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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הקודם ]ו[למה שאמרתי לכת"ר שי' בע"פ בנוגע להסיפור מהמגיד מוהר"י 

מקאזניץ זצ"ל, שמסופר שם ששאל על שם מלאך הממונה על ההריון ונמצא עד"ז בספר ישן של קבלה.

הנה בנוסח זה צע"ג, כי מפורש הוא בש"ס )נדה טז, ב( ובזהר ח"א )צא, ב( אשר לילה שמו 

והוא מהפסוק המובא ג"כ בהסיפור ולילה אמר הורה גבר, ועתה נראה לי אשר אגב שיגרא דלישנא 

דש"ס בא נוסח הנ"ל וצ"ל שם המסוגל או השייך להריון, כי תכ"ה הוא שם השמיני ]מ[שמות הידועים 

וכמובא  פסוקים  בכמה  ג"כ  ונרמז  יט-כא(  יד,  )בשלח  ויט  ויבא  ויסע  הכתובים  משלשת  היוצאי]ם[ 

בספרי הקבלה ונקבצו בקהלת יעקב מערכת כה"ת ומערכת תכ"ה, אשר ע"פ נוסח זה הרי אף שנשאר 

עדיין בצ"ע מענה בנו של בעל קצוה"ח שאמר ששייך להכתוב ולילה אמר הורה גבר, אבל מובן עכ"פ 

מה שאמר המגיד מקאזניץ זצ"ל שהוא ס"ת מהכתוב הנך הרה ויולדת, וכדאי' בספר רגל ישרה אשר 

השם תכ"ה מסוגל לפקידת עקרות להריון ונרמז בכתוב הנך הרה ויולדת.

בברכה.
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‰"Îa אינּון ּתמניא ּדחנּכה יֹומי ,1ּבכסלו ¿ְְְְֲִִֵֵַָָָֻ

ּבדברי  הּׁשקלאֿוטריא ְְְְְִִֵַַַָָָוידּועה

ׁשמֹונה 2הּמפרׁשים  חנּכה ׁשּקבעּו הּטעם ּבבאּור ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבֹו היה (ׁשּלא הּׁשמן ּפ ׁשל ׁשהּנס אף ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹימים,

והדליקּו נס ּבֹו נעׂשה אחד, יֹום להדליק ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ימים  ׁשמֹונה ׁשבעה 1מּמּנּו ּבמׁש רק היה ( ְְְִִִֶֶֶַָָָָָ

אחד  יֹום להדליק ּבֹו היה ׁשהרי עדין 3ימים, א . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּטעם  מהּו הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְִִִִִִִַַַַָָָָצרי

ּדוקא. ימים ׁשמֹונה להיֹות הצר חנּכה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֻֻׁשענין

ּבּׁשל"ה  איתא ּדהּנה להבין, צרי והּובא 4ּגם ְְְְִִִִֵַַָָָָָ

יׁש5ּבחסידּות  ּבכּלן הּׁשנה, ּכל ׁשל ׁשהּמֹועדים ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ

והרי  ּבהן, ׁשחּלֹות הּפרׁשּיֹות לאֹותן ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיכּות

לפרׁשת  ּבסמיכּות היא חנּכה ּדימי ְְְֲִִִִִֵַַָָָֻהּקביעּות

ׁשּבפרׁשּיֹות  הּׁשוה ׁשהּצד מּקץ, ּופרׁשת ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוּיׁשב

יעקב  ּתֹולדֹות אּלה ענין ּבהם ׁשּמדּבר הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֻאּלּו

מה 6יֹוסף  וכל יעקב, ׁשל עּקרֹו הּוא ׁשּיֹוסף , ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

לזה  ארע לזה הּׁשּיכּות 7ּׁשארע להבין וצרי . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לחנּכה. יֹוסף ׁשל ְְֲִֵֶַָָֻּדענינֹו

ֿ 8זה Ô·eÈÂב) ּבׁשאלֹות ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ¿»ְִִֵֶֶַַָ

הרׁשּב"א  הּמסּפרים 9ּותׁשּובֹות ּבענין ְְְְְִִִַַַָָָ

ימים, ז' ּבמסּפר הם הוי' מֹועדי ׁשּכל וח', ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָז'

הּוא  ז' ּומסּפר ימים, ז' ׁשהּוא הּפסח חג ְְִִֶֶַַַָָּוכמֹו

הּבריאה  ּכללּות ּדהּנה, ההּקף. ימי ׁשבעת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָענין

רּבֹותינּו ּכמאמר הּבריאה, ּבכלל הּוא ׁשּבת ּגם ׁשהרי ימים, ז' ּבמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהיתה

מּובן 10ז"ל  ׁשּמּזה מנּוחה, ּבא ׁשּבת ּבא מנּוחה, חסר העֹולם היה מה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

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

ב.1) כא, עת"ר.2)שבת סי' או"ח לטור תרל"ז.3)ב"י בכסלו בכ"ה ד"ה א).4)ראה (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק

הנ"ל.5) בכסלו בכ"ה ד"ה וראה א. רסח, וישב ב.6)אוה"ת לז, ו.7)וישב פפ"ד, בכסלו 8)ב"ר בכ"ה וד"ה אוה"ת ראה

סג).9)הנ"ל. ע' תר"ס (סה"מ תר"ס בכסלו בכ"ה ד"ה גם וראה ס"ט. ועוד.10)ח"א ב. ב, בראשית פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ז"ל: חכמינו אמרו

ÔeÈ‡ ‡ÈÓz ‰kÁc ÈÓBÈ ÂÏÒÎa ‰"Îa1,הם שמונה חנוכה ימי ¿¿ƒ¿≈≈«¬À»¿»¿»ƒ
ÌÈL¯Ùn‰ È¯·„a ‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰ ‰Úe„ÈÂ2ÌÚh‰ ¯e‡·a ƒ»««¿»¿«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿≈«««

‡lL) ÔÓM‰ Ct ÏL Òp‰L Û‡ ,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kÁ eÚ·wL∆»¿¬À»¿»»ƒ«∆«≈∆««∆∆∆…
ÌBÈ ˜ÈÏ„‰Ï ‡l‡ Ba ‰È‰»»∆»¿«¿ƒ
e˜ÈÏ„‰Â Ò Ba ‰NÚ ,„Á‡∆»«¬»≈¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÈ ‰BÓL epnÓ למרות ƒ∆¿»»ƒ
ליום  מספיקה הייתה השמן שכמות

הנס) כן ואם בלבד, ¯˜אחד ‰È‰»»«
È¯‰L ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L CLÓa¿∆∆ƒ¿»»ƒ∆¬≈

„Á‡ ÌBÈ ˜ÈÏ„‰Ï Ba ‰È‰3 גם »»¿«¿ƒ∆»
לא  הראשון שביום ונמצא הנס ללא

ימי  את קבעו ולמה בנס צורך היה

ימים? שמונה במשך החנוכה

תירוצים  כך על אמרו (והמפרשים

ושונים). ˆ¯CÈרבים ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

ÌÚh‰ e‰Ó לכך ÔÈÚLהפנימי ««««∆ƒ¿»
‰BÓL ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ‰kÁ¬À»À¿«ƒ¿¿»

?‡˜Âc ÌÈÓÈ»ƒ«¿»
‡˙È‡ ‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ»

‰"ÏMa4'הברית לוחות 'שני בספר «¿»
הורוביץ  הלוי ישעיה רבי מאת

˙e„ÈÒÁa ‡·e‰Â5ÌÈ„ÚBn‰L ¿»«¬ƒ∆«¬ƒ
LÈ ÔlÎa ,‰M‰ Ïk ÏL∆»«»»¿À»≈
˙BiL¯t‰ Ô˙B‡Ï ˙eÎiL«»¿»«»»ƒ

Ô‰a ˙BlÁL בהשגחה וכאשר ∆«»∆
מסויים  בשבוע חל מסויים חג פרטית

החג  בין פנימי קשר על מלמד הדבר

שבוע, אותו ≈¬»È¯‰Âופרשת
‡È‰ ‰kÁ ÈÓÈc ˙eÚÈ·w‰«¿ƒƒ≈¬À»ƒ

LiÂ·תמיד ˙L¯ÙÏ ˙eÎÈÓÒaƒ¿ƒ¿»»««≈∆
‰ÂM‰ „v‰L ,ıwÓ ˙L¯Ùe»»«ƒ≈∆«««»∆

‡e‰ el‡ ˙BiL¯ÙaL¯a„nL ∆¿»»ƒ≈∆¿À»
·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡ ÔÈÚ Ì‰a»∆ƒ¿«≈∆¿«¬…

ÛÒBÈ6, נאמר וישב פרשת בתחילת ≈
לא  התורה אך יעקב" תולדות "אלה

ממשיכה  אלא יעקב בני לכל מתייחסת

על  רש"י ובלשון "יוסף" – ואומרת

יעקב  תולדות הכתוב "תלה הפסוק

ומכאן B¯wÚביוסף" ‡e‰ ÛÒBiL∆≈ƒ»

‰ÊÏ Ú¯‡ ‰ÊÏ Ú¯‡M ‰Ó ÏÎÂ ,·˜ÚÈ ÏL בהמשך רש"י כלשון ∆«¬…¿»«∆≈«¿∆≈«¿∆
נשטם, וזה נשטם זה ליוסף, אירע ליעקב שאירע מה "וכל זה: לפסוק ְְִִָָפירושו

להרגו..." מבקשים אחיו וזה להרגו מבקש אחיו 7ÔÈ·‰Ïזה CÈ¯ˆÂ .¿»ƒ¿»ƒ
‰kÁÏ ÛÒBÈ ÏL BÈÚc ˙eÎiM‰ למועדים יש השל"ה כדברי שהרי ««»¿ƒ¿»∆≈«¬À»

המועד. חל בו השבוע לפרשת קשר

‰Ê Ô·eÈÂ (·8‰Ó ÈtŒÏÚ ¿»∆«ƒ«
˙B·eL˙eŒ˙BÏ‡La ·e˙kM∆»ƒ¿≈¿

‡"aL¯‰9'Ê ÌÈ¯tÒn‰ ÔÈÚa »«¿»¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ È„ÚBÓ ÏkL ,'ÁÂ החגים ¿∆»¬≈¬»»

ה'" "מועדי בתורה ≈‰Ìהנקראים
‚Á BÓÎe ,ÌÈÓÈ 'Ê ¯tÒÓa¿ƒ¿«»ƒ¿«
¯tÒÓe ,ÌÈÓÈ 'Ê ‡e‰L ÁÒt‰«∆«∆»ƒƒ¿»
Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈÚ ‡e‰ 'Êƒ¿«ƒ¿«¿≈«∆≈
של  שלם 'עיגול' מהווים שיחדיו

מקומות  בכמה כמבואר הבריאה

ימי  שבעת כנגד שבע, שהמספר

ושייך  הטבע את מסמל השבוע,

שמונה  המספר ואילו ולעולם, לנבראים

המספר  כי לטבע שמעל מה את מסמל

(או  ההיקף" ימי ב"שבעת קשור שבע

שמונה  והמספר הבניין") ימי "שבעת

(כמו  ההיקף" את ו"שומר מעליו ניצב

המשכן  הקמת לעניין גם שמצינו

המילואים" ימי "שבעת היו שתחילה

הקיימת  השלימות הושגה בהם

הייתה  המשכן הקמת ואילו בנבראים

מה  את המסמל השמיני ביום דווקא

מהעולם). eÏÏk˙שלמעלה ,‰p‰c¿ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ 'Ê CLÓa ‰˙È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»»¿»¿∆∆»ƒ
ימי  ששת במשך הייתה שהבריאה ואף

הוא  השלם ה'היקף' זאת בכל בראשית,

ימים, שבעה aL˙בן Ìb È¯‰L∆¬≈««»
¯Ó‡Ók ,‰‡È¯a‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯10‰È‰ ‰Ó «≈««»»
˙aL ‡a ,‰ÁeÓ ¯ÒÁ ÌÏBÚ‰»»»≈¿»»«»

,‰ÁeÓ ‡a שהש בת כלומר »¿»
בה  היה שלא דבר בבריאה הוסיפה

הימים  בששת לכן ∆fnL∆ƒ‰קודם

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

 

כללי מפתח  

ב  ..............................................   סדר הנחת תפילין  )א

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

   ה בכסלו"ה בכ"מאמר ד  )ג

ה ..  י"חתש'ה ,מברכים החודש טבת, שבת חנוכה, מקץשבת פרשת 

   ,מקץ שיחת שבת פרשת  )ד

יט  ......................  י"תשח'ה מברכים החודש טבת, שבת חנוכה

  , ח"תשמ'ד כסלו ה"כ' יום גשיחת   )ה

כא  ..................................  לאורחים שיחיו" יחידות"בעת ה

כח  ...........  ח"תשמ'ה שבת חנוכה, מקץפ "ות שמשיח  )ו

   ח"תשמ שבת חנוכה, מקץ בת פרשתשיחת ש  )ז

לו  ..............................................  השלמות לשיחות דלעיל

  מה  ........................  וטכרך  מקץת פרששיחות -לקוטי  )ח

המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ט

נא  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

נב.......................  מקץפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )י

נג  ...................  מקץע פרשת לשבויומי חומש  ישיעור  )יא

פא  .......................  מקץלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )יב

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יג

פב  .............................................  מקץלשבוע פרשת  

צז  .....................  מקץלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יד

ק  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טו

ם"שיעורי רמב

גק  ....................  מקץלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )טז

צק   ..................  מקץלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יז

יחר  .....................  מקץלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

רכ  ...................................................  ולאיוב פרק , גנפרק  ישעיה

  תעניתמסכת  –משניות   )כ

ברכ  ........................................................ביאור קהתי

  

כטר  ....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )כא

  ות עם ביאוריםשבועמסכת   )כב

לר  .......................................................  חיעד דף  יבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

סר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  טוב- וםישולחן ערוך הלכות   )כד

סר  ........................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

  אור תורה  )כה

גסר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כו

וסר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כז

וסר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כח

סזר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

סזר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה  )ל

סחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )לא

אער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

אער  ...............................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

בער  .......................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

גפר  ........................  קודש- קריאה התורה למנחת שבת  )לד

רפה  .....................................  סדר הדלקת נרות חנוכה  )לה

ופר  ...............................  מקץלשבוע פרשת לוח זמנים   )לו

פזר  ..............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לז



`oepiו `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

והינּו, הּׁשּבת, ּביֹום נעׂשית הּבריאה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשּׁשלמּות

ּבּימים  ׁשלמּות ּומביא ּכֹולל הּׁשּבת ְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּיֹום

ׁשענינם  ימים, ז' ּבכל הּוא כן ּוכמֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָׁשּקדמּוהּו.

הּיֹום  ׁשאֹומרים מה יּובן ּובזה ההּקף. ימי ז' ְְִֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

כּו', ּבּׁשּבת ׁשני יֹום ּבּׁשּבת, ראׁשֹון ִִֵַַַַָָיֹום

קׁשה  ימים 11ּדלכאֹורה רבבֹות עברּו ּכבר הרי , ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָ

אֹומרים  ואי עּתה, עד ּבראׁשית ימי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָמּׁשׁשת

ׁשּבכל  לפי הּוא, הענין א כּו'. ראׁשֹון יֹום ְְְִִִֶַַָָָהּיֹום

וזהּו חלילה, וחֹוזר ההּקף מסּתּים ימים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת

ׁשל  ראׁשֹון יֹום היינּו, כּו', ראׁשֹון יֹום ְְִִִֶֶַׁשאֹומרים

ימי  ׁשל סּיּום הּוא ׁשּׁשּבת זה וענין זה. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהּקף

מקֹומֹות  ּבכּמה לּמבאר ּבסתירה אינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹההּקף,

לפי  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּׁשּבת

ענינים  ב' יׁש מּצד 12ׁשּבׁשּבת הּׁשּבת ענין הא', , ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

וקיימא  מיקּדׁשא ׁשּׁשּבת מה 13עצמֹו, והּב', , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עבֹודה, עלֿידי ּבׁשּבת 14ּׁשּנעׂשה ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָ

הּׁשּבת  ענין הּנה לקּדׁשֹו. הּׁשּבת יֹום את ְְְִִֵֶַַַַַַָָָזכֹור

ההּקף, ימי ּוׁשלמּות סּיּום הּוא עצמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַמּצד

לקּדׁשֹו, הּׁשּבת יֹום את ּדזכ ֹור העבֹודה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָועלֿידי 

מּסדר  ׁשּלמעלה יֹותר, נעלית ּבחינה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמׁשכת

עבֹודה  עלֿידי הּוא זה ׁשענין אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהׁשּתלׁשלּות,

מּכלל  הּוא עצמֹו מּצד הּׁשּבת ענין אבל ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָּדוקא,

ּכּנ"ל. ׁשלמּותם ׁשהּוא אּלא ההּקף, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָימי

ÌÓ‡ מּמסּפר למעלה הּוא ׁשמֹונה מסּפר »¿»ְְְְְִִִַַַָָ

ׁשּיׁשׁש הרׁשּב"א ׁשּכתב ּוכמֹו בעה, ְְְִֵֶֶַַָָָָ

ׁשמיני  ּוכמֹו ׁשמֹונה, ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֶַָמֹועדים

עצמֹו ּבפני רגל היֹותֹו ׁשעם הּוא 15עצרת, הרי , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַ

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן הּסּכֹות, ימי לׁשבעת המׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻּגם

ׁשמֹונה 16ׁשמיני  מסּפר וענין לראׁשֹון, ׁשמיני , ְְְְְְִִִִִִִַַָָ

ׁשהּוא  ענינֹו ז' מסּפר ּכי, מּׁשבעה, למעלה ְְְְְִִִִִֶַַָָָהּוא

למעלה  ׁשהּוא ענינֹו ח' ּומסּפר ההּקף, את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹולל
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ז i"gyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

ׁשבעה  ּבענין ׁשּמצינּו מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמההּקף.

אדם  נסיכי ּוׁשמֹונה רֹועים 17רֹועים ׁשבעה ׁשּבין , ְְְִִִִֵֵֶָָָָ

ּכּלם  ּכללּות ׁשהּוא רּבנּו מׁשה ּובין 18נמנה , ְְִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ּבזה, והענין מׁשיח. נמנה אדם נסיכי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשמֹונה

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, הּוא ,19ׁשּמׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹ

הּׁשּבת  יֹום ּדהינּו חביב , הּׁשביעי יֹום ְְְְִִִִִַַַַָָָּדבימים

הּׁשביעית  ׁשנה ּובׁשנים לעיל). ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ(ּכמֹו

הּׁשביעי  חדׁש ּגּופא ׁשנה ּבכל וכן ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹחביבה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבאחד 20חביב, הּׁשביעי ּבחדׁש ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

מׁשה  הּנה יׂשראל ּבנׁשמֹות כן ּוכמֹו גֹו', ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹלחדׁש

נּתנה  ולכן חביבין, הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָהּוא

נסיכי  מּׁשמֹונה הּוא מׁשיח אמנם עלֿידֹו. ְְְִִִֵַַָָָָָָּתֹורה

ההּקף, ימי מּׁשבעת יֹותר נעלה ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאדם,

ּבענין  וכּידּוע הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהיינּו

על  מֹורה ׁשּׁשבעה והינּו, ּדלעתיד. הּגּלּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָמעלת

ׁשּבסדר  אּלא הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּגּלּוי

נעלה, הכי ּגּלּוי זה הרי ּגּופא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָהׁשּתלׁשלּות

מּסדר  ׁשּלמעלה הּגּלּוי הּוא מׁשיח ֿ ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהּֿׁשאין

ועם  האבֹות עם מׁשיח ילמד ולכן ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹהׁשּתלׁשלּות.

רּבינּו מּמׁשה.21מׁשה למעלה הּוא ׁשּמׁשיח לפי , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּכן ּגם ׁשל 22וזהּו ּכּנֹור ְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּמׁשיח  ימֹות וׁשל היה נימין ׁשבעת ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמקּדׁש

ׁשמיני. ּבחינת ּיתּגּלה ׁשּלעתיד לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָׁשמֹונה,

ז' ענין הּוא ׁשבעה מסּפר הּנה הּספירֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּובענין

ׁשּיכֹות  ׁשהּמּדֹות הּבנין, ימי ׁשבעת ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּדֹות,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכי 23לעֹולמֹות, וחסדי רחמי זכֹור ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָ

קאי  ׁשמיני ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן הּמה, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמעֹולם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÎÈÒ ‰BÓLe ÌÈÚB¯ ‰Ú·L ÔÈÚa eÈˆnL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈

Ì„‡17,."אדם נסיכי ושמונה רועים שבעה עליו "והקמנו מיכה: בספר נאמר »»
יוסף  ואהרן משה ויעקב, יצחק אברהם, הם הרועים ששבעת כך על ומבואר

שאול, ישי, הם אדם נסיכי ושמונה הסוכות) בחג האושפיזין שבעת (שהם ודוד

משיח  צדקיה, צפניה, עמוס, שמואל,

ה'נסיכים' וגם ה'רועים' גם ואליהו.

שיש  אלא ישראל נשמות על משפיעים

(ובאופן  ההשפעות סוגי בין הבדלים

בדרך  היא ה'רועים' של ההשפעה כללי

'מקיף'). בדרך ה'נסיכים' ושל פנימית

את  יש ל'נסיכים' דווקא ולענייננו

המדוברת  שמונה מספר של המעלה

פרשת  הזקן לרבנו אור' (וב'תורה כאן

בין  ההפרש "עניין מבואר: מקץ

שמצינו  דרך על אדם, לנסיכי הרועים

התורה  שר שהיה זכאי, בן יוחנן בר'

אמר  זה כל ועם לישראל, תורה המלמד

רחמים", עלי "בקש דוסא בן חנינא לר'

דוסא] בן חנינא רבי [=של שתפילתו

חנינא  ומרבי משלו... הרבה יותר גדולה

תורה  מלמד שהיה נמצא לא דוסא בן

נמצא  ולא זכאי, בן יוחנן רבן דרך על

דרך  על וזהו במשנה. דינים משמו

כו', אדם לנסיכי הרועים שבין ההפרש

ומפרנס  רועה היה זכאי בן יוחנן רבן כי

עליוֿהשלום, רבינו משה כמו לישראל

בחינה  בו היה לא דוסא בן  חנינא ורבי

דופי, שום בלי תמים צדיק היה אבל זו,

נברא  שלא ז"ל, רבותינו שאמרו עד

והיו  בשבילו, אלא הבא העולם

דרכי  ישראל נשמות ממנו מקבלים

והחסידות...". Ú·L‰העבודה ÔÈaL∆≈ƒ¿»
‡e‰L ea¯ ‰LÓ ‰Ó ÌÈÚB¯ƒƒ¿∆…∆«≈∆

Ìlk ˙eÏÏk18 כל את בתוכו כולל ¿»À»
בספר  הזקן רבינו ובלשון הרועים,

מבית  ונפש נפש "כל מב): (פרק התניא

עליו  רבנו משה מבחינת בה יש ישראל

כ  נשמות השלום לכללות ואלוקות חיות הממשיכים רועים משבעה הוא י

כולם  כללות הוא השלום עליו רבנו ומשה רועים בשם נקראים שלכן ישראל

כל  ועם ישראל...", לכללות הדעת בחינת שממשיך דהיינו מהימנא רעיא ונקרא

הרועים  שבעת בין נימנה רבינו משה Ó‰זה Ì„‡ ÈÎÈÒ ‰BÓL ÔÈ·e≈¿»¿ƒ≈»»ƒ¿∆
ÁÈLÓ משיח שמדרגת מובן שבע, מהמספר נעלה שמונה שהמספר וכיוון »ƒ«

רבנו. משה ממדרגת יותר נעלית

‰LnL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â משיח מעלת זאת ובכל רבות מעלות לו יש אמנם ¿»ƒ¿»»∆∆…∆
משה כי יותר ‰ÈÚÈ·Mגדולה ‡e‰,אבינו ‰ÔÈÚÈ·Mמאברהם ÏÎÂ «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á19ÌÈÓÈ·c השבוע , ÌBÈימי eÈ‰c ,·È·Á ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿«¿
˙ÈÚÈ·M‰ ‰L ÌÈL·e .(ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) ˙aM‰««»¿∆ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ»»«¿ƒƒ

‰·È·Á,השמיטה שנת ÔÎÂשהיא ¬ƒ»¿≈
ÈÚÈ·M‰ L„Á ‡Ùeb ‰L ÏÎa¿»»»»…∆«¿ƒƒ

תשרי  BÓkחודש ,·È·Á»ƒ¿
·e˙kL20בתורהL„Áa ∆»«…∆

,'B‚ L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿∆»«…∆
‰p‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ÔÎ BÓÎe¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈

ÈÚÈ·M‰ ‡e‰ ‰LÓ מאברהם …∆«¿ƒƒ
ישראל, נשמות התחילו שממנו אבינו

ÔÎÏÂ ,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»≈
ÌÓ‡ .B„ÈŒÏÚ ‰¯Bz ‰zƒ¿»»«»»¿»
ÈÎÈÒ ‰BÓMÓ ‡e‰ ÁÈLÓ»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ e‰fL ,Ì„‡»»∆∆ƒ¿»«¬∆≈
eÈÈ‰ ,Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓƒƒ¿«¿≈«∆≈«¿
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
Èelb‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa Úe„iÎÂ¿«»«¿ƒ¿««¬««ƒ

„È˙ÚÏc שיהיה המשיח בביאת ƒ¿»ƒ
שישנם  מהגילויים שיעור לאין נעלה

הגלות. Ú·ML‰בזמן ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»
¯„Òc Èelb‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««ƒ¿≈∆
¯„ÒaL ‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆»∆¿≈∆
‰Ê È¯‰ ‡Ùeb ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿»¬≈∆

‰ÏÚ ÈÎ‰ Èelb יום בדוגמת ƒ¬ƒ«¬∆
השנה  וכן השבוע ימי לעומת השבת

ובדוגמת  השביעי והחודש השביעית

רבנו, ÁÈLÓמשה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL Èelb‰ ‡e‰«ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆
„ÓÏÈ ÔÎÏÂ .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿»≈ƒ¿…
‰LÓ ÌÚÂ ˙B·‡‰ ÌÚ ÁÈLÓ»ƒ«ƒ»»¿ƒ…∆

eÈa¯21,תורה אותם ילמד ומשיח «≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÁÈLnL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ«¿«¿»
‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .‰LnÓƒ…∆¿∆«≈«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L22¯Bpk ∆»¿«≈«ƒ
ÔÈÓÈ ˙Ú·L ÏL Lc˜Ó ÏL∆ƒ¿»∆ƒ¿«ƒƒ

BÓL‰מיתרים  ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÏLÂ ‰È‰ המשיח ימות של בכנור »»¿∆¿«»ƒ«¿»
מיתרים  שמונה ÈÈÓLיהיו ˙ÈÁa ‰lb˙i „È˙ÚlL ÈÙÏ שמעלתה , ¿ƒ∆¿»ƒƒ¿«∆¿ƒ«¿ƒƒ

מהשבע. שיעור לאין Ú·L‰גדולה ¯tÒÓ ‰p‰ ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ì‰L ,˙BcÓ 'Ê ÔÈÚ ‡e‰ ונבנה נברא שבהם ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»

e˙kL·העולם, BÓk ,˙BÓÏBÚÏ ˙BÎiL ˙Bcn‰L23¯BÎÊ ∆«ƒ«»»»¿∆»¿
‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ העולם את ברא והקדושֿברוךֿהוא «¬∆«¬»∆ƒ≈»≈»
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`oepiח `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

הּבינה  ספירת מהעֹולמֹות,24על למעלה ׁשהיא , ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הם  ׁשהּמּדֹות למּטה ּבאדם ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועלּֿדרֿמ ׁשל

ּבין  ההפרׁש וזהּו לעצמֹו. הם והּמֹוחין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָלזּולתֹו,

ּדעכׁשו  ׁשהּגּלּוי ּדלעתיד, להּגּלּוי ּדעכׁשו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּגּלּוי

הּׁשּיכֹות  הּמּדֹות מּבחינת היינּו נימין, ז' ׁשל ְְִִִִִֶַַַַַָהּוא

נימין, ח' ׁשל הּוא ּדלעתיד והּכּנֹור ְְִִִִִֶַָָָלעֹולמֹות,

מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה הּבינה ּבחינת ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשמֹונה הּוא ׁשחנּכה הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְֲֶַַַָָָֻ

מעין  מאיר ׁשּבחנּכה לפי ְֲִִִֵֵֵֶַָָֻימים,

וזֹוהי  אינּון. ּתמניא ולכן ּכּידּוע, ּדלעתיד ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּגּלּוי

ׁשּׁשמיני  לפי לחנּכה, ּדיֹוסף הּׁשּיכּות ּכן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻּגם

יֹוסף  ּכנגד הּוא הם 25עצרת ׁשהּמֹועדים ּכּידּוע , ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

האבֹות  ׁשבּועֹות 26ּכנגד אברהם, ּכנגד ּפסח , ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָ

עצרת  ּוׁשמיני יעקב, ּכנגד סּכֹות יצחק, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֻּכנגד

המׁש הּוא עצרת ׁשּׁשמיני וזהּו יֹוסף, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶּכנגד

ׁשאּלה  לפי עצמֹו, ּבפני רגל ּגם והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַֻלסּכֹות,

ההמׁש הּוא ׁשּיֹוסף יֹוסף, יעקב ְְֲֵֵֵֶֶַַֹּתֹולדֹות

ּבפני 27ליעקב  רגל ּגם הּוא מּכלֿמקֹום אבל , ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ

וכן  יעקב , על ּביֹוסף מעלה ׁשּיׁש לפי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹעצמֹו,

לסּכֹות, המׁש היֹותֹו ׁשעם עצרת, ּבׁשמיני ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֻהּוא

ּבחינת מּכלֿמ  ּגּלּוי ענין והּוא מעלה, ּבֹו יׁש ק ֹום ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לפי  ליֹוסף, ׁשּי ׁשחנּכה מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשמיני.

ּגּלּוי  הּוא ׁשּבֹו עצרת ׁשמיני ּכמֹו הּוא ְְֲֲִִִֶֶֶֶָֻׁשחנּכה

סֹופרים  מּדברי מצוה הּוא חנּכה ּדהּנה ׁשמיני. עלי 28ּבחינת ׁשערבים וידּוע , ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

כּו' סֹופרים ּבחינת 29ּדברי ּגּלּוי ענין והּוא אינּון, ּתמניא ּדחנּכה יֹומי ולכן , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ

מידי  ליּכא ׁשהרי עצרת, ׁשמיני ענין ּכן ּגם וזהּו ּדלעתיד. הּגּלּוי מעין ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשמיני,

ּבאֹורייתא  רמיזא ּדלא עצרת.30מּדרּבנן ׁשמיני ענין הּוא ּובאֹורייתא , ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
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(סה"מ 24) תרח"ץ הרבים ברחמיך ואתה ד"ה ואילך). קעג ע' תרנ"ג (סה"מ תרנ"ג בכסלו בכ"ה ד"ה ב. שכו, חנוכה אוה"ת

ה'תשמ"ז. נרי אתה כי ד"ה קפב). ע' 25.8)תרח"ץ בהערה שצויינו מקומות וראה רע"ב. רח, מנורת 26)זח"א ב. רנז, זח"ג

ר"ח. הל' אבודרהם סתי"ז. או"ח טור .(202 (ע' ר"ח הל' ח"ב אלנקאווה להר"י (כט,27)המאור לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

ועוד. ואילך). ב (שפה, ויחי אוה"ת ואילך). קסח (ע' ולהצ"צ ואילך). התורה 28)ד פרשיות על אדה"ז במאמרי נתבאר

ה'ש"ת  פר"ת. מברך מאי ד"ה ואילך. פנ"ט תר"מ זו מצה המשך ואילך. תסג תנז. ע' ב כרך שה"ש אוה"ת נו. ע' ח"א

תשמ"ו). קה"ת בהוצאת – ואילך ע ע' ה'ש"ת ואילך. רג ע' פר"ת ה"ז.29)(סה"מ פ"ב ע"ז ירושלמי א. לה, ע"ז ראה

א.30)ועוד. ט, תענית וראה א. רכא, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השני  ביום החסד, מידת האירה לבריאה הראשון (ביום המידות באמצעות

וכו'), הגבורה ÈÙÒ¯˙מידת ÏÚ È‡˜ ÈÈÓL ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«¿ƒƒ»≈«¿ƒ«
‰Èa‰24˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ŒC¯cŒÏÚÂוהמידות , , «ƒ»∆ƒ¿«¿»≈»»¿«∆∆

B˙ÏeÊÏ Ì‰ ˙Bcn‰L ‰hÓÏ Ì„‡a ÏLÓ להשפיע למי אין וכאשר »»»»»¿«»∆«ƒ≈¿»
מידת  של פעולה ואין התעוררות אין

BÓˆÚÏהחסד, Ì‰ ÔÈÁBn‰Â וכדי ¿«ƒ≈¿«¿
בעבודת  ולעסוק בשכל להתבונן

בזולת. צורך אין המוחין

Èelb‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈«ƒ
ÂLÎÚc הגלות Èelb‰Ïבזמן ¿«¿»¿«ƒ

„È˙ÚÏc,המשיח Èelb‰Lבימות ƒ¿»ƒ∆«ƒ
,ÔÈÓÈ 'Ê ÏL ‡e‰ ÂLÎÚc¿«¿»∆ƒƒ
˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓ eÈÈ‰«¿ƒ¿ƒ««ƒ

˙BÓÏBÚÏ ˙BÎiM‰ והמידות ««»»»
יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

שבע, במספר הם Bpk‰Â¿«ƒ¯מלכות)
,ÔÈÓÈ 'Á ÏL ‡e‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ∆ƒƒ
‰Èa‰ ˙ÈÁa Èelb ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ»

˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL כשם) ∆¿«¿»≈»»
מהמידות, למעלה הם שהמוחין

.כאמור)
ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‡e‰ ‰kÁL∆¬À»¿»»ƒ
ÔÈÚÓ ¯È‡Ó ‰kÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬À»≈ƒ≈≈
ÔÎÏÂ ,Úe„ik „È˙ÚÏc Èelb‰«ƒƒ¿»ƒ«»«¿»≈

ÔeÈ‡ ‡ÈÓz.הם È‰BÊÂשמונה ¿«¿»ƒ¿ƒ
ÛÒBÈc ˙eÎiM‰ Ôk Ìb«≈««»¿≈
˙¯ˆÚ ÈÈÓML ÈÙÏ ,‰kÁÏ«¬À»¿ƒ∆¿ƒƒ¬∆∆

ÛÒBÈ „‚k ‡e‰25Úe„ik , ¿∆∆≈«»«
„‚k Ì‰ ÌÈ„ÚBn‰L∆«¬ƒ≈¿∆∆

˙B·‡‰26,Ì‰¯·‡ „‚k ÁÒt , »»∆«¿∆∆«¿»»
˙BkÒ ,˜ÁˆÈ „‚k ˙BÚe·L»¿∆∆ƒ¿»À
˙¯ˆÚ ÈÈÓLe ,·˜ÚÈ „‚k¿∆∆«¬…¿ƒƒ¬∆∆
ÈÈÓML e‰ÊÂ ,ÛÒBÈ „‚k¿∆∆≈¿∆∆¿ƒƒ

‡e‰ ˙¯ˆÚ אחד ‰CLÓמצד ¬∆∆∆¿≈
e ,˙BkÒÏ שני ¯‚Ïמצד Ìb ‡e‰ ¿À«∆∆

‰l‡L ÈÙÏ ,BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿ƒ∆≈∆

·˜ÚÈÏ CLÓ‰‰ ‡e‰ ÛÒBiL ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz27 גם וכך ¿«¬…≈∆≈«∆¿≈¿«¬…
יעקב), (שכנגד הסוכות לחג המשך היותו בגלל שמיני נקרא עצרת שמיני

BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ Ìb ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡ איננו זו ומבחינה ¬»ƒ»»«∆∆ƒ¿≈«¿
הסוכות, לחג ÚÈ˜·המשך ÏÚ ÛÒBÈa ‰ÏÚÓ LiL ÈÙÏ זה עם (יחד ¿ƒ∆≈«¬»¿≈««¬…

יעקב'), ו'תולדות ליעקב המשך שהוא

ÌÚL ,˙¯ˆÚ ÈÈÓLa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒƒ¬∆∆∆ƒ
ŒÏkÓ ,˙BkÒÏ CLÓ‰ B˙BÈ‰¡∆¿≈¿Àƒ»

‰ÏÚÓ Ba LÈ ÌB˜Ó קיימת שלא »≈«¬»
ימים, שבעת בן שהוא הסוכות בחג

.ÈÈÓL ˙ÈÁa Èelb ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
CiL ‰kÁL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¬À»«»
BÓk ‡e‰ ‰kÁL ÈÙÏ ,ÛÒBÈÏ¿≈¿ƒ∆¬À»¿
Èelb ‡e‰ BaL ˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆∆ƒ
‰kÁ ‰p‰c .ÈÈÓL ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈¬À»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰28, ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·¯ÚL Úe„ÈÂ חביביםÈÏÚ ¿»«∆¬≈ƒ»«

'eÎ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c מדברי יות ר ƒ¿≈¿ƒ
החנוכה 29תורה  בחג דווקא כך ומשום 

ומודגש  בולט סופרים מדברי שהוא

לבוא  לעתיד עם ÈÓBÈהקשר ÔÎÏÂ ,¿»≈≈
ÔeÈ‡ ‡ÈÓz ‰kÁc החנוכה ימי «¬À»¿«¿»ƒ

הם  Èelbשמונה ÔÈÚ ‡e‰Â ,¿ƒ¿«ƒ
Èelb‰ ÔÈÚÓ ,ÈÈÓL ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ≈≈«ƒ
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ .„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿∆«≈ƒ¿«
‡kÈÏ È¯‰L ,˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆∆¬≈≈»
‡ÊÈÓ¯ ‡Ïc Ôa¯cÓ È„ÈÓƒƒƒ¿«»»¿…¿ƒ»

‡˙ÈÈ¯B‡a30 שהוא דבר אין ¿«¿»
בתורה  נרמז ושלא ,מדרבנן

‡˙ÈÈ¯B‡·e בו שיש החג ובתורה, ¿«¿»
דלעתיד  הגילוי ÔÈÚמעין ‡e‰ƒ¿«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆
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ט i"gyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

הּנה e‡·e¯ג) ּבפרטּיּות, ּביֹוסף 31הענין ≈ְְְִִִִֵֵָָָ

ּפֹורת 32ּכתיב  ּבן יֹוסף ּפֹורת ּבן ְִֵֵֵָָ

אּלּו. ענינים ב' הם מה להבין וצרי עין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָעלי

יֹוסף  ּפֹורת ּבן ּבפרּוׁש ּדהּנה, להבין, צרי ְְְְִִִֵֵֵֵָָָועֹוד

ׁשּפֹורת  היינּו יֹוסף, דיסגי ּברא אּונקלֹוס ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָּתרּגם

עצמֹו יֹוסף הרי ולכאֹורה, הֹוספה, מּלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַָָָהּוא

ׁשהּוא  ּפֹורת, ּבן ענין ּומהּו הֹוספה, מּלׁשֹון ְְִִֵֶַַָָָהּוא

אינֹו ׁשעדין אּלא עֹוד ולא להֹוספה. ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹהֹוספה

ׁשהּוא  עין, עלי ּפֹורת ּבן ואֹומר ּבזה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמסּתּפק

הֹוספה. ָָעֹוד

צּדיק,ÔÈÚ‰Âד) ּבׁשם נקרא יֹוסף ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ּבּזהר  איתא צּדיק מאן 33ּובענין ְְִִִַַַַַָֹ

עלמא, ּומקּים צּדיק אקרי גֹו' ּברית האי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָדנטיר

להבין, וצרי ּדאתי. ּבעלמא חּולקא לֹון ְְְְְְִִִִָָָָָָאית

לֹו יהיה הּברית נטירת ׁשעלֿידי אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאי

ּבעל  הענין חּולקא ּבׁשלמא ּדהּנה, ּדאתי. מא ְְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי מּובן זה הרי עלמא, 34ּדמקּים ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

וארץ  ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם ּבריתי לא ְְִִִִֶַַָָָָָָֹֻאם

קּיּום  הּוא הּברית ׁשעלֿידי היינּו, ׂשמּתי, ְְְְִִִֵֶַַַַֹלא

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, והענין את 35העֹולם. וּתקם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

הוי' ּדבר הּוא ּדברי אּתה, צּדיק ּכי ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָּדברי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּנבראים, ּכל את לעֹולם 36ׁשּמהּוה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּכללּות  והינּו ּבּׁשמים, נּצב ּדבר ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָהוי'

מהּוה  לׁשֹון הוי', מּׁשם הּוא והּוא 37ההתהּוּות , ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ׁשאפׁשר  ּכיון א הוי'. ּדבר מלכּות, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבחינת

עלֿידי  הּנה ּבּנבראים, ּבהעלם יהיה הוי' ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדבר

הּוא  הרי הּיסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית ְְְְֲִִִֵֶַַַַׁשמירת

ּבעֹולם, ּבגּלּוי ׁשּתהיה הּמלכּות ּבחינת את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמקים

אּתה, צּדיק ּכי ּדברי את וּתקם ּׁשּכתּוב מה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָוזהּו

עֹולם  יסֹוד צּדיק הּיסֹוד, ּבחינת הּוא ,38ּדצּדיק ְְְְִִִַַַַָ

הּמלכּות. ּבבחינת קּיּום ּפֹועל הּיסֹוד ְְְְִִִִֵַַַַַּובחינת
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סט"ו.31) ּבשיחה וראה ואילך). רצב ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז (הב') יוסף פרת בן ד"ה ראה – לקמן מח,32)בהבא ויחי ַ

ב.33)כב. נט, כה.34)ח"א לג, ח.35)ירמי' ט, פ"א.36)נחמי' שעהיוה"א תניא פט. קיט, (שער 37)תהלים א שער פרדס

רפ"ד. והאמונה היחוד שער תניא פס"א. ח"א מו"נ (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג פ"ט. תשע) ולא כה.38)עשר יו"ד, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰ ,˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚31·È˙k ÛÒBÈa32˙¯Bt Ôa ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ≈¿≈¿ƒ≈»

ÌÈÈÚ '· Ì‰ ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÔÈÚ ÈÏÚ ˙¯Bt Ôa ÛÒBÈ≈≈»¬≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«≈ƒ¿»ƒ
el‡.?הדברים פנימיות לפי עין" עלי פורת ו"בן יוסף" פורת BÚÂ„"בן ≈¿

ÒBÏ˜e‡ Ìb¯z ÛÒBÈ ˙¯Bt Ôa Le¯Ùa ,‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈≈»≈ƒ¿≈¿¿
È‚ÒÈ„ ‡¯a- שיגדל ÛÒBÈ,בן ¿»¿ƒ¿≈≈

ÔBLlÓ ‡e‰ ˙¯BtL eÈÈ‰«¿∆»ƒ¿
ÛÒBÈ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ ,‰ÙÒB‰»»¿ƒ¿»¬≈≈
,‰ÙÒB‰ ÔBLlÓ ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿»»
‡e‰L ,˙¯Bt Ôa ÔÈÚ e‰Óe«ƒ¿«≈»∆

‰ÙÒB‰Ï ‰ÙÒB‰ לכאורה זו והרי »»¿»»
מיותרת? ‡l‡כפילות „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»

,‰Êa ˜tzÒÓ BÈ‡ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈ƒ¿«≈»∆
,ÔÈÚ ÈÏÚ ˙¯Bt Ôa ¯ÓB‡Â¿≈≈»¬≈»ƒ

‰ÙÒB‰ „BÚ ‡e‰L עוד וזו ∆»»
וודאי  אלא לכאורה, מיותרת כפילות

תוכן  יש הללו מהדברים אחד שבכל

להלן. שיבואר כפי ושונה, מיוחד

ÛÒBÈ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
ÔÈÚ·e ,˜Ècˆ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿«

cˆ¯‰fa ‡˙È‡ ˜È33Ô‡Ó «ƒƒ»«…««
'B‚ ˙È¯a È‡‰ ¯ÈË„ ששומר מי ¿»ƒ«¿ƒ

הזו הברית ˆÈc˜את È¯˜‡ נקרא ƒ¿≈«ƒ
ÓÏÚ‡צדיק  Ìi˜Óe את ומקיים ¿«≈»¿»

ÏeÁ˜‡העולם, ÔBÏ ˙È‡ƒ¿»
È˙‡c ‡ÓÏÚa בעולם חלק לו יש ¿»¿»¿»ƒ

‡CÈהבא. ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈
˙¯ÈË È„ÈŒÏÚL ¯LÙ‡∆¿»∆«¿≈¿ƒ«
‡˜ÏeÁ BÏ ‰È‰È ˙È¯a‰«¿ƒƒ¿∆¿»

È˙‡c ‡ÓÏÚa?הבא בעולם חלק ¿»¿»¿»ƒ
‡ÓÏLa ,‰p‰c לגבי מילא ¿ƒ≈ƒ¿»»

‡ÓÏÚ Ìi˜Óc ÔÈÚ‰ שהשומר »ƒ¿»ƒ¿«≈»¿»
העולם, את מקיים הברית קדושת על

‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«ƒ«
·e˙kM34 שהקדושֿברוךֿהוא ∆»

ÌÓBÈאומר: È˙È¯a ‡Ï Ì‡ƒ…¿ƒƒ»
‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ»«¿»À»«ƒ»»∆…

ÈzÓN מתפרש הפסוק כלל (ובדרך «¿ƒ
בשביל  נברא שהעולם זה במובן

יומם  התורה לימוד ואלמלא התורה

הקדושֿברוךֿהוא  בורא היה לא ולילה

לפרש  יש לענייננו אך העולם, את

אחר), ‰ÌÏBÚ.באופן Ìei˜ ‡e‰ ˙È¯a‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰«¿∆«¿≈«¿ƒƒ»»
‡e‰ ÔÈÚ‰Â?העולם את מקיימת הברית שמירת אכן p‰c‰מדוע ¿»ƒ¿»¿ƒ≈

·È˙k35הקדושֿברוךֿהוא ‡z‰,כלפי ˜Ècˆ Èk EÈ¯·c ˙‡ Ì˜zÂ ¿ƒ«»∆∆¿»∆ƒ«ƒ»»
היא: הפסוק של הפנימית e‰nL‰והמשמעות 'ÈÂ‰ ¯·c ‡e‰ EÈ¯·c¿»∆¿«¬»»∆¿«∆

ÌÈ‡¯·p‰ Ïk חיים ‡˙ שכולם ∆»«ƒ¿»ƒ
אלא) ושלום חס מעצמם (לא וקיימים

אותם  ומקיים שמחייה ה' דבר בכוח

משלהם, עצמאית מציאות להם ואין

·e˙kL BÓk36'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ¿∆»¿»¬»»
ÌÈÓMa ·v E¯·c הבעל "ופירש ¿»¿ƒ»«»»ƒ

יהי  שאמרת דברך כי ז"ל טוב שם

ואותיות  תיבות וגו' המים בתוך רקיע

בתוך  לעולם ועומדות ניצבות הן אלו

כל  בתוך ומלובשות השמים רקיע

כדכתיב  להחיותם לעולם הרקיעים

חיים  ודבריו לעולם יקום אלוקינו ודבר

היחוד וקיימ  שער (תניא, לעד..." ים

א), פרק eÏÏkL˙והאמונה eÈ‰Â¿«¿∆¿»
˙ee‰˙‰‰ הנבראים כל ‰e‡של «ƒ¿«

‰e‰Ó ÔBLÏ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ37, ƒ≈¬»»¿¿«∆
¯·c ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ««¿¿«

'ÈÂ‰ אור שדרכה המלכות ספירת  כי ¬»»
מלמעלה  ומתגלה נמשך הספירות

ומגלה  הממשיך לדיבור נמשלה למטה

ובתניא  שבאדם, הרגש ואת השכל את

[מדת  "נקרא ד): פרק התשובה (אגרת

שכתוב  כמו ה' דבר בשם המלכות]

שלטון". מלך דבר ÔÂÈkבאשר C‡«≈»
¯LÙ‡Lיתכן‰È‰È 'ÈÂ‰ ¯·cL ∆∆¿»∆¿«¬»»ƒ¿∆

ÌÈ‡¯·pa ÌÏÚ‰a לידי יבוא ולא ¿∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÈÓL¯˙גילוי, È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈¿ƒ«

„BÒi‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ˙È¯a‰«¿ƒ∆¿ƒ««¿
"יסוד... – אליהו" ב"פתח שנאמר כפי

קודש", ברית ÌÈ˜Óאות ‡e‰ È¯‰¬≈≈ƒ
‰È‰zL ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙‡∆¿ƒ«««¿∆ƒ¿∆
‰Ó e‰ÊÂ ,ÌÏBÚa Èel‚a¿ƒ»»¿∆«
Èk EÈ¯·c ˙‡ Ì˜zÂ ·e˙kM∆»«»∆∆¿»∆ƒ
‡e‰ ˜Ècˆc ,‰z‡ ˜Èc«̂ƒ»»¿«ƒ

,„BÒi‰ ˙ÈÁa ככתוב˜Ècˆ ¿ƒ««¿«ƒ
ÌÏBÚ „BÒÈ38„BÒi‰ ˙ÈÁ·e , ¿»¿ƒ««¿

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a Ìei˜ ÏÚBt≈ƒƒ¿ƒ«««¿
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`oepiי `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

מה  אבל עלמא. מקּים ּברית דנטיר מאן ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָוזהּו

אינֹו ּדאתי, ּבעלמא חּולקא לֹון אית ְְְְִִֵֶָָָָָּׁשּכתּוב

ּביּו"ד  נברא הּבא עֹולם ׁשהרי ּומהּיּו"ד 39מּובן, , ְְֲִֵֵֶַַָָָָ

ה"א  ּבחינת 40נמׁשאי ּכן, ואם ּבינה, ּבחינת , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ּבבחינת  ׁשהּוא הּברית, ׁשמירת ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָאפׁשר

ּבחינת  ּדאתי, ּבעלמא חּולקא לֹו יהיה ְְְְְְְִִִֶַָָָָיסֹוד,

ּומּדֹות  ּבמּדֹות, הּוא הּיסֹוד ּבחינת הרי ְְְֲִִִִֵַַָּבינה,

ּוכמֹו לזה, זה ּבאיןֿער ֹוך הם (ּבינה) ְְְֲִִֵֵֶֶָּומֹוחין

ּבׁשביל  הם ׁשהּמּדֹות ּבקצרה לעיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנתּבאר

ּברחמים, והן ּבגבּורה הן ּבחסד הן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָהּזּולת,

 ֿ ּבחסדּֿגבּורה ׁשהּוא ּוכמֹו הּזּולת, אל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשּייכים

ּבׁשאר  ּגם הּוא ּכן הּמּדֹות, עּקרי ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתפארת

י  ּגם (ּכֹולל הּמֹוחין הּמּדֹות מהּֿׁשאיןּֿכן סֹוד), ְִִֵֵֵֶַַַַ

זה  ויּובן לעצמֹו. רק והם לּזּולת, ׁשּייכים ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָאינם

 ֿ ׁשעלֿידי ּבּמערה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמּלּמּוד

לּמּודֹו ׁשּמּקדם עד ּכ ּכל חכמה לֹו נֹוספה ְְִִֶֶֶַָָָָָֹזה

ורּבי  יאיר, ּבן ּפנחס לרּבי מקׁשה היה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמערה

י"ב  קׁשיא ּכל על לֹו מׁשיב היה יאיר ּבן ְְִִִֵֶַָָָָָָֻּפנחס

ּבן  ּפנחס רּבי היה ּבּמערה לּמּודֹו ואחרי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּפירּוקי,

ׁשמעֹון  ורּבי יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון לרּבי מקׁשה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָיאיר

כ"ד  קׁשיא ּכל על לֹו מׁשיב היה יֹוחאי ְִֵֶַַָָָָֻּבן

הּלּמּוד 41ּפירּוקי  עלֿידי ׁשּדוקא מּובן ּומּזה , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ואףֿעלּֿפי  חכמה. הרּבה לֹו נֹוספה ְְְְְְִֵַַַַָָָלעצמֹו

עם  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי למד ּבּמערה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבהיֹותֹו

ידּוע  הרי ּבנֹו, אלעזר ּבנֹו42רּבי אלעזר ׁשרּבי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לא  וגם המבלּבל, זּולת ׁשל ּבדרּגא היה ְְְְְֵֶַַַַַָָָֹֹלא

ּדלעצמֹו ּבדרּגא אם ּכי הּמקּבל, זּולת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבדרּגא 

אינֹו לעצמֹו, הם הּמֹוחין ׁשעּקר זה וענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכּידּוע.

מּתלמידי  ּבענין אחר ּבמקֹום לּמבאר ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹּבּסתירה

מּכּלם  הׁשּפעה 43יֹותר עלֿידי ּׁשנֹוסף מה ּכי, , ְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

הּׁשּי ּדבינה ההעלם ּגּלּוי רק הּוא ְְִִֵֶַַַַַַָָלּזּולת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממנה  שלמעלה הספירות אור את שמעבירה זו היא המלכות ספירת כאמור

אור  ממשיכה דאצילות מלכות (למשל, הימנה שלמטה והעולמות הדרגות אל

שהמלכות  הגורמת היא היסוד שמידת בחסידות ומבואר הבריאה) לעולם

למקבל. המשפיע בין ולקשר לחבר הוא היסוד מידת של עניינה כי תשפיע,

˙È¯a ¯ÈË„ Ô‡Ó e‰ÊÂ מי ¿∆«¿»ƒ¿ƒ
היסוד, מידת הברית, את ששומר

‡ÓÏÚ Ìi˜Ó.העולם את מקיים ¿«≈»¿»
·e˙kM ‰Ó Ï·‡ את שהשומרים ¬»«∆»

ÓÏÚa‡הברית  ‡˜ÏeÁ ÔBÏ ˙È‡ƒ¿»¿»¿»
È˙‡c ל הבא,יש לעולם חלק הם ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡≈»∆¬≈»«»
„"eÈa ‡¯·39'ה "ביֿה ככתוב ƒ¿»¿

ז"ל  חכמינו ודרשו עולמים" צור

העולם  את ברא שהקדושֿברוךֿהוא

הזה  העולם (ואת יו"ד באות הבא

על  מורה יו"ד האות כי ה"א) באות

שהנשמות  כך האלוקי האור צמצום

ולהתענג  ליהנות יוכלו הבא בעולם

השכינה, CLÓמזיו „"ei‰Óe≈«ƒ¿»
‡"‰ ˙ÈÁa40 התגלות על המורה ¿ƒ«≈

באות  המצומצם האור (של והתפשטות

הגילוי, אל ההעלם מן »ÈÁa¿ƒ˙יו"ד)
‰Èa של ופירוט הרחבה שעניינה ƒ»

באות  (הרמוזה בחכמה שבא האור

‡LÙ¯יו"ד), CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â ייתכן ¿ƒ≈≈∆¿»
,˙È¯a‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««¿ƒ
BÏ ‰È‰È ,„BÒÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁ חלק ¿»¿»¿»¿»ƒ
הבא, ‰¯Èבעולם ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¬≈

,˙BcÓa ‡e‰ „BÒi‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿ƒ
Ì‰ (‰Èa) ÔÈÁBÓe ˙BcÓeƒƒƒ»≈
BÓÎe ,‰ÊÏ ‰Ê ÍB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬∆¿∆¿
‰¯ˆ˜a ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»»
,˙Ïef‰ ÏÈ·La Ì‰ ˙Bcn‰L∆«ƒ≈ƒ¿ƒ««
Ô‰Â ‰¯e·‚a Ô‰ „ÒÁa Ô‰≈¿∆∆≈ƒ¿»¿≈

ÌÈÓÁ¯a,(התפארת (מידת ¿«¬ƒ
˙Ïef‰ Ï‡ ÌÈÎÈiML ותוכן ∆«»ƒ∆««

של  שונות צורות הוא המידות

בחסד  לזולתו, האדם התייחסות

ברחמים  או ויראה בגבורה או ובאהבה

Œ„ÒÁaוכד', ‡e‰L BÓÎe¿∆¿∆∆
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b(רחמים)Ì‰L ¿»ƒ¿∆∆∆≈
˙Bcn‰ È¯wÚ המידות ושאר עיקריות מידות שיש ג) (פרק בתניא ככתוב ƒ»≈«ƒ

המידות, לעיקר 'ענפים' Ìbהם ÏÏBk) ˙Bcn‰ ¯‡La Ìb ‡e‰ Ôk≈«ƒ¿»«ƒ≈«
(„BÒÈ,לזולת וביחס הזולת בשביל הוא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשעניינם ¿«∆≈≈

Ô·eÈÂ .BÓˆÚÏ ˜¯ Ì‰Â ,˙ÏefÏ ÌÈÎÈiL ÌÈ‡ ÔÈÁBn‰ עניין «ƒ≈»«»ƒ««¿≈«¿«¿¿»
‰Ê הם מובן שהמוחין לזולת וביחס הזולת בשביל ולא עצמו לאדם ∆

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ „enlÓƒƒ«ƒƒ¿∆«
‰¯Úna ללא בעצמו שהה שם «¿»»
ÙÒB‰תלמידים  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿»

Ì„wnL „Ú Ck Ïk ‰ÓÎÁ BÏ»¿»»»«∆ƒ…∆
‰L˜Ó ‰È‰ ‰¯Úna B„enÏƒ«¿»»»»«¿∆
Èa¯Â ,¯È‡È Ôa ÒÁt Èa¯Ï¿«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ
BÏ ·ÈLÓ ‰È‰ ¯È‡È Ôa ÒÁtƒ¿»∆»ƒ»»≈ƒ
È˜e¯Èt ·"È ‡ÈL˜ Ïk ÏÚ«»À¿»≈≈

Úna¯‰תירוצים, B„enÏ È¯Á‡Â¿«¬≈ƒ«¿»»
- ו יוחאי בר שמעון רבי ««‰È‰התעלה

‰L˜Ó ¯È‡È Ôa ÒÁt Èa«̄ƒƒ¿»∆»ƒ«¿∆
Èa¯Â ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Ï¿«ƒƒ¿∆«¿«ƒ
·ÈLÓ ‰È‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆«»»≈ƒ
È˜e¯Èt „"Î ‡ÈL˜ Ïk ÏÚ BÏ«»À¿»≈≈

ÂcL˜‡41תירוצים  Ô·eÓ ‰fÓe ,ƒ∆»∆«¿»
‰ÙÒB BÓˆÚÏ „enl‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«¿¿»

‰ÓÎÁ ‰a¯‰ BÏ בניגוד כי «¿≈»¿»
שהם  במוחין הרי לזולת שהם למידות

בלימוד  יותר היא ההתעלות לעצמו

B˙BÈ‰aLלעצמו. ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒ¿
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ „ÓÏ ‰¯Úna«¿»»»««ƒƒ¿∆
,Ba ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÌÚ È‡ÁBÈ«ƒ«ƒ∆¿»»¿

Úe„È È¯‰42Ba ¯ÊÚÏ‡ Èa¯L ¬≈»«∆«ƒ∆¿»»¿
˙ÏeÊ ÏL ‡b¯„a ‰È‰ ‡Ï…»»¿«¿»∆«

ÏaÏ·Ó‰ וההתעלות מהעיון ומפריע «¿«¿≈
ÏLבחכמה, ‡b¯„a ‡Ï Ì‚Â¿«…¿«¿»∆

Ïa˜n‰ ˙ÏeÊ בהשפעת כמו ««¿«≈
BÓˆÚÏcהמידות, ‡b¯„a Ì‡ Èkƒƒ¿«¿»ƒ¿«¿

¯wÚL ‰Ê ÔÈÚÂ .Úe„ik«»«¿ƒ¿»∆∆ƒ«
BÈ‡ ,BÓˆÚÏ Ì‰ ÔÈÁBn‰«ƒ≈¿«¿≈
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÏ ‰¯È˙qa«¿ƒ»«¿…»¿»«≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓ ÔÈÚa43 ¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»
למדתי  "הרבה ז"ל חכמינו שאמרו

ומתלמידי  מחברי מהם ויותר מרבותי,

שהזולת  נמצא כן ואם מכולם" יותר

המוחין  בעניין מהתעלות מונע אינו

הרבה  מוסיפים התלמידים אדרבה אלא

È„ÈŒÏÚלרבם, ÛÒBM ‰Ó ,Èkƒ«∆»«¿≈
CiM‰ ‰È·c ÌÏÚ‰‰ Èelb ˜¯ ‡e‰ ˙ÏefÏ ‰ÚtL‰«¿»»«««ƒ«∆¿≈¿ƒ»««»
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יי i"gyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

הּבינה, מהּות לעצם להּגיע ּבכדי אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָלמציאּות,

ולכן  ּדוקא, לעצמֹו ההתּבֹודדּות עלֿידי זה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהרי

ּבּמערה  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָעלֿידיֿזה

עד  הּבינה עצם ּבחינת אצלֹו נתעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

זה  ּדתמּורת לגמרי, והפּכי חדׁש ענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּפעל

יאיר  ּבן ּפנחס ורּבי הּמקׁשה הּוא היה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמּקדם

הּוא  היה אחרּֿכ הּנה ּפירּוקי, י"ב לֹו ִִֵֵֵֵַַָָָהׁשיב

הפּכי  ענין ׁשּזהּו ּפירּוקי, כ"ד ותרץ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהּמתרץ

הם  ׁשּבאדם ׁשהּמחין ּוכׁשם ּובכפליים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלגמרי

הּמֹוחין  ׁשּבחינת למעלה, ּגם הּוא ּכן ְְְְְִִֵֶַַַַַָלעצמֹו,

הּמּדֹות  ּכמֹו (ולא מהעֹולמֹות למעלה ְְְְִֵֵַַָָָֹהם

ועלּֿפ לעֹולמֹות). איׁשּׁשּיכֹות מּובן, אינֹו יֿזה ְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבבחינת  ׁשהּוא הּברית, ׁשמירת ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָאפׁשר

ׁשהּוא  ּדאתי, ּבעלמא חּולקא לֹו יהיה ְְְְְִִִֶֶַָָָָהּמּדֹות,

הּמֹוחין. ְִִִַַּבבחינת

ז"ל e‡·e¯ה) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה 44הענין, ≈ְְְִִֵֵַַָָָ

יֹותר  צּדיקים מעׂשה ְֲִִִֵֵַַּגדֹולים

ׁשמים  ּבמעׂשה ּדאּלּו וארץ, ׁשמים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּמעׂשה

ּכתיב  וימיני 45וארץ ארץ יסדה יד) (חדא ידי אף ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָ

ּכתיב  צּדיקים ּבמעׂשה ואּלּו ׁשמים, 46טּפחה ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ

ידי ּכֹוננּו אדנֿי מקּדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּת ְְְְְֲִִֶַָָָָָמכֹון

ׁשמים  ּבריאת הרי להבין, וצרי ידים). ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ(ב'

ואם  ּברּוֿהּוא, הּבֹורא ּבחיק רק היא ְְִִֵֵֶַַָָָוארץ

אפּלּו להּוֹות יכֹולים אין עֹולם ּבאי ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַָָָיתּכּנסּו

אחד  יּתּוׁש צּדיקים 47ּכנף ׁשּמעׂשה אפׁשר ואי , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ואין  וארץ. ׁשמים מּמעׂשה יֹותר ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיהיה

הּוא  וארץ ׁשמים ׁשּמעׂשה ׁשאףֿעלּֿפי ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָלֹומר

ּבמעׂשה  ּגם מעלה יׁש מּכלֿמקֹום, הּבֹורא, ּבחיק רק ׁשּיׁשנֹו ּביֹותר נפלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָענין

`xgצּדיקים oiprA מׁשמע כּו', יֹותר כּו' ּגדֹולים ז"ל רּבֹותינּו מּלׁשֹון ׁשהרי , ִִַ§¦§¨©¥ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַ

ּגּופא, ּברּוֿהּוא) הּבֹורא ּבחיק רק (ׁשּיׁשנֹו וארץ ׁשמים מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבענין

ׁשּבמעׂשה  מהּפסּוקים, מהראיה ּגם מּוכח וכן צּדיקים. מעׂשה יֹותר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּגדֹולים

ׁשהּמעלה  מּוכח ׁשּמּזה ידים, ב' צּדיקים ּובמעׂשה אחת, יד ּכתיב וארץ ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשמים

עצמֹו. הענין ּבאֹותֹו ְְְִִַָָהיא
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הקדושֿברוךֿהוא? עלֿידי

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



`oepiיב `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

C‡ הּספירֹות ׁשּבענין ּדכׁשם הּוא, הענין «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

ׁשרׁש סֹוד ּבחינת ׁשּיׁש ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָֹלמעלה

ענין  יׁש ּבבריאה ּגם ּכ ּתֹוספת, סֹוד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָּובחינת

הם  ׁשרׁש ּבחינת ּתֹוספת. ּובחינת ׁשרׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹּבחינת

ענינים ּדבר  הם ּתֹוספת ּובחינת הּמכרחים, ים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ענינים  ׁשּיׁש ּבגׁשמּיּות, ּוכמֹו הֹוספה. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבדר

חּסרֹון, ׁשל מּצב זה הרי ׁשּבלעדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמכרחים,

ׁשּיׁש ׁשּלאחרי והינּו, עׁשירּות, ׁשל ענינים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָויׁשנם

יחסר  אׁשר מחסֹורֹו ּדי הּמכרחים, ּדברים ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻלֹו

יֹותר 48לֹו עֹוד נתוּסף ּכלל, חּסרֹון ׁשּום לֹו ואין ,ְְְִִֵֵֵַָָ

לעּׁשרֹו מחּיב אּתה עׁשירּות, ׁשל ׁשענין 49ּבאפן , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֻ

אם  ּכי החּסרֹון, את למּלאֹות אינֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָהעׁשירּות

רּבֹות  נפׁשֹות ּבֹורא ענין וזהּו הּתענּוג. ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָהמׁשכת

ּׁשּבראת  מה ּכל על נפׁשֹות 50וחסרֹונן ּבֹורא , ְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ּכל  ועל הכרחי, קּיּום ענין הּוא וחסרֹונן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָרּבֹות

הּוא  ּובכללּות ּתֹוספת. סֹוד הּוא ּׁשּבראת ְִֶֶֶַָָָָמה

ימי  ּדבׁשׁשת לׁשּבת, החל ימי ׁשׁשת ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹההפרׁש

ּתֹורה, ׁשל ּבדרּכּה ההנהגה להיֹות צריכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהחל

וכּו' ּתׁשּתה ּבמׂשּורה ּומים ּתאכל ּבמלח ,51ּפת ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ

לעּנגֹו מצוה ּבׁשּבת ּוׁשתּיה 52אבל ּבאכילה ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ

ּגם  יּובן כן ּוכמֹו מבּׂשם. ויין ׁשמן ְְְְִֵֵַַָָָָָֻּבבׂשר

ׁשהם  ּבבריאה ענינים ׁשּיׁשנם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּברּוחנּיּות,

ּומחּיה  ׁשּמהּוה הוי' ּדבר ּוכמֹו לּבריאה, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻמכרחים

ורגע  רגע ּבכל הּנבראים את ׁשּמכרח 53ּומקּים , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יהיה  הוי' ׁשּדבר ׁשאפׁשר  אּלא ּבּנבראים, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָלהיֹות

לפעל  העבֹודה היא ועלֿזה ּבּנבראים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבהעלם

ׁשּירּגׁש והינּו ּבּנבראים, ּבגּלּוי יהיה הוי' ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשהּדבר

הוי' הּדבר ורק א היא מציאּותֹו ׁשּכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּבּנברא

וענין  ורגע. רגע ּבכל אֹותֹו ּומקּים מחּיה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמהּוה

סֹוד  ּבחינת הּוא לּבריאה, ּבהכרח ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָזה

ׁש יֹותר, נעלית עבֹודה יׁש אמנם ּלאחרי ׁשרׁש. ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
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LiL Úe„È ‰ÏÚÓÏ ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚaL ÌLÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿»»«∆≈
LÈ ‰‡È¯·a Ìb Ck ,˙ÙÒBz „BÒ ˙ÈÁ·e L¯L „BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆¿ƒ«∆∆»««¿ƒ»≈
ÌÈ¯·c Ì‰ L¯L ˙ÈÁa .˙ÙÒBz ˙ÈÁ·e L¯L ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«…∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«…∆≈¿»ƒ
.‰ÙÒB‰ C¯„aL ÌÈÈÚ Ì‰ ˙ÙÒBz ˙ÈÁ·e ,ÌÈÁ¯În‰«À¿»ƒ¿ƒ«∆∆≈ƒ¿»ƒ∆¿∆∆»»

סוגי  שני קיימים כי בחסידות מבואר

העולם. לקיום מלמעלה שניתן שפע

והוא  האדם, במעשי תלוי אינו האחד

הבריאה. מעת שנקצב מה עלֿפי ניתן

כלומר, שורש'. 'סוד מכונה זה שפע

שאינו  העולם, של החיים שורש

השפע  של השני הסוג לעולם. משתנה

כלומר, תוספת'. 'סוד נקרא האלוקי

לקיום  מראש שנקבע מה על תוספת

במעשי  תלוי שפע של זה וסוג העולם

בלימוד  האדם במעשי ותוספת האדם,

תוספת  מביאה המצוות ובקיום התורה

שיבואר  כפי תוספת', מ'סוד שפע של

LiLלהלן. ,˙eiÓL‚a BÓÎe¿¿«¿ƒ∆≈
Ì„ÚÏaL ,ÌÈÁ¯În‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ¿»»
,ÔB¯qÁ ÏL ·vÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆ƒ»
,˙e¯ÈLÚ ÏL ÌÈÈÚ ÌLÈÂ¿∆¿»ƒ¿»ƒ∆¬ƒ
Ïk BÏ LiL È¯Á‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¬≈∆≈»
B¯BÒÁÓ Èc ,ÌÈÁ¯În‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À¿»ƒ≈«¿

BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡48BÏ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿«¿≈
„BÚ ÛqÂ˙ ,ÏÏk ÔB¯qÁ ÌeLƒ»¿»ƒ¿«≈
‰z‡ ,˙e¯ÈLÚ ÏL ÔÙ‡a ¯˙BÈ≈¿…∆∆¬ƒ«»

B¯MÚÏ ·iÁÓ49, דרשת (במקור, ¿À»¿«¿
'די  לעני לתת שחובה היא ז"ל חכמינו

חובה  אין אך לו הנחוץ מחסורו'

המילים  מצוטטות וכאן לעשיר, להפכו

להמחיש  כדי לעשרו" מחוייב "אתה

שהם  הכרחיים דברים בין ההבדל את

על  נוספים לדברים "שורש" בבחינת

בבחינת  שהם עונג כמו העיקר

‡BÈ"תוספת") ˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¬ƒ≈
ÔB¯qÁ‰ ˙‡ ˙B‡lÓÏ,בלבדÈk ¿«¿∆«ƒ»ƒ

‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ Ì‡ שאינו ƒ«¿»«««¬
לקיום. ÔÈÚהכרחי e‰ÊÂ הפירוש ¿∆ƒ¿«

ברכת  של BLÙ˙והמשמעות ‡¯Ba≈¿»
‰Ó Ïk ÏÚ ÔB¯ÒÁÂ ˙Ba«̄¿∆¿»«»«

˙‡¯aM50˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba , ∆»»»≈¿»«
ÔB¯ÒÁÂ החיסרון מילוי של במובן ¿∆¿»

מחסורו" "די ‰ÈÁ¯Î,כמו Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰שורש Ó‰סוד Ïk ÏÚÂ ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿«»«

˙‡¯aM לתענוג שנבראו דברים eÏÏÎ·e˙היינו .˙ÙÒBz „BÒ ‡e‰ ∆»»»∆∆ƒ¿»
ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL·c ,˙aLÏ ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈≈∆¿≈«…¿«»ƒ¿≈∆¿≈«…

,‰¯Bz ÏL dk¯„a ‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ בפרקי המשנה כדברי ¿ƒ»ƒ¿««¿»»¿«¿»∆»
תורה..." של דרכה היא "כך eNÓa¯‰אבות: ÌÈÓe ÏÎ‡z ÁÏÓa ˙t«¿∆«…≈«ƒƒ¿»

'eÎÂ ‰zLz51, מומלצת זו והנהגה ƒ¿∆¿
החול  ÂˆÓ‰בימות ˙aLa Ï·‡¬»¿«»ƒ¿»

B‚pÚÏ52 השבת יום ÏÈÎ‡a‰את ¿«¿«¬ƒ»
ÔÈÈÂ ÔÓL ¯N·a ‰i˙Le¿ƒ»¿»»»≈¿«ƒ

ÌO·Ó ולא לעונג כמובן שהם ¿À»
האדם. לקיום הכרחיים ¿BÓÎeדברים

ÌLiL ,˙eiÁe¯a Ìb Ô·eÈ ÔÎ≈»«¿»ƒ∆∆¿»
ÌÈÈÚ רוחניות אלוקיות השפעות ƒ¿»ƒ

ÌÈÁ¯ÎÓ Ì‰L ‰‡È¯·a«¿ƒ»∆≈À¿»ƒ
‰‡È¯aÏ,קיומה עצם BÓÎeלצורך «¿ƒ»¿

‰iÁÓe ‰e‰nL 'ÈÂ‰ ¯·c¿«¬»»∆¿«∆¿«∆
Ú‚¯ ÏÎa ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ Ìi˜Óe¿«≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆«

Ú‚¯Â53˙BÈ‰Ï Á¯ÎnL , »∆«∆À¿»ƒ¿
ÌÈ‡¯·pa המחיה ה' דבר וללא «ƒ¿»ƒ

ובלשון  קיום, להם אין אותם ומהווה

היחוד  (שער בתניא הזקן אדמו"ר

האותיות  היו "אילו א): פרק והאמונה

המהווה  ה' דבר שהוא רקיע" "יהי (של

חס  כרגע מסתלקות השמים) את

השמים  כל היו למקורן וחוזרות ושלום

וכמו  כלל היו כלא והיו ממש ואפס אין

וכן  ממש כו' רקיע יהי מאמר קודם

עליונים  העולמות שבכל הברואים בכל

LÙ‡L¯ותחתונים", ‡l‡ יתכן ∆»∆∆¿»
ÌÏÚ‰a ‰È‰È 'ÈÂ‰ ¯·cL∆¿«¬»»ƒ¿∆¿∆¿≈

ÌÈ‡¯·pa ונרגש ניכר יהיה ולא «ƒ¿»ƒ
‰B·Ú„‰בהם, ‡È‰ ‰ÊŒÏÚÂ של ¿«∆ƒ»¬»

È‰È‰האדם  'ÈÂ‰ ¯·c‰L ÏÚÙÏƒ¿…∆«¿«¬»»ƒ¿∆
eÈ‰Â ,ÌÈ‡¯·pa Èel‚a¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿
B˙e‡ÈˆÓ ÏkL ‡¯·pa Lb¯iL∆À¿««ƒ¿»∆»¿ƒ

¯·c‰ ˜¯Â C‡ ‡È‰'ÈÂ‰ ƒ«¿««¿«¬»»
B˙B‡ Ìi˜Óe ‰iÁÓ ‰e‰nL∆¿«∆¿«∆¿«≈

Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa קיום שום לו ואין ¿»∆«»∆«
לתחושה  בניגוד (וזאת משלו עצמאי

מציאות  לו יש כאילו שלו הטבעית

משלו). Ê‰עצמאית ÔÈÚÂ הכרה של ¿ƒ¿»∆
ורק  אך הוא הקיום שכל בכך והרגשה

הוי' דבר של Á¯Î‰aמכוחו ‡e‰L∆¿∆¿≈«
˙ÈÏÚ ‰„B·Ú LÈ ÌÓ‡ .L¯L „BÒ ˙ÈÁa ‡e‰ ,‰‡È¯aÏ«¿ƒ»¿ƒ«…∆»¿»≈¬»«¬≈
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יג i"gyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

הּוא  הּיׁש מציאּות ׁשעּקר  והּכרה לידיעה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבא

נעלית  הּכרה לידי ּבא אזי אֹותֹו, הּמהּוה ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָה'אין'

חׁשיב  ּוכלא ּבלבד הארה הּוא ה'אין' ׁשּגם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיֹותר,

ּבהכרח  אינֹו זה וענין האמּתי. הּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלגּבי

ונקרא  מהּבריאה, יֹותר נעלה הּוא אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלּבריאה,

ּתֹוספת. סֹוד ּבחינת והּוא והֹוספה, עׁשירּות ְְְְֲִִֵֶֶַָָּבׁשם

˙eiË¯Ù·e ׁשּבבחינת העׁשירּות ענין יֹותר, ƒ¿»ƒְְֲִִִִֵֶַַָ

ּגם  למעלה הּוא ּתֹוספת ְְֶֶַַָסֹוד

ממּלא  ּבין ההפרׁש ידּוע ּדהּנה סֹובב. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמּבחינת

ּבפנימּיּות  הּוא ממּלא ׁשּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַלסֹובב,

מעלה  ׁשּלמעלה סֹובב ּובחינת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבּנבראים,

ּגם  אמנם מּקיף . ּבבחינת הּוא הּממּלא ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָמּבחינת

ּבענין  וכּנ"ל הּבריאה, לצר הּוא הּסֹובב ְְְְְִִֵֶַַַַַָֹאֹור

ּבא  ׁשּבת ּבא מנּוחה, חסר העֹולם היה ְֵֶַָָָָָָָָָמה

והּׁשביתה  הּמנּוחה ענין ׁשּגם והינּו ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָמנּוחה,

אֹור  ּבחינת והּוא מהעֹולמֹות, למעלה ְְְְִֵֶַַָָָׁשהּוא

זה  ואין העֹולמֹות, ּבכלל ּכן ּגם הּוא ְְִֵֵֵֶַַָָָהּסֹובב,

ענין  אמּתית אּלא העׁשירּות, ענין ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָאמּתית

קּמיּה ׁשּכּוּלא וההּכרה הּידיעה הּוא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהעׁשירּות

הּסֹובב, מאֹור ּגם למעלה ׁשּזהּו חׁשיב, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּכלא

מה  הּנה (ועלּֿפי ֿזה לעלמין. סֹובב ְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשהּוא

הּוא  כּו' לעּנגֹו ׁשּמצוה ׁשּׁשּבת לעיל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנתּבאר

הּסֹובב, ּבבחינת רק זה הרי העׁשירּות, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָענין

ּבפנימּיּות  ׁשאינֹו לפי ּבכללּות, עׁשירּות ְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָונקרא

אמּתית  זה אין ועדין ּבעֹולמֹות, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָּובהתלּבׁשּות

ענין  אמּתית ואּלּו וההֹוספה. העׁשירּות ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָענין

ׁשמיני  ּבחינת יֹוסף, ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵַַַָָההֹוספה

ההּקף). ימי מּׁשבעת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

e‰ÊÂ מּמעׂשה יֹותר צּדיקים מעׂשה ּגדֹולים ¿∆ְֲֲִִִִֵֵֵַַַ

הּוא  וארץ ׁשמים ּדמעׂשה וארץ, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשמים

לעֹולמֹות, הּׁשּי האֹור מּבחינת והּוא מאין, ְְִִִֵֵַַַַָָָָיׁש
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¯˙BÈ,ההכרחית העבודה k‰Â¯‰מאשר ‰ÚÈ„ÈÏ ‡aL È¯Á‡lL ≈∆¿«¬≈∆»ƒƒ»¿«»»

Li‰ ˙e‡ÈˆÓ ¯wÚL הנברא'ÔÈ‡'‰ ‡e‰ האלוקיB˙B‡ ‰e‰n‰ ∆ƒ«¿ƒ«≈»«ƒ«¿«∆
יסודי  עניין ÌbLובסיסי,שהוא ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰¯k‰ È„ÈÏ ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ≈«»»«¬≈≈∆«

'ÔÈ‡'‰הנבראים את המהווה ÈLÁ·האלקי ‡ÏÎe „·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰ »«ƒ∆»»ƒ¿«¿…»ƒ
אינו  כאילו ‰Liונחשב Èa‚Ï¿«≈«≈

ÈzÓ‡‰ הקדושֿברוךֿהוא הוא »¬ƒƒ
Ê‰בעצמו. ÔÈÚÂ,'שה'אין ההבנה ¿ƒ¿»∆

כל  את המהווה ה' הדבר היינו

 ֿ מהקדוש הארה רק הוא הנבראים

בעצמו  Á¯Î‰aברוךֿהוא BÈ‡≈¿∆¿≈«
‰‡È¯aÏ להיות יכול הנבראים וקיום «¿ƒ»

זו, הכרה ללא ÏÚ‰גם ‡e‰ ‡l‡∆»«¬∆
ÌLa ‡¯˜Â ,‰‡È¯a‰Ó ¯˙BÈ≈≈«¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈

‰ÙÒB‰Â ˙e¯ÈLÚ לענייני בדומה ¬ƒ¿»»
דברים  לעומת ועונג עשירות

לקיום, ÈÁa˙המוכרחים ‡e‰Â¿¿ƒ«
˙ÙÒBz „BÒ.לעיל כמבואר ∆∆

ÔÈÚ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ¿«
„BÒ ˙ÈÁ·aL ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙ÙÒBz∆∆¿«¿»«

··BÒ ˙ÈÁaÓ ֿ הקדוש השפעת ƒ¿ƒ«≈
אופנים: בשני היא בעולמות ברוךֿהוא

הסובב  ו'אור עלמין' כל הממלא 'אור

לכל  נמשך הממלא אור עלמין'. כל

עניינו  לפי נברא ולכל עולם ולכל דרגא

בדרך  היא שלו ההארה ולכן המיוחד

כל  "ממלא נקרא זה ואופן 'התלבשות'

מתלבש  שהאור שם על עלמין"

פנימית  בצורה ובנבראים בעולמות

בה  - נוספת ובצורה אותם. ו'ממלא'

כל  ועל העולמות כל על מאיר האור

יורד  אינו כי שווה במידה הברואים

אלא  עניינו לפי אחד בכל ומתלבש

'מקיף' בדרך מלמעלה בהם מאיר

עלמין" כל "סובב נקרא זה ואופן

ויורד  בא ה"ממלא" שאור ובעוד

השתלשלות  בסדר לדרגה מדרגה

כשלשלת  מזו זו והדרגות העולמות

רבות  מחוליות המורכבת (שרשרת)

בקצה  בראשה קשורה אחת שכל

הוא  ה"סובב" אור שמעלי', החוליה

השתלשלות. מסדר שלמעלה אור

ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈≈
‡e‰ ‡lÓÓ ˙ÈÁaL ,··BÒÏ ‡lÓÓ'מתלבש'˙eiÓÈÙa ¿«≈¿≈∆¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒƒ

ÌÈ‡¯·pa,כנ"ל··BÒ ˙ÈÁ·e,מאד נעלה אור ÏÚÓlL‰שהוא «ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¿»
¯B‡ Ìb ÌÓ‡ .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‡lÓn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ¿ƒ««¿«≈ƒ¿ƒ««ƒ»¿»«

‰‡È¯a‰ C¯ˆÏ ‡e‰ ··Bq‰,"עלמין כל "סובב נקרא הוא Ï"pÎÂוגם «≈¿…∆«¿ƒ»¿««
¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ó ÔÈÚa בראשית ימי בששת שנברא לאחר ¿ƒ¿«∆»»»»»≈

‰Áen‰ ÔÈÚ ÌbL eÈ‰Â ,‰ÁeÓ ‡a ˙aL ‡a ,‰ÁeÓ¿»»«»»¿»¿«¿∆«ƒ¿««¿»
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰˙È·M‰Â השבת ביום לעולם בא ולכן ¿«¿ƒ»∆¿«¿»≈»»

החול, ימי בששת ÈÁa˙ולא ‡e‰Â¿¿ƒ«
ÏÏÎa Ôk Ìb ‡e‰ ,··Bq‰ ¯B‡«≈«≈ƒ¿»
˙ÈzÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿≈∆¬ƒƒ

˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ,עדיין‡l‡ ƒ¿«»¬ƒ∆»
‡e‰ ˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»¬ƒ
‡lekL ‰¯k‰‰Â ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»¿««»»∆»
e‰fL ,·ÈLÁ ‡Ïk dÈn«̃≈¿…¬ƒ∆∆
,··Bq‰ ¯B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈«≈

‡e‰L מסדר למעלה אמנם ∆
למעלה  היא ששבת (כשם השתלשלות

הוא אבל החול) ≈BÒ··מימי
ÔÈÓÏÚÏ ושייכות יחס לו ויש ¿»¿ƒ
Ó‰לעולמות. ‰p‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ)¿«ƒ∆ƒ≈«

˙aML ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆«»
ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎ B‚pÚÏ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿«

˙e¯ÈLÚ‰ הכרחי דבר איננו עונג כי »¬ƒ
ÈÁ·a˙לקיום, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈLÚ ‡¯˜Â ,··Bq‰«≈¿ƒ¿»¬ƒ
˙eÏÏÎa ונתעמק נדייק אם אבל ƒ¿»

לא  העונג אכן יותר העשירות בעניין

באמ  עשירות להיקרא כי ראוי ת

הקיומיים  מהעניינים שלו המרחק

ואבסולוטי, מוחלט איננו וההכרחיים

רק  עשירות זו הרי בנמשל, וברוחניות,

עשירות  שנחשבת הסובב אור מבחינת

˙eiÓÈÙa BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ
˙BÓÏBÚa ˙eLaÏ˙‰·e אור כי ¿ƒ¿«¿»»

בהתלבשות  לעולמות בא לא הסובב

‡ÈzÓ˙פנימית, ‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ≈∆¬ƒƒ
‰ÙÒB‰‰Â ˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚƒ¿«»¬ƒ¿«»»

מההשפעה שנעלית  ערוך באין

("סוד  העולם לקיום ההכרחית

ÔÈÚשורש"). ˙ÈzÓ‡ el‡Â¿ƒ¬ƒƒƒ¿«
,ÛÒBÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÙÒB‰‰«»»ƒ¿ƒ«≈
‰ÏÚÓlL ÈÈÓL ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿»

Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ דרגה שזו ƒƒ¿«¿≈«∆≈
ערוך). באין נעלית

ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«¬≈«ƒƒ
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ ¯˙BÈ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
שמים  ממעשה יותר נחשב יהיה צדיקים שמעשה ייתכן איך השאלה ומיושבת

ı¯‡Âוארץ, ÌÈÓL ‰NÚÓcהקדושֿברוךֿהוא ידי בריאה ‰e‡על ¿«¬∆»«ƒ»»∆
˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰Â ,ÔÈ‡Ó LÈ'ה'סובב אור ≈≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«»««»»»
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`oepiיד `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

מּמעׂשה  צּדיקים מעׂשה ּגדֹולים אמרּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָועלֿזה

עבֹודתם  עלֿידי הּצּדיקים ּכי וארץ, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשמים

ּכלא  קּמיּה ּדכּוּלא האֹור ּבחינת ְְְְִִִֵַַַָָֹממׁשיכים

ּבבית היה זה וגּלּוי היה חׁשיב. ׁשּבֹו הּמקּדׁש ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

הּמּדה  מן אינֹו הארֹון ּדמקֹום ׁשהּמקֹום 54הענין , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּבבית  והינּו מקֹום, ּתֹופסים אינם עצמם ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָוהּזמן

קּמיּה ׁשּכּוּלא וההּכרה הּידיעה היתה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו חּׁשיב. 55ּכלא ְְְֲִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר  אֹותּיֹות, ׁשּתי ּבין ׁשּנּתנה ּדעה 56ּגדֹולה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּתי  ּבין ׁשּנּתן מקּדׁש ּגדֹול הוי', ּדעֹות אל ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָּכי

ׁשּנאמר  הוי'44אֹותּיֹות, ּפעלּת לׁשבּת מכֹון ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָ

ּׁשּכתּוב  ּדמה ּבזה, והענין .ידי ּכֹוננּו אד' ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָמקּדׁש

אחת  ּדעה ּדעֹות, ב' ׁשּיׁש היינּו הוי' ּדעֹות ְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָאל

לאין, ּבטל והּיׁש אין, ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהיא

לּיׁש, מקֹור הּוא האין הרי מּכלֿמקֹום ֲֲִִֵֵַַָָָָָאבל

ודעה  מהּותֹו. את מּכירים ׁשאין לפי אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָונקרא

ׁשּיׁש והינּו, אין, ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה היא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהּב'

לגּבי  חׁשיב ּכלא הם אֹותֹו הּמהּוה והאין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנברא

(ּגדֹול  הּמקּדׁש ׁשל ענינֹו ּגם וזהּו האמּתי. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָהיׁש

ׁשּנּתנה  ּדעה ּכמֹו אֹותּיֹות, ׁשּתי ּבין ׁשּנּתן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָמקּדׁש

עליֹון  ּדעת ּבחינת להמׁשי אֹותּיֹות), ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַּבין

ההׁשּתלׁשלּות  ּבסדר ׁשּגם היינּו, ּתחּתֹון, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַּבדעת

ּכלא  קּמיּה ׁשּכּוּלא עליֹון ּדדעת הּגּלּוי ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹֻימׁש

ׁשּבמקֹום  הּמקּדׁש, ּבבית ׁשהיה ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָחׁשיב,

וזהּו הּמּדה. מן ׁשאינֹו נּכר היה ּגּופא ְִִִֵֶֶַָָָָָָָהארֹון

עלֿידי  ׁשהּצּדיקים צּדיקים, מעׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַּגדֹולים
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וש"נ.54) א. כא, ג.55)יומא כא, נשא לקו"ת בכ"ז וראה א. צב, סנהדרין א. לג, ג.56)ברכות ב, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעולמות, שייכות לו יש זאת בכל אך השתלשלות מסדר למעלה אמנם שהוא

ÌÈÓL ‰NÚnÓ ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆»¿¿ƒ«¬≈«ƒƒƒ«¬≈»«ƒ
¯B‡‰ ˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈ˜Ècv‰ Èk ,ı¯‡Â»»∆ƒ««ƒƒ«¿≈¬»»«¿ƒƒ¿ƒ«»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡leÎc נעלה זה ואור לאֿכלום נחשב הכול שלפניו ¿»«≈¿…¬ƒ
של  למעלה (בדומה ה'סובב' מאור

באופן  עשירות לעומת באמת עשירות

Ê‰כללי). Èel‚Â דכולא" האור של ¿ƒ∆
חשיב" כלא È·a˙קמיה ‰È‰»»¿≈

ÔÈÚ‰ ‰È‰ BaL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»»»ƒ¿»
ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ócƒ¿»»≈ƒ

‰cn‰54, דבר" ז"ל: חכמינו אמרו «ƒ»
מקום  מאבותינו: בידינו מסורת זה

רש"י: ופירש המידה". מן אינו ארון

של  החלל ממידת למעט תופס "אינו

י  משה שעשה ארון דתניא כלום, ש בית

כשניתן  רוח לכל אויר אמות עשר לו

החלל  כל והרי הכפורת בית באמצע

עשרים... על עשרים אלא היה לא

כלום". ממעט הארון מקום שאין נמצא

הכפורת' 'בית של החלל כל כלומר,

של  ורוחב באורך היה הקדשים) (קודש

ולאחר  אמה, עשרים על אמה עשרים

משה  שעשה הארון את לתוכו שהכניסו

"אמתיים  בתורה מפורשות (שמידותיו

ואמה  רחבו וחצי ואמה ארכו וחצי

אמות  עשר היו עדיין קומתו") וחצי

הארון  מאחורי אמות ועשר הארון לפני

במידות  נכלל אינו הארון שמקום כך

ניסי  ביטוי הוא זה ודבר המקדש, בית

למצב  ÔÓf‰Âומופלא ÌB˜n‰L∆«»¿«¿«
ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz ÌÈ‡ ÌÓˆÚ«¿»≈»¿ƒ»

קיימים, אינם È·aL˙וכאילו eÈ‰Â¿«¿∆¿≈
‰˙È‰ Lc˜n‰ כל לעין בגלוי «ƒ¿»»¿»

‡lekL ‰¯k‰‰Â ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»¿««»»∆»
.·ÈMÁ ‡Ïk dÈn«̃≈¿…»ƒ

יותר  הרבה והכרה ידיעה כאמור שהיא

יש  נברא שהעולם הכללית וההכרה הידיעה מאשר תוספת") ("סוד נעלית

אותו. המחיה הוי' דבר בזכות רק וקיים מאין

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ55‰zpL ‰Úc ‰ÏB„b ¿∆««∆»¿«≈«¿»≈»∆ƒ¿»
בפסוק  ‡Bi˙B˙שמוזכרת ÈzL ÔÈa,'ה שם של אזּכרֹות Ó‡pL56¯שתי ≈¿≈ƒְַָ∆∆¡«

'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï‡ Èk השמות שני בין מופיעה "דעות") (המילה והדעה ƒ≈≈¬»»
וכן  ו'הוי'', ‡Bi˙B˙'אֿל' ÈzL ÔÈa ÔzpL Lc˜Ó ÏB„b אזכרות שתי »ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈ƒ

הוי', שם ‡„'Ó‡pL44¯של Lc˜Ó 'ÈÂ‰ zÏÚt Ez·LÏ ÔBÎÓ ∆∆¡«»¿ƒ¿¿»«¿»¬»»ƒ¿»
EÈ„È eBk ו'אדנֿי'.והמקדש 'הוי' השמות שני בין נזכר ¬»∆

'· LiL eÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï‡ ·e˙kM ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»≈≈¬»»«¿∆≈
˙BÚc האל על הסתכלות צורות ולבריאה,שתי לעולם ויחסה Úc‰וקות ≈≈»
˙Á‡'תחתון 'דעת בחסידות האומרת ‰È‡הנקראת LÈהדעה ‰hÓlL ««ƒ∆¿«»≈

קיימת  מציאות הוא שהעולם ‡ÔÈהיינו ‰ÏÚÓÏe המקור שהיא האלוקות ¿«¿»«ƒ
מציאות  היא ולעולמות לבריאה

מושגת, ולא ÏËaמופשטת Li‰Â¿«≈»≈
ÔÈ‡Ï הנבראים תחתון' 'דעת לפי וגם »«ƒ

לאלוקות, ŒÏkÓבטלים Ï·‡¬»ƒ»
ÌB˜Ó(הנבראים) שה'יש' למרות »

(האלוקות) ל'אין' סוף ‰¯Èבטל סוף ¬≈
והיש  האין בין כלשהו וקשר יחס קיים

LiÏ,ולכן  ¯B˜Ó ‡e‰ ÔÈ‡‰»«ƒ»«≈
ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ÔÈ‡ ‡¯˜Â¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆≈«ƒƒ

'a‰ ‰Ú„Â .B˙e‰Ó הנקראת ‡˙ ∆«¿≈»«
הם  שהדברים כפי כלומר עליון', 'דעת

האלוקות  LÈמצד ‰ÏÚÓlL ‡È‰ƒ∆¿«¿»≈
מציאות  הוא הקדושֿברוךֿהוא,

‡ÔÈאמיתית  ‰hÓÏe הנבראים ¿«»«ƒ
ערך, חסרת מציאות הם והעולמות

ÔÈ‡‰Â ‡¯·p‰ LiL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«ƒ¿»¿»«ƒ
B˙B‡ ‰e‰n‰ בחינת היינו «¿«∆

שניהם  הנבראים, ערך שלפי האלוקות

LÈ‰ Èa‚Ï ·ÈLÁ ‡Ïk Ì‰≈¿…¬ƒ¿«≈¬≈
ÈzÓ‡‰.בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »¬ƒƒ

Lc˜n‰ ÏL BÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»∆«ƒ¿»
שמות  בין שניתנה הדעת שעניין כשם

האור  את לחבר נועדה קדושים

העולם  עם מהעולם שלמעלה האלוקי

המקדש  גם Lc˜Óכך ÏB„b)»ƒ¿»
BÓk ,˙Bi˙B‡ ÈzL ÔÈa ÔzpL∆ƒ»≈¿≈ƒ¿
ÈzL ÔÈa ‰zpL ‰Úc≈»∆ƒ¿»≈¿≈

(˙Bi˙B‡,עניינוCÈLÓ‰Ï ƒ¿«¿ƒ
ÔBÈÏÚ ˙Úc ˙ÈÁa שמצידה ¿ƒ«««∆¿

יש' ולמעלה אין »»¿Ú„a˙'למטה
ÔBzÁz ולמעלה יש 'למטה שמצידה «¿

Òa„¯אין', ÌbL ,eÈÈ‰«¿∆«¿≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ גם מכן ולאחר הנבראים ערך לפי שמותאמת באלוקות «ƒ¿«¿¿

עצמם  Ïk‡בנבראים dÈn˜ ‡lekL ÔBÈÏÚ ˙Ú„c Èelb‰ CLÓÈÀ¿««ƒ¿««∆¿∆»«≈¿…
·ÈLÁ ערך,ולגבי חסרת היא מציאות כל בעצמו BÓÎeהקדושֿברוךֿהוא ¬ƒ¿

Lc˜n‰ ˙È·a ‰È‰L,לעין וניכרת גלוייה ‰‡¯ÔBבצורה ÌB˜ÓaL ∆»»¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‡Ùeb ומוגבל מדוד גשמי מקום זה שהיה BÈ‡Lלמרות ¯k ‰È‰ »»»ƒ»∆≈

‰cn‰ ÔÓ האמיתי וה'אין' גבול הבלי המשכת היינו מקום, תופס ואינו ƒ«ƒ»
עצמו. הגבול ˆÌÈ˜Ècבתוך ‰NÚÓ ÌÈÏB„b e‰ÊÂ ממעשה יותר ¿∆¿ƒ«¬≈«ƒƒ

וארץ, Òa„¯שמים ÌÈÎÈLÓÓ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈ˜Ècv‰L∆««ƒƒ«¿≈¬»»«¿ƒƒ¿≈∆
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טו i"gyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

הּגּלּוי  את הׁשּתל ׁשלּות ּבסדר  ממׁשיכים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָעבֹודתם

מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה

עבֹודת p‰Â‰ו) עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה ¿ƒ≈ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָ

הּיסֹוד, ספירת עלֿידי היא ְְְִִִִֵַַַַַהּצּדיקים

ענין  הּוא (ּובעבֹודה עֹולם יסֹוד צּדיק ענין ְְְֲִִִֶֶַַַַָָׁשּזהּו

הּיסֹוד  ּכי הּברית), ההתקּׁשרּות 57נטירת עלֿידי , ְְְְְְִִִִֵַַַַַַ

ּגם  וזהּו הּסֹובב. ּבאֹור ּגם מּגיע הּוא הרי ְֲִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבֹו,

ּבחינת  הּוא ּדיֹוסף הֹוספה, מּלׁשֹון יֹוסף, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַָָָענינֹו

ׁשּמקּבלת  הּוא ׁשענינּה הּיסֹוד ּוספירת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָיסֹוד,

ּבספירת  ּוממׁשיכה מּמּנּה ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמהּספירֹות

הּמּדֹות  ּבחינת רק לא מקּבלת היא הרי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַֹהּמלכּות,

יֹותר, ּולמעלה הּסֹובב ּבחינת ּגם אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוהּמֹוחין,

לספירת  הּיסֹוד ספירת עלֿידי נמׁש זה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוכל

את  ּגם ממׁשיכה הּיסֹוד ׁשּספירת וכיון ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמלכּות.

ּבחינת  נקראת לכן מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהאֹור

הֹוספה. מּלׁשֹון יֹוסף, ּבׁשם ְְְִֵֵַָָהּיסֹוד

ÌÓ‡,יֹוסף דיסגי ּברא יֹוסף, ּפֹורת ּבן ענין »¿»ְְְְִִֵֵֵֵַָָ

ּבזה, והענין להֹוספה. הֹוספה ענין ְְְְִִֶַָָָָָָָהּוא

והינּו מהּספירֹות, למעלה הּוא ׁשהּכתר אף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָּדהּנה

ב' יׁש ּגּופא ּבּכתר  הרי מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלמעלה

ּבחינת  הּכתר, ּופנימּיּות הּכתר חיצֹונּיּות ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַּבחינֹות,

ּבחינת  הּכתר, חיצֹונּיּות עּתיק. ּובחינת ְְֲִִִִִִֶֶַַַַארי

היֹותֹו ּדעם והינּו, הׁשּתלׁשל ּות, לסדר ׁשּי ,ְְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָארי

ׁשּי מּכלֿמקֹום הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלמעלה

הּמקֹור  ׁשהּוא והינּו הׁשּתלׁשלּות, לסדר ְְְְְְִֵֶֶַַַָהּוא

הׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל את ּבהעלם ּבתֹוכֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָהּכֹולל

נעּתק, מּלׁשֹון הּוא עּתיק ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַמהּֿׁשאיןּֿכן

ּפֹורת  ּבן וזהּו הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ונבּדל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנעּתק

ׁשּמּגיע  ּבלבד זֹו ׁשּלא יֹוסף, דיסגי ּברא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹוסף,

ׁשּבּכתר  זאת, עֹוד אּלא ּבכלל, הּכתר ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבבחינת
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ג.57) טו, עקב לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰ לברוא מנת על והדרגה בסדר מאיר האור שבו עצמו ƒ¿«¿¿

הגשמי  הזה לעולם עד מוגבלים ‰Èelbעולמות כלל ‡˙ מוגבל הבלתי ∆«ƒ
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈««¿»»∆«¬≈«¿≈¬«««ƒƒƒ
e‰fL ,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿∆∆
ÌÏBÚ „BÒÈ ˜Ècˆ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»
˙¯ÈË ÔÈÚ ‡e‰ ‰„B·Ú·e)«¬»ƒ¿«¿ƒ«

„BÒi‰ Èk ,(˙È¯a‰57È„ÈŒÏÚ , «¿ƒƒ«¿«¿≈
BaL ˙e¯M˜˙‰‰ לעיל כמבואר «ƒ¿«¿∆

המשפיע  בין וההתחברות שההתקשרות

היסוד  מידת בכוח היא והמקבל

ותחושת  להשפיע, ועניין רצון שעניינה

מההשפעה, ÚÈbÓעונג ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«
··Bq‰ ¯B‡a Ìb מהאור שלמעלה «»«≈

(כשם  בעולמות ומתלבש שיורד

נעלה  במקור הם והעונג הרצון שבאדם

והמידות). השכל מאשר בנפש יותר

,ÛÒBÈ ÏL BÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÛÒBÈc ,‰ÙÒB‰ ÔBLlÓƒ¿»»¿≈
„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒe ,„BÒÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿¿ƒ««¿
˙Ïa˜nL ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆¿«∆∆
dpnÓ ‰ÏÚÓlL ˙B¯ÈÙq‰Ó≈«¿ƒ∆¿«¿»ƒ∆»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ‰ÎÈLÓÓe«¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿
כוח  היא היסוד שמידת כיוון

המשפיע  בין וההתחברות ההתקשרות

העליונות  הספירות בין היינו והמקבל,

באה  ממנה הרי העולמות, ובין

מספירו  המעבירה ההשפעה למלכות ת

ולכן  שלמטה לעולמות ההשפעה את

˜¯ ‡Ï ˙Ïa˜Ó ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿«∆∆…«
ÔÈÁBn‰Â ˙Bcn‰ ˙ÈÁa שהם ¿ƒ««ƒ¿«ƒ

ההשפעה  והם הספירות ועניין מהות

העולמות, לקיום Ìbההכרחית ‡l‡∆»«
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ··Bq‰ ˙ÈÁa¿ƒ««≈¿«¿»≈
(מעשה  האדם עבודת ידי על כי

נעלה  אור תוספת ממשיכים צדיקים")

È„ÈŒÏÚיותר, CLÓ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»«¿≈
˙¯ÈÙÒÏ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ«
˙¯ÈÙqL ÔÂÈÎÂ .˙eÎÏn‰««¿¿≈»∆¿ƒ«
¯B‡‰ ˙‡ Ìb ‰ÎÈLÓÓ „BÒi‰«¿«¿ƒ»«∆»

˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL את רק ולא ∆¿«¿»≈»
המשכה  היינו עולמות, ערך שלפי האור

שורש", ב"סוד רק ולא תוספת" ÌLaב"סוד „BÒi‰ ˙ÈÁa ˙‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿≈¿ƒ««¿¿≈
.‰ÙÒB‰ ÔBLlÓ ,ÛÒBÈ≈ƒ¿»»

È‚ÒÈ„ ‡¯a ,ÛÒBÈ ˙¯Bt Ôa ÔÈÚ ÌÓ‡שיגדל ‰e‡בן ,ÛÒBÈ »¿»ƒ¿«≈»≈¿»¿ƒ¿≈≈
‰ÙÒB‰Ï ‰ÙÒB‰ ÔÈÚ.עצמה ההוספה על Êa‰,הוספה ÔÈÚ‰Â ƒ¿«»»¿»»¿»ƒ¿»»∆

¯˙k‰L Û‡ ‰p‰c שהוא האצילות מעולם שלמעלה עליון כתר בחינת ¿ƒ≈«∆«∆∆
ה'אין', הסובב, ÏÚÓÏ‰אור eÈ‰Â ,˙B¯ÈÙq‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«¿ƒ¿«¿¿«¿»

¯˙ka È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¬≈«∆∆
,˙BÈÁa '· LÈ ‡Ùeb»≈¿ƒ
˙eiÓÈÙe ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆¿ƒƒ

,¯˙k‰ הפנימיות בחינה, שבכל כשם «∆∆
עם  הקשורה העליונה, הדרגה היא

היא  והחיצוניות העליון, מקורה

לדרגות  המשפיעה התחתונה המדרגה

החיצוניות  בכתר גם כך ממנה, שלמטה

‡¯CÈהיא  ˙ÈÁa"אנפין "אריך ¿ƒ«¬ƒ
הוא  אחד שמצד היינו ארוכות, (פנים

לו  יש שני ומצד מוגבל ובלתי 'ארוך'

השורש  כי מסויים ו'ציור' 'פנים'

האצילות, שבעולם לספירות והמקור

האדם  בנפש הרצון לעניין מקביל

זעירות, פנים אנפין", מ"זעיר בשונה

האדם) בנפש המידות לעניין המקביל

והמקור  השורש היא הכתר וחיצוניות

שלמטה  האצילות בעולם לספירות

ÈzÚ˜,מהכתר  ˙ÈÁ·e עתיק" ¿ƒ««ƒ
מהספירות  ונבדל שנעתק יומין"

האדם) בנפש התענוג לעניין (המקביל

הדרגה  והיא הכתר פנימיות היא

הכתר  ושורש במקור התחתונה

‰k˙¯,(המאציל). ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆
¯„ÒÏ CiL ,CÈ¯‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ«»¿≈∆
ÌÚc ,eÈ‰Â ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«¿¿ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰¡¿«¿»ƒ≈∆
CiL ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ»»«»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ ‡e‰¿≈∆ƒ¿«¿¿
ÏÏBk‰ ¯B˜n‰ ‡e‰L eÈ‰Â¿«¿∆«»«≈
¯„Ò Ïk ˙‡ ÌÏÚ‰a BÎB˙a¿¿∆¿≈∆»≈∆

˙eÏLÏzL‰ של השורש והוא ƒ¿«¿¿
האצילות, בעולם והספירות הנאצלים

˜ÈzÚ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒ
˜zÚpL ,˜zÚ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿∆¿«∆∆¡«

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ Ïc·Â ועד ¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
השתלשלות. לסדר שייכות לו שאין

‡¯a ,ÛÒBÈ ˙¯Bt Ôa e‰ÊÂ¿∆≈»≈¿»
ÏÏÎa ¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ÚÈbnL „·Ïa BÊ ‡lL ,ÛÒBÈ È‚ÒÈ„¿ƒ¿≈≈∆…ƒ¿«∆«ƒ«ƒ¿ƒ««∆∆ƒ¿»

הכתר, עד מגעת היסוד שמידת לעיל kaL˙¯כמבואר ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«∆∆
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`oepiטז `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

והינּו, עּתיק, ּבבחינת מּגיע הּוא הרי ְְְֲִִִִֵַַַַַָּגּופא

הּפנימּיּות  ּבבחינת מּגיע הּיסֹוד ספירת ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַׁשענין

ּבספירת  ממׁשי ּומּׁשם הּכתר), ְְְִִִִִִֶֶַַַָ(ּפנימּיּות

ְַַהּמלכּות.

ÌÓ‡ ּתכלית אינֹו יֹוסף ּפֹורת ּדבן הענין ּגם »¿»ְְְִִֵֵֵַַָָָ

ּבן  הּכתּוב מֹוסיף זה ועל ההֹוספה, ְְִִֵֶַַַַָָָענין

יֹותר. נעלית המׁשכה ׁשּזֹוהי עין, עלי ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּפֹורת

ּבזה  ע 58והענין עלי ּדהּנה, ׁשהּוא , ּפרּוׁשֹו ין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ

ּגּלּוי  ענין הּוא עין ּדבחינת עין. מּבחינת  ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָלמעלה

ּבהעלם  עכׁשו ׁשּיׁשנם הענינים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָההעלם,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבגּלּוי, לעתיד ּכבֹוד 59יהיּו ונגלה ְְְְְְִִִִֶֶָָָ

אּלא  חדׁשה, המׁשכה זֹו ׁשאין והינּו, גֹו', ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָהוי'

וכּידּוע  ּבהעלם, עכׁשו ׁשּיׁשנם הענינים 60ּגּלּוי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכל  את ּגֹורמים ּדעכׁשו העבֹודה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידי

טֹובֹות  אבנים ּכמֹו ׁשהם אּלא ְְֲִֵֶֶַַָָָההמׁשכֹות,

וזהּו יתּגּלּו, ּולעתיד ּבתבה, הּמּנחֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּומרּגלּיֹות

ּבחינת  הּוא עין ׁשּבחינת מּובן ּומּזה עין. ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָּבחינת

הּוא  עין עלי אמנם לעֹולמֹות. ׁשּׁשּי ְֲִֵֶַָָָָָָָהאֹור

האֹור  ּבחינת והינּו עין, מּבחינת ְְְְְְִִִִַַַַַָָלמעלה

מצחא  ּבחינת  והּוא  לגמרי, מהעֹולמ ֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלמעלה

ּדהינּו העינים, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּדעּתיקֿיֹומין

ּבמצחא  הּמתּגּלה ּדרעוין רעוא והּוא 61ּבחינת , ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָ

ׁשּכתּוב  רצֹון,62מה עת גֹו' תפּלתי ואני ְֲִִִֵֶַַָָָ

רצֹון  ּבחינת התּגּלּות זמן הּוא ּדׁשּבת ְְְְְְִִִֶַַַַָָָׁשּבמנחה

מּמׁש עּתיק ּפנימּיּות הּוא הּספירֹות ּובענין ְְְְִִִִִֶַַַַָזה.

עּתיק  ּפנימּיּות ׁשּיׁש ּכּידּוע ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו

ּובינה, חכמה ּפנימּיּות ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶַָָָּכמֹו

עּתיק  ּפנימּיּות אּבא כן 63ּדפנימּיּות ּוכמֹו , ְְְִִִִִִֵַַָ

עּתיק  ּפנימּיּות ּבינה ּפנימּיּות 64ּפנימּיּות ויׁש , ְְְְִִִִִִִִֵַָ

הרּבה  נעלה ׁשהּוא ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַעּתיק
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BÓkובינה, ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt LÈÂ¿≈¿ƒƒ«ƒ¿
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יז i"gyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

ׁשהּוא  ּכמ ֹו עּתיק מּפנימ ּיּות ּבאיןֿערֹוך ְְְֲִִִִֵֵֶַיֹותר

ּבארּכה  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובינה, חכמה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֻּבפנימּיּות

אחר  ׁשּבחינת 65ּבמקֹום עין, עלי ּפֹורת ּבן וזהּו . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכמֹו עּתיק ּפנימּיּות ּבבחינת ּגם מּגיע ְְְְִִִִִִַַַַַַהּיסֹוד

ּׁשאֹומרים  מה ּכן ּגם וזהּו ּבמקֹומֹו. אֿל 66ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַ

לבני  ּגֹואל ּומביא  כּו' טֹובים חסדים ּגֹומל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָעליֹון

ׁשעלֿידֹו הּיסֹוד, על קאי ּגֹואל ׁשּמביא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָבניהם,

ּבניהם, לבני עליֹון, אֿל הּכתר, ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָנמׁש

מּגעת  הּיסֹוד ׁשּספירת והינּו, והֹוד. נצח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַּבחינת

מּמׁש. עּתיק ּפנימּיּות ְְִִִִִַַַָּבבחינת

e‰ÊÂ לֹון ואית עלמא מקּים ּברית ּדנטיר מאן ¿∆ְְְְְִִִֵַָָָָ

הּוא  עלמא מקּים ּדאתי. ּבעלמא ְְְְְְִֵַָָָָָָחּולקא

חּולקא  לֹון ואית הּמלכּות. ּבספירת ְְְְִִִִַַַַָהּקּיּום

ּובעֹולם  הּבא, עֹולם ּבחינת הּוא ּדאתי ְְְְִִַַָָָָָָָּבעלמא

ּבעֹולם  הא' ּבחינה ּבחינֹות, ב' יׁש ּגּופא ְְִִֵַָָָָָָהּבא

ׁשּכל  והינּו ּדעכׁשו, הענינים ּגּלּוי הּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָהּבא

והּוא  לעתיד, יתּגּלּו ּבהעלם הם ׁשעכׁשו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהענינים

ּבפנימּיּות  ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֶַַּבחינת

הּב' ּובחינה לעֹולמֹות. ׁשּׁשּי ּובינה, ְְִִֶַַָָָָָָָחכמה

עין, מּבחינת ׁשּלמעלה הּגּלּוי הּוא הּבא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּדעֹולם

ּכמֹו מּמׁש עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת ּגּלּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָׁשּזהּו

לֹון  אית הּברית נטירת  ועלֿידי ּבמקֹומֹו. ְְְְְִִִִֵֶַַַׁשהּוא

ּדעֹולם  הּב' ּבּבחינה ּגם ּדאתי, ּבעלמא ְְְְְְִִַַַָָָָָָחּולקא

ׁשּגם  עלמא, ּומקּים מּמׁש, עּתיק ּפנימּיּות ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּבא,

הּיסֹוד  עלֿידי נמׁש עּתיק ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִֵַַַַָּבחינת

הּמלכּות. ְְִִַַַּבספירת

הּוא e‰ÊÂז) ׁשמיני ּבחינת ּדענין אינּון, ּתמניא ּדחנּכה ּדיֹומי הענין ּגם ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻ

מהעֹולמֹות  למעלה היינּו מההּקף למעלה ּופרּוׁש מההּקף, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלמעלה

נמׁש ּומּׁשם ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו מּמׁש עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת והּוא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלגמרי,

והינּו ּבינה, ּבחינת הּוא ּדׁשמיני ב) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבינה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָלבחינת

הּמּדֹות  ּבבחינת נמׁש להיֹות יכֹול אינֹו מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה ׁשהּגּלּוי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלפי

מהעֹולמֹות  ׁשּלמעלה ּבינה ּבבחינת אם ּכי לעֹולמֹות, ואחרּֿכ67ׁשּׁשּיכֹות , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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וישלח.65) וד"ה ויצא ד"ה תרס"ו פ"ג.66)המשך העמידה שער פע"ח וראה העמידה. בענין 67)בתפלת הביאור חסר

עתיק  שפנימיות וכנ"ל בבינה, נמשך אינו ממש עתיק פנימיות דלכאורה, – ממש עתיק פנימיות מבחי' בבינה ההמשכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓB˜Óa ‡e‰L,ובינה חכמה לספירות נמשך ÏÚ‰ולא ‡e‰L ∆ƒ¿∆«¬∆

ŒÔÈ‡a ¯˙BÈ ‰a¯‰‡e‰L BÓk ˜ÈzÚ ˙eiÓÈtÓ ÍB¯Ú «¿≈≈¿≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆
ÌB˜Óa ‰k¯‡a ¯‡a˙pL BÓk ,‰È·e ‰ÓÎÁ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»¿»ƒ»¿∆ƒ¿»≈«¬À»¿»

¯Á‡65Ìb ÚÈbÓ „BÒi‰ ˙ÈÁaL ,ÔÈÚ ÈÏÚ ˙¯Bt Ôa e‰ÊÂ . «≈¿∆≈»¬≈»ƒ∆¿ƒ««¿«ƒ««
BÓk ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

.BÓB˜Óa ‡e‰L∆ƒ¿
ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ66 ¿∆«≈«∆¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ÔBÈÏÚ ÏŒ‡≈∆¿≈¬»ƒ
È·Ï Ï‡Bb ‡È·Óe 'eÎ ÌÈ·BËƒ≈ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ È‡˜ Ï‡Bb ‡È·nL ,Ì‰È·¿≈∆∆≈ƒ≈»≈«

B„ÈŒÏÚL ,„BÒi‰ היסוד ידי על «¿∆«»
ÏŒ‡ ,¯˙k‰ ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ««∆∆≈
˙ÈÁa ,Ì‰Èa È·Ï ,ÔBÈÏÚ∆¿ƒ¿≈¿≈∆¿ƒ«
˙¯ÈÙqL ,eÈ‰Â .„B‰Â Áˆ≈«¿¿«¿∆¿ƒ«
˙ÈÁ·a ˙ÚbÓ „BÒi‰«¿«««ƒ¿ƒ«

.LnÓ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ«»
e‰ÊÂ הזוהר בדברי הפנימי הפירוש ¿∆

˙È¯a ¯ÈËc Ô‡Óאת מי ששומר »¿»ƒ¿ƒ
ÓÏÚ‡הברית Ìi˜Ó את מקיים ¿«≈»¿»
ÔBÏהעולם  ˙È‡Â להם ÏeÁ˜‡ויש ¿ƒ¿»

È˙‡c ‡ÓÏÚa.הבא בעולם חלק ¿»¿»¿»ƒ
‡ÓÏÚ Ìi˜Ó העולם את מקיים ¿«≈»¿»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa Ìeiw‰ ‡e‰«ƒƒ¿ƒ«««¿
המשכת  היינו שבנבראים ה' דבר היא

השתלשלות  בסדר בעולם אלוקות

ההכרחית. ÔBÏובמידה ˙È‡Â¿ƒ
È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁ להם ויש ¿»¿»¿»¿»ƒ

הבא  בעולם ÈÁa˙חלק ‡e‰¿ƒ«
‡a‰ ÌÏBÚ·e ,‡a‰ ÌÏBÚ»«»»»«»
‰ÈÁa ,˙BÈÁa '· LÈ ‡Ùeb»≈¿ƒ¿ƒ»
Èelb ‡e‰ ‡a‰ ÌÏBÚa '‡‰»»»«»ƒ
ÏkL eÈ‰Â ,ÂLÎÚc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¿∆»
ÌÏÚ‰a Ì‰ ÂLÎÚL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«¿»≈¿∆¿≈
מסדר  שלמעלה האלוקות והמשכת

באריכות, לעיל כמבואר השתלשלות,

˙ÈÁa ‡e‰Â ,„È˙ÚÏ elb˙Èƒ¿«∆»ƒ¿¿ƒ«
‡e‰L BÓk ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ¿∆
,‰È·e ‰ÓÎÁ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»¿»ƒ»

.˙BÓÏBÚÏ CiML עניין רק לא אך ∆«»»»
שמירת  ידי על נפעל הזה שבעולם זה

גם  אלא צדיקים" "מעשה הברית,

לעיל  האמורה יותר הגדולה ההתגלות

-‡a‰ ÌÏBÚc 'a‰ ‰ÈÁ·e¿ƒ»«¿»«»

˙ÈÁa Èelb e‰fL ,ÔÈÚ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL Èelb‰ ‡e‰«ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿ƒ«
˙¯ÈË È„ÈŒÏÚÂ .BÓB˜Óa ‡e‰L BÓk LnÓ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ«»¿∆ƒ¿¿«¿≈¿ƒ«

È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁ ÔBÏ ˙È‡ ˙È¯a‰,הבא לעולם חלק להם יש «¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»ƒ
Ìi˜Óe ,LnÓ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ,‡a‰ ÌÏBÚc 'a‰ ‰ÈÁaa Ìb««¿ƒ»«¿»«»¿ƒƒ«ƒ«»¿«≈
˙eiÓÈt ˙ÈÁa ÌbL ,‡ÓÏÚ»¿»∆«¿ƒ«¿ƒƒ
„BÒi‰ È„ÈŒÏÚ CLÓ ˜ÈzÚ«ƒƒ¿»«¿≈«¿

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa שלעתיד כאמור ƒ¿ƒ«««¿
בחינת  כיצד כל לעין יתגלה לבוא

לעולמות  משייכות שלמעלה האלוקות

"מקום  (כמו העולמות בתוך נמשכת

מן  "אינו עצמו, המקום הארון",

מקום). תופס ואינו המידה"

ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ (Ê הפנימיÈÓBÈc ¿∆«»ƒ¿»¿≈
ÔeÈ‡ ‡ÈÓz ‰kÁc שימי «¬À»¿«¿»ƒ

הם, שמונה ÈÁa˙החנוכה ÔÈÚc¿ƒ¿«¿ƒ«
Ûw‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÈÈÓL¿ƒƒ¿«¿»≈«∆≈
המאמר, בתחילת לעיל כמבואר

eÈÈ‰ Ûw‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ Le¯Ùe≈¿«¿»≈«∆≈«¿
È¯Ó‚Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¿«¿≈

לעולמות,למע  משייכות אפילו לה

˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
BÓB˜Óa ‡e‰L BÓk LnÓ ולא «»¿∆ƒ¿

בספירות, נמשך שהוא «ÌMÓeƒכפי
BÓÎe ,‰Èa ˙ÈÁ·Ï CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»¿
(· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈
,‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰ ÈÈÓLcƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»
‰ÏÚÓlL Èelb‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«ƒ∆¿«¿»
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»≈»ƒ¿
˙Bcn‰ ˙ÈÁ·a CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ

˙BÓÏBÚÏ ˙BÎiML לעיל כמבואר ∆«»»»
שבאדם  שהמידות לכך דומה שהדבר

מתייחס  הוא שבהם האמצעי הם

Èa‰לזולתו, ˙ÈÁ·a Ì‡ Èkƒƒƒ¿ƒ«ƒ»
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL67 כשם ∆¿«¿»≈»»

לעצמו  היא באדם המוחין שפעולת
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`oepiיח `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

ממׁשי ׁשהּוא לּיסֹוד עד ּבּמּדֹות ּגם ְְְִִִֶַַַַַָנמׁש

עלֿידי  הּוא הּיסֹוד ׁשהמׁשכת והינּו, ְְְְְְְֵֶַַַַַַָּבמלכּות.

יעקב  ּתֹולדֹות אּלה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹהּמּדֹות

ׁשענין  ּכן ּגם וזהּו מּיעקב. מקּבל ׁשּיֹוסף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹוסף,

ּבברּכת  אֹומרים ּבניהם לבני גֹו' עליֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַאֿל

עלֿידי  היא ּבּיסֹוד ׁשההמׁשכה לפי ּדוקא, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָאבֹות

האבֹות  ּבחיר יעקב, עלֿידי ּובעּקר .68האבֹות, ְְְֲִִֵַַָָָָָֹ

הּסּכֹות. לחג המׁש הּוא עצרת ׁשּׁשמיני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַֻוזהּו

ׁשהמׁשכת  לפי עצמֹו, ּבפני רגל הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּומּכלֿמקֹום

 ֿ ׁשעל אּלא ּדוקא, ּתפארת מּבחינת הּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָהּיסֹוד

הּוא  ּכן עצרת, ׁשמיני ּבענין ׁשהּוא ּוכמֹו יֹותר. למעלה מּגיע הּוא הּיסֹוד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָידי

ּדחנּכה  יֹומי ּדזהּו ּדלעתיד, הּגּלּוי מעין מאיר ׁשּבחנּכה חנּכה, ימי ּבענין ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻֻּגם

ּבחינת  והּוא נימין, ׁשמֹונה ׁשל ּכּנֹור ּדלעתיד, הּגּלּוי מעין ׁשהּוא אינּון, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתמניא

ּבבחינת  למּטה ּגם נמׁש זה וענין ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו מּמׁש עּתיק ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּפנימּיּות

ּגּלּוי  יהיה הּזה ּבעֹולם ׁשּגם היינּו הּזה, ּבעֹולם ּגם ועלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמלכּות,

מּמׁש. יתּבר ְְִֵַַָָעצמּותֹו
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) ממש עתיק מפנימיות יותר למטה הוא חו"ב בפנימיות שהוא שער l"end.((68כמו ב. קמז, ב. קיט, זח"א  א. פע"ו, ב"ר

כה. כז, תולדות להאריז"ל הפסוקים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לזולתו, בינה CkŒ¯Á‡Âולא בחינת במוחין, שנמשך Ìbלאחר CLÓ ¿««»ƒ¿»«

‡e‰L „BÒiÏ „Ú ˙Bcnaהיסוד˙eÎÏÓa CÈLÓÓ הערה (וראה «ƒ««¿∆«¿ƒ¿«¿
.(67,‡˜Âc ˙Bcn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ „BÒi‰ ˙ÎLÓ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»««¿«¿≈«ƒ«¿»

ÛÒBiL ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡ ·e˙kL BÓÎe היסוד בחינת ¿∆»≈∆¿«¬…≈∆≈
·˜ÚiÓ Ïa˜Ó,התפארת בחינת ¿«≈ƒ«¬…

חסד  בתוכה שמשלבת הספירה

המידות. עיקר Ôkוגבורה, Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈
È·Ï 'B‚ ÔBÈÏÚ ÏŒ‡ ÔÈÚL∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿≈
˙B·‡ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Èa¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿«»
„BÒia ‰ÎLÓ‰‰L ÈÙÏ ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆««¿»»«¿
גואל", "ומביא הגאולה, את הממשיכה

¯wÚ·e ,˙B·‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»»¿ƒ»
¯ÈÁa ,·˜ÚÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…¿ƒ

˙B·‡‰68ÈÈÓML e‰ÊÂ . »»¿∆∆¿ƒƒ
‚ÁÏ CLÓ‰ ‡e‰ ˙¯ˆÚ¬∆∆∆¿≈¿«

˙Bkq‰ לימים 'שמיני' נקרא ולכן «À
¯‚Ïהקודמים. ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»∆∆

˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ ,BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿ƒ∆«¿»«
˙¯‡Ùz ˙ÈÁaÓ ‡e‰ „BÒi‰«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

‡˜Âc המשך ונחשב מקבל והיסוד «¿»
לו, שקדמו ŒÏÚLלספירות ‡l‡∆»∆«

‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰ „BÒi‰ È„È¿≈«¿«ƒ«¿«¿»
¯˙BÈ מכל שלמעלה לדרגות ועד ≈

עצמו". "בפני – לספירות שייכות

ÈÓÈ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ Ôk ,˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÔÈÚa ‡e‰L BÓÎe¿∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¬∆∆≈«¿ƒ¿«¿≈
„È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÈÚÓ ¯È‡Ó ‰kÁaL ,‰kÁ בדרגא הוא והגילוי ¬À»∆«¬À»≈ƒ≈≈«ƒƒ¿»ƒ

לעולמות, משייכות שלמעלה שבו נעלית ÈÓz‡הכי ‰kÁc ÈÓBÈ e‰Êc¿∆≈«¬À»¿«¿»
ÔeÈ‡,הם שמונה חנוכה È˙ÚÏc„,ימי Èelb‰ ÔÈÚÓ ‡e‰L יהיה שאז ƒ∆≈≈«ƒƒ¿»ƒ

ÔÈÓÈ ‰BÓL ÏL ¯Bpk והמספר ƒ∆¿»ƒƒ
ממדידה  למעלה על מורה שמונה

המאמר), בתחילת (כמבואר והגבלה

˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
,BÓB˜Óa ‡e‰L BÓk LnÓ«»¿∆ƒ¿

CLÓ ‰Ê ÔÈÚÂ החנוכה Ìbבימי ¿ƒ¿»∆ƒ¿»«
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ«««¿
,‰f‰ ÌÏBÚa Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«»»«∆
‰È‰È ‰f‰ ÌÏBÚa ÌbL eÈÈ‰«¿∆«»»«∆ƒ¿∆

LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èelb כמו ƒ«¿ƒ¿»≈«»
לבוא. לעתיד שיהיה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zereay(oey`x meil)

àéáé ,øîBà [øæòìà] (òùåäé) éaø .úeîé ,øîBàmy`d lraåéîãa ¥¨©¦¤§¨¨¥¨¦§¨¨
.äìBò,dler dinca mipewy ,`nw `pz zhiya zeywdl yie ¨

äìBò àôeb àä áø÷éìåaxwez dnvr dndady xn`p `l recn - §¦§©¨¨¨
,dlerl,äøtk éðôì eèà äøtk øçàì äøéæb ,åàì àlàoi` jkle ¤¨¨§¥¨§©©©¨¨¨¦§¥©¨¨

:`xnbd dwiqn .dler mipew dinca `l` dteb z` miaixwnòîL§©
dpéî,axwil micner mpi`y my`e z`hgy ,ok gikedl yi ok` - ¦¨

miaixwn odincae oictp `l` ,dler oaxwl mze` miaixwn oi`
.zeler

ekxved `ly micinzy opgei iax ixac z` dgiken `xnbd
:gafnd uiwl mnvra miaxw xeaivléëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,opgei iax xn`y enk `ziixaaúBøúBnä ïî ïéàéáî ïä äîdn - ¨¥§¦¦¦©¨
,dpyl dpyn exzepy xeaiv ly zepaxwdn mi`ian
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המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zereay(ipy meil)

:wlegd zrc z` `xnbd d`ianàîéz eléôà ,øîà éiaàdz` - ©©¥¨©£¦¥¨
k `ziixady mb xnel leki,äãeäé éaøxirya mixtkzn mipdkde ©¦§¨

weqtd ilely `ziixaa xn`py dne ,zexiar x`y lr glzynd
,dxtk mipdkl dzid `läzòî ,øîà÷ éëäexta mixtkzn mpi`y ¨¦¨¨©¥©¨

,oxd` ly,åéLã÷å Lc÷î úàîeèa äøtk íäì ïéàx`ya j` ¥¨¤©¨¨§§©¦§¨§¨¨¨
xe`ia `ed jke .glzynd xiry ici lr mixtkzn eid zexiar

,iia` itl `ziixad jynd,øtëé' øîBà àeäLkeíéðäkä ìòlre §¤¥§©¥§©©Ÿ£¦§©
,'xRki ldTd mr lM,úBøéáò øàLa äøtk ïäì LiL eðéöîoky ¨©©¨¨§©¥¨¦¤¤¨¤©¨¨¦§¨£¥

lr zexiar x`y lr zg` dxtkl ,ldwd mre mipdk ,mlek eeyed
,glzynd xiry ici,úBøéáò øàLa äøtk ïäì LiL eðéöîc Bîëe§§¨¦¤¤¨¤©¨¨¦§¨£¥

,dxtk mdl didzy mipdkd lr dqg dxezdy jkn mi`exeCkyi ¨
y xnel epläøtk ïäì Lé¤¨¤©¨¨
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שני עמ' ב



יט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zereay(ipy meil)

:wlegd zrc z` `xnbd d`ianàîéz eléôà ,øîà éiaàdz` - ©©¥¨©£¦¥¨
k `ziixady mb xnel leki,äãeäé éaøxirya mixtkzn mipdkde ©¦§¨

weqtd ilely `ziixaa xn`py dne ,zexiar x`y lr glzynd
,dxtk mipdkl dzid `läzòî ,øîà÷ éëäexta mixtkzn mpi`y ¨¦¨¨©¥©¨

,oxd` ly,åéLã÷å Lc÷î úàîeèa äøtk íäì ïéàx`ya j` ¥¨¤©¨¨§§©¦§¨§¨¨¨
xe`ia `ed jke .glzynd xiry ici lr mixtkzn eid zexiar

,iia` itl `ziixad jynd,øtëé' øîBà àeäLkeíéðäkä ìòlre §¤¥§©¥§©©Ÿ£¦§©
,'xRki ldTd mr lM,úBøéáò øàLa äøtk ïäì LiL eðéöîoky ¨©©¨¨§©¥¨¦¤¤¨¤©¨¨¦§¨£¥

lr zexiar x`y lr zg` dxtkl ,ldwd mre mipdk ,mlek eeyed
,glzynd xiry ici,úBøéáò øàLa äøtk ïäì LiL eðéöîc Bîëe§§¨¦¤¤¨¤©¨¨¦§¨£¥

,dxtk mdl didzy mipdkd lr dqg dxezdy jkn mi`exeCkyi ¨
y xnel epläøtk ïäì Lé¤¨¤©¨¨
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.i"gyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ברמב"ן ‡ איתא עמהם 1. היה שלא דעתו חלשה הנשיאים חנוכת אהרן "כשראה המדרש: בשם
הנרות" את ומיטיב מדליק שאתה משלהם גדולה שלך חייך הקב"ה לו אמר שבטו, ולא הוא לא ,2בחנוכה

מול  אל לעולם הנרות אבל נוהגין, הן קיים המקדש שבית זמן כל הקרבנות מוכן, אתה מזאת "לגדולה
יאירו" המנורה .3פני

בגלותנו". חורבן לאחר אף נוהגת שהיא חשמונאי חנוכת לנרות אלא רמזו "לא הרמב"ן: ומפרש

הקטורת  ממעלת ואפילו הקרבנות, ממעלת גדולה הנרות שמעלת נמצא, היא 4ועלֿפיֿזה זו ומעלה .
זו  מעלה ומצד הקרבנות, ממעלת למעלה הנרות מעלת גדלה גופא הבית בזמן גם (א) ענינים: בשני

חנוכה). נרות ענין (שהוא הגלות בזמן אפילו לעד, קיימים הנרות (ב) – נוסף ענין נעשה

(א) עצמם: חנוכה בנרות גם בפרטיות אלו מעלות ב' ישנן בכלל, הנרות בענין המעלות ב' על ונוסף
שני  בית בזמן דחנוכה טוב' 'יום תקנו חכמים (שהרי הבית בזמן גם היו חנוכה היתה 5נרות אז וגם ,(

הגלות. בזמן גם ישנם חנוכה נרות (ב) הקרבנות, ממעלת גדולה מעלתם

בזה:· והענין .

של  שמקורם הענינים, מפשטות גם וכמובן המקדש, מנרות נמשך חנוכה נרות של שענינם אףֿעלֿפי
בנרות  יש אףֿעלֿפיֿכן, המקדש, נרות את הדליקו שבו השמן בפך שהיה הנס מצד הוא חנוכה נרות

מצוה הם חנוכה נרות שהרי המקדש, נרות לגבי יתירה מעלה ז"ל opaxcn5חנוכה רבותינו ואמרו ,6

תורה" של מיינה יותר סופרים דברי עלי ו"ערבים סופרים" דברי .7"חמורים

קיים  המקדש בית "כשאין – עצמם המקדש נרות של מעלתם שמצד הנ"ל, הרמב"ן מדברי גם וכמובן
יאירו". המנורה פני מול אל לעולם "הנרות – חנוכה נרות של ענינם מצד ורק בטלות", הנרות אף . .

שניתי" "לא ששם השתלשלות, מסדר שלמעלה מדריגה עם קשורים חנוכה שנרות – הענין ,8ותוכן
אשתני" דלא ("אתר ושינויים להגבלות מקום שם שאין נמשכו 9דהיינו לכן בשרשם, הוא שכן וכיון .(

עולמים. ולעולמי לעד שקיימים זה, באופן למטה גם

כידוע  שמונה, הם חנוכה ונרות שבעה, הם המקדש שנרות לזה הטעם גם הוא 10וזהו שבעה שמספר
ז"ל  חכמינו אמרו ולכן מהשתלשלות, למעלה הוא שמונה ומספר השתלשלות, דלעתיד 11בסדר שהכנור

דלעתיד, מעין מהשתלשלות, שלמעלה גילוי שענינם חנוכה, בנרות ועלֿדרךֿזה נימין. שמונה של יהיה
נרות. שמונה הם ולכן

אינון"‚ תמניא דחנוכה "יומי שהרי – הגבלה ישנה חנוכה בנרות גם לכאורה והנה, כ"ה 12. מיום ,
חנוכה. דנרות הענין בהם אין השנה ימות שאר אבל ואילך, כסלו

בנוגע היא זו הגבלה dpydאמנם, ipnfl הענין ישנו כסלו, כ"ה בשנה, זה זמן כשמגיע אבל בלבד,
חנוכה dpyeדנרות dpy lka.הגלות לזמן הבית זמן בין חילוק ואין ,
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ב.1) ח, בהעלותך
עה"פ.2) פרש"י
ו.3) פט"ו, במדב"ר
כו'.4) וערב בקר בקטורת נחמו ולא שם: רמב"ן ראה
ה"ג.5) פ"ג חנוכה הל' רמב"ם
ועוד.6) ה"ד. פי"א שם ירושלמי (במשנה). ב פח, סנהדרין
ובפרש"י.7) א לה, ע"ז
ו.8) ג, מלאכי

סע"א.9) קז, ח"ג ואילך. סע"א רכא, ח"א זהר ראה
השמיני 10) ביום ויהי ד"ה ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ע' תש"ד ואילך; רסט ע' תרע"ח (סה"מ תש"ה תש"ד; תרע"ח;
בכסלו  בכ"ה ד"ה גם וראה ואילך). 167 ע' תש"ה ואילך; 188

ואילך). 277 ע' (לעיל פ"ב בהתוועדות שנאמר
ב.11) יג, ערכין
ב.12) כא, שבת



i"gyz'dכ ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy

החנוכה  מימי שההארה כיון השנה, לזמני בנוגע הגבלה אפילו אין החנוכה שבימי מזה, ויתירה
השנה. בכל ומאירה נמשכת

(כידוע  המועדים בכל גם ישנו זה שענין כן 13ואף ואם השנה), כל על נמשכת המועדים כל שהארת ,
המועדים  כל הארת בין חילוק ישנו דבר, של לאמיתו הרי – החנוכה בימי מיוחדת מעלה זו אין לכאורה

רק נמשכת המועדים כל הארת כי החנוכה, ימי החנוכה zelitzaלהארת ימי הארת מהֿשאיןֿכן השנה, כל
elekנמשכת meid lka.

בזה: והענין

כנגד 14ידוע  נתקנו "שהמועדים ויעקב, יצחק אברהם כנגד הם וסוכות, שבועות פסח הרגלים, שג'
דכתיב  אברהם, כנגד פסח שופר 15האבות, שתקיעת יצחק, כנגד שבועות היה. ופסח עוגות, ועשי לושי

דכתיב  יעקב, כנגד סוכות יצחק. של מאילו בשופר היה תורה מתן סוכות"16של עשה .17ולמקנהו

ידוע  לזה מנחה 18ונוסף תפילת תיקן יצחק . . שחרית תפילת תיקן "אברהם תקנום", אבות ש"תפילות
ערבית". תפילת תיקן יעקב . .

מנחה, בתפילת שבועות שחרית, בתפילת פסח – התפילות בג ' ונמשכים מאירים המועדים שכל וזהו
הזמנים. בכל מאירה החנוכה דימי ההארה אבל ערבית; בתפילת וסוכות

בעבודה:„ הענין וביאור .

וענין  בזמן מאירה מהמועדים אחד כל של ההארה ולכן בעבודה, פרטיים ענינים הם המועדים כל
לו. השייך

ענינו – חנוכה העבודה,ytpÎzexiqnמהֿשאיןֿכן עניני בכל תמיד, להאיר צריכה ומסירותֿנפש ,
בתניא  שקיום 19וכמבואר וכיון לה'". נפשו מסירת ענין תמיד שיזכור בזה תלוי ומצוותיה התורה "שקיום

שכתוב  כמו האדם, עניני ובכל כולו היום כל במשך להיות צריך ומצוות דעהו",20התורה דרכיך "בכל
כולו. היום כל להיות צריך נפש' ה'מסירות שענין נמצא,

יכולים  שממנו הזמן הוא חנוכה החנוכה. בימי הוא – נפש' ה'מסירות כח את לעורר הזמן אמנם,
לימוד  עניני הן – השנה במשך שיעשה הענינים שכל כולה, השנה כל על מסירותֿנפש לשאוב וצריכים
נעשים  ועלֿידיֿזה יהודי. של נפש' ה'מסירות כח בהם יאיר – הרשות דברי והן המצוות, וקיום התורה

עניניו. בכל הוי' אחדות מגלה והוא לאלקות, כלים עשיותיו כל

ודעת, מטעם שלמעלה נפש' ה'מסירות כח את בעצמו מעורר שהאדם החנוכה, דימי העבודה ועלֿידי
שלמעלה  ה'עצם' למעלה גם מתעורר עלֿידיֿזה – הגלויים מכוחות שלמעלה הנפש עצם ענין שהוא

(כנ"ל). משתני" דלא "אתר מהשתלשלות,

ואפילו  הגלות, בזמן והן הבית בזמן הן עולמים, ולעולמי לעד קיימים חנוכה שנרות הטעם וזהו
אחת) גירסא (לפי ז"ל רבותינו כמאמר המשיח, מחנוכה 21בביאת חוץ בטלים המועדים כל שלעתיד

דימות  הגילויים יתגלו זו עבודה שעלֿידי מסירותֿנפש, עבודת עלֿידי באים חנוכה שנרות כיון ופורים,
ומנוחה  שבת שכולו "יום – השביעי דאלף לגילויים עד המתים, תחיית דזמן הגילויים ואפילו המשיח,

העולמים" .22לחיי

ויגש  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ב.13) צח, ברכה לקו"ת ראה
תיז.14) סו"ס טואו"ח רע"ב. רנז, זח"ג
ו.15) יח, וירא
יז.16) לג, וישלח
שם.17) טור
ב.18) כו, ברכות

ספכ"ה.19)
ספ"ג.20) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
רפ"ז.21) ח"ג החיים ס' מ. אות דרוש הטיול באגרת הובא

.4 הערה 172 ע' ח"ה לקו"ש וראה
בסופה.22) תמיד



כי

,g"nyz'd elqk c"k 'b mei zgiy .c"qa
eigiy migxe`l "zecigi"d zra

מוגה  בלתי

אורחים ‡ לכאן שבאים בזה, וכיוצא דפגרא יומי ימיםֿטובים, שלאחר שנים, מכמה וכרגיל כנהוג .
ולמקומו. לביתו ואחד אחד כל של והנסיעה הפרידה לפני נוספת להתוועדות מתכנסים -

הכתוב  כלשון - מסויימת מטרה לשם זה הרי יחד, מתאספים שכאשר יחדיו 1ומובן, שנים "הילכו
הרי  יחדיו, נפגשים וטף, נשים אנשים ריבוי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שׁשנים, שבשעה נועדו", אם ְִַבלתי
לאחר  שגם כלומר, התוועדותֿפרידה, – הפגישה וטעם יחדיו, נדברו שהם בוודאי - נועדו" אם "בלתי

בארוכה). פעמים כמה (כמדובר ובפנימיות באמת מאוחדים נשארים בחיצוניות, הפרידה

נשיא  של צדקה", בו שמגדלים ו"בית וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת קדוש, במקום נערכת וההתכנסות
שהרי  הטובים, הענינים לכל ברכותיו את לקבל שזוכים ופשוט מובן ולכן אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו,

מרעיתו" צאן יעזוב "לא דורנו 2הנשיא נשיא בתורת שלמדו, מי של בנים או שלמדו, מרעיתו צאן כל ,
ז"ל  רבותינו כמאמר בניו, נהיים הם וממילא בתורתו), ילמדו שהוריהם או ילמדו, עלֿכלֿפנים "כל 3(או

ילדו". כאילו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן את המלמד

משנה  ומתפרסם והולך והמפורסם, הידוע (במכתבו שנתן לברכתו, שזוכים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
תרפ"ז  תמוז בי"ב גאולתו לאחר בשם 4לשנה) אשר את גם כיֿאם כו', הקב"ה גאל בלבד אותי "לא :

הדורות. כל סוף עד השנים לכל נמשכת", "פעולה הברכה, נמשכת ֿ כך ואחר יכונה", ישראל

שבכל ·. ומובן התוועדותֿפרידה, בכל ישנו לעיל כו',האמור שלה והחידוש היחוד ישנו התכנסות
שעברו  בשנים בזו, כיוצא בהתכנסות כבר היו מהאנשים חלק שעלֿכלֿפנים .5ובפרט

הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו דברי לפי ומחודש 6ובמיוחד חדש אור כו' ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל
כל  את מחודש באור מאיר  זה חדש" ש"אור ומובן כו'". העליונה לארץ מעולם עדיין מאיר היה שלא

שעברו. בשנים דוגמתם שהיו הענינים גם שבשנה, הענינים

ושנת ‚ הקהל' 'שנת היא זו ששנה השנה, במשך פעמים כמה כמדובר זו, שנה שבכללות החידוש .
"ת'ש'מ'ח'":

Ï‰˜‰ ˙˘"הימים כל גו' ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו למען גו' העם את "הקהל וכמדובר 7: ,
אנשים  של זו, התאספות ועלֿדרך אלו, בענינים לעסוק צריך - הקהל' 'שנת – השנה שכל פעמים, כמה
ישראל, ואחדות ישראל באהבת שיהיו יהודים על לפעול שענינם וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת וטף, נשים

הימים". כל אלקיכם ה' את "ליראה - הקהל' ד'שנת התכלית את עליהם לפעול כדי

Á'Ó'˘'˙ ˙˘ תוכנו על מורה הקודש) לשון של מאֿב (המורכב דבר כל של ששמו - ובהקדמה :'8,
- ובנידוןֿדידן זו, בשפה הוי' דבר  עלֿידי  היא ורגע) רגע ובכל בראשית, ימי (בששת העולם בריאת כי
ועד  השנה "מרשית בשמחה, להיות צריך השנה כל שבמשך השנה, תוכן על מראים ת'ש'מ'ח' אותיות

שנה" .9אחרית
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ג.1) ג, עמוס
קמא.2) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
א.3) ג, במדבר פירש"י ב. יט, סנהדרין
פ.4) ע' ח"ב שלו אג"ק
בשנה 5) מהענינים להשפיע החובה עליהם מוטלת ולכן

היו. שלא אלו על שעברה,
יד.6) סימן

יבֿיג.7) לא, וילך
היחוד 8) ב'שער כסלו די"ט הגאולה בעל הזקן רבינו כדברי

(פ"א  מהמגיד )והאמונה' זו תורה קיבל והוא הבעש"ט", מ"פירש
מהבעש"ט  המחבר והממוצע דהבעש"ט, תלמידו ממעזריטש,

לאדה"ז.
יב.9) יא, עקב
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- ּתׂשמח אופנים: בשני ה"תשמח" את מנקדים הוא") (ש"תורה ישראל מנהג עלֿפי – ְִַובפרטיות
הסובבים  על ישפיע שזה עד כלֿכך שמח בעצמך שתהיה עלֿידיֿזה נוספים, יהודים - ּתׂשמח ְַַבעצמך.

גדר" "פורצת שמחה שהרי תבל, קצווי בכל הנמצאים היהודים לכל עד בשמחתך 10אותך, וממילא ,
תבל. קצווי בכל יהודים ותשמח המקום, גדרי את תפרוץ

ל  אם גם תבל, בקצווי הנמצא ויהודי, יהודי לכל שהיא ישראל אהבת מצות שמע [עלֿדרך ולא ראה א
מעולם  רבקה 11אודותיו שרה - אמהות אותן ובנות ויעקב, יצחק אברהם - אבות אותם בני שכולם מכיון ,

ולאה], רחל

כסלו:„ י"ט שלאחרי בימים אנו נמצאים השנה, כללות ענין על נוסף .

החסידים  ומעשה החסידות דרכי החסידות, ללימוד ראשֿהשנה הוא כסלו .12י"ט

זה  ביום ובמיוחד כולל לטובה, עלינו הבא כסלו י"ט עד השנה, ימות כל על משפיע ה"ראש" והנה,
כסלו. מי"ט ההשפעה ב'מזומן' עוד ישנה ובמילא משבוע, פחות כסלו, מי"ט ימים חמשה רק שעברו

ביום  שהיא זו, בהתכנסות גלוי באופן ובולט מיוחד ענין יש כסלו, י"ט שלאחרי ההתכנסויות מבין
טוב" כי בו "שהוכפל ה"טוב"13השלישי בענין הכפלה יש זה שביום מעידה אמת" ש"תורת כלומר ,

"יום  שהוא המיוחדת, ההתפעלות ישנה שבו הראשון, היום לגבי אפילו כולל הבריאה, ימי לשאר בערך
cg` מקומות בכמה כמבואר "ראשון", ולא יום 14" בכל חוזרת - בראשית ימי שבששת ה"טוב" והכפלת .

פעמים. כמה כמדובר בשבוע, שלישי

החנוכה:‰ חג ערב שהוא זה, ביום נוסף מיוחד ענין .

היות  שעם והיינו, העולם. את מאירה שהיא בגלוי זו במצוה שרואים חנוכה, נר שבמצות המיוחד
שכתוב  כמו עליו, ומשפיעות העולם את מאירות חיים") ו"תורת אמת" ב"תורת (שניתנו המצוות 15שכל

שבנרות  והמיוחד בשר, בעיני ונגלה נראה המצוות שבשאר ה"אור" אין אך אור", ותורה מצוה "נר
ה"אור".16חנוכה  את רואים קטנים, קטני של בשר בעיני שגם

את  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  הגשמיים, עניניו את לגוי, גם מאיר חנוכה נרות של האור מזו: ויתירה
שהגוי ה"איד  (וזה דידהו מצוות שבע קיום - הגוי של ענינו ובעיקר היהודיים), (הדברים זאכן" ישע

עוזר  - המצוות שבע את בעניניהם 17מקיים יותר עוד לפעול שיוכלו - ישראל לבני כולל כולו, העולם לכל
ביהדות).

הגוי  על להשפיע צריך שהוא ליהודי, שייך - מצוות שבע יקיים שהגוי - זה ענין גם אשר [ולהעיר,
לגוי], (גם) מאיר היהודי של חנוכה שנר עלֿדרך המצוות, שבע את  שיקיים

הגלות  בזמן המצוות בקיום יש טעם מה הגוי, וטענות בלבולים על להתגבר ליהודי כח ונותן עוזר וזה
בשר, בעיני בגלוי מאירים חנוכה שנרות מכיון - בזה כיוצא טענות וכמה כמה וכו' וכו' ובחוץֿלארץ

המצוות. השפעת את במוחש רואה הגוי גם הרי

חנוכה': 'ערב של העילוי גם יובן ועלֿפיֿזה

ז"ל  רבותינו כמאמר לשבת, המכין ערבֿשבת ועלֿדרך שלאחריו, ליום הכנה ענינו שטרח 18'ערב' "מי
בשבת". יאכל בערבֿשבת
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ואילך.10) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ובכ"מ.11) כסלו. ט"ו אד"א. ג' יום" "היום
ובסופו.12) בתחילתו יום" "היום
ו).13) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פירש"י
ח).14) פ"ג, (מב"ר ה שם, פירש"י ראה
כג.15) ו, משלי
ויו"ט.16) שבת בנרות ועד"ז

(17xferכי ה"חלק xwirdדייקא, היהודי, נשמת ע"י נעשה
ילד  ועאכו"כ כשנולד, מיד יהודי בכל שישנו ממש", ממעל אלקה
ועד  החינוך. גיל שש, וגיל מצוה, בר לפני שהוא שנים כמה בן
אחד  כל "בתוך בתוכם", "ושכנתי – הנשמה שע"י אומר שהקב"ה

ואחד".
סע"א.18) ג, ע"ז
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מכין. הוא אותו היום 'מעין' להיות עליו שלאחריו, ליום מכין בהיותו שה'ערב' ומובן

כו' והפתילות השמן הכנת בפשטות: שזה וכפי לחנוכה. מכין חנוכה' 'ערב בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
חנוכה' 'ערב – הענינים בפנימיות שכמוֿכן מובן ועלֿפיֿזה חנוכה'. ב'ערב היא בחנוכה הנרות להדלקת
ה'מכין' להיות בכחו ולכן אור"), ותורה מצוה ב"נר בגשמיות העולם (הארת החנוכה ענין מעין הוא

חנוכה. נרות של האור את לקבל העולם את להכין - לחנוכה

ל'חנוכה', מכין שהוא מצד רק לא - ל'חנוכה' חנוכה' 'ערב שייכות בביאור נפלא ענין להוסיף ויש
עצמו: ה'חנוכה' מענין כבר בו שיש  אלא

החנוכה  חג כניסת לפני שעות כמה מנחה, תפילת לאחר חנוכה' ב'ערב ישראל, ומנהג דין עלֿפי
הפרטי) בביתו אחד כל המנורה הכנסת 19(והדלקת בבית חנוכה נרות מדליקים קדושה,20- עדה ובמעמד ,

כו' .21מנין

בשר  בעיני אור" ותורה מצוה "נר והארת הנר הדלקת ענין בגלוי יש חנוכה' ב'ערב שכבר .22נמצא

מזה: ויתירה

ובשעה  קנים, שמונה של במנורה הראשון הנר את גם מדליקים ישראל, מנהג שעלֿפי מכיון
ידליקו  האחרון שביום בהלכה) מושג שום לו שאין מי (גם אחד כל רואה הראשון, הנר את שמדליקים

נרות. שמונה

התחלה  אלא אינו הראשון שהנר בגלוי רואים - אחד נר שמדליקים אף חנוכה', ב'ערב מיד וממילא
לתושיה" "כפליים - נרות שתי רק ולא בנרות, יוסיפו אלא בזה יסתפקו ולא נרות 23בלבד, שמונה אלא ,

-ieaix.אור

הרי  בזה, וכיוצא החזן או השמש אחד, יהודי עלֿידי נעשית חנוכה' ב'ערב הנר שהדלקת ואף
המדליק, ברכות על "אמן" עונה הקהל שכל מכיון מזו, ויתירה לכולם. מאיר הנר של האור לכלֿלראש 

המברך" מן יותר אמן העונה ש"גדול אומרת אמת") "תורת (שהיא ואחד 24והגמרא אחד שכל נמצא ,
ובאופן  ההדלקה, לפעולת שייכים יודעים) שאינם או יודעים, הם אם (בין וטף נשים אנשים אמן, מהעונים

ד"גדול".

Â חנוכה בעניני הוספה אודות פעם עוד לעורר באים ומכאן .25:

כמנהג  בזה, וכיוצא מבוגרים לבנים גם (או ישראל לילדי חנוכה דמי ליתן ישראל למנהג בקשר א)
משפחות): כמה

מכלֿמקום  פעמיים, לתושיה") ("כפליים או אחת פעם חנוכה דמי ליתן הוא הפשוט שהמנהג למרות
שיהיה  ובוודאי הימים, שמונת כל חנוכה דמי לתת ישתדלו הקהל', ו'שנת תשמח' 'שנת שהיא זו, בשנה

הילדים. לחינוך פעילה והכי טובה הכי השפעה לזה

שבת. בערב החנוכה נרות שמדליקים כפי - לשבת בקשר גם חנוכה דמי לתת שיש - ופשוט ומובן
כסף  לתת שלא הנוהגים ולאלו ראשון. יום נר עבור - ההדלקה בעת במוצאיֿשבת לתת יש וכמוֿכן
ובפרט  כנ"ל); הילדים, חינוך על (המשפיע דברֿמצוה אודות שמדובר בנידוןֿדידן – במוצאיֿשבת

לא  בבוקר ראשון ביום בפועל ולתת במוצאיֿשבת, הנתינה אודות לשוחח ונץ שאפשר השחר עלות חר
החמה.
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ס"ז.19) סתרע"א או"ח רמ"א ראה
שעות 20) וארבע עשרים משך כל הכנסת" "בית שנקרא

כמובן  התפילה, בזמן דוקא ולאו – השנה ימות וכל המעל"ע,
קטנים. לקטני גם בפשטות

"ונקדשתי 21) אומר והקב"ה ביניהם", שרוי' "שכינה שאז
זה  עם כביכול קשורה הקב"ה של שקדושתו כלומר, בתוכם",

בביהכנ"ס. ובפרט בכלל, יחד מתאספים שיהודים

דנשיא 22) הציון על שהיה כגון - שתהי' סיבה מאיזו אם וגם
עוד  הוא יודע אעפ"כ הרי מעריב, אחרי ראשון נר ידליק - הדור
לציון, נוסעים לא שתהי' סיבה שמאיזו שאלו לציון, נסיעתו טרם

קנים. שמונה של ובמנורה חנוכה, בערב עוד ידליקו
ו.23) יא, איוב - הכתוב ל'
וש"נ.24) בסופה. נזיר
וש"נ.25) ואילך. ס"י וישב ש"פ משיחות קונטרס ראה
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החנוכה: מנורת להדלקת בקשר ב)

שלפניֿזה  בהתוועדות בית,25כמדובר בכל אחת מנורה מדליקים ניסא' 'פרסומי שמצד למרות -
באו, (שכבר רצויים בלתי ענינים של התגברות יש וכמוֿכן הקהל', ב'שנת שנמצאים מכיון מכלֿמקום
שבנוסף  עלֿידיֿזה בעולם, אור שיוסיפו מתאים, והכי טוב הכי דבר הרי חסֿושלום), לבוא ושיכולים
בחינוך  יוסיפו ועלֿידיֿזה והבנות. הבנים של הילדים, בחדר גם מנורה ידליקו כרגיל, שמדליקים למנורה

לביתם. שיזדמנו אלו כל ושל הוריהם, ושל עצמם, הילדים ורגשות

בכל  להדליק צריך האם ב) להדליק? צריך ילד כל האם א) ומהן: שאלות, כמה שאלו לזה ובנוגע
להדליק? צריכות הבנות גם האם ג ) אחד? בחדר רק ידליקו הדבר יוקר שבגלל או חדר,

ולבדוק  לעיין יש כו', הילדים בחינוך להוסיף היא הדבר מטרת שכל מכיון כללי: באופן בזה והביאור
בחינוך. יוסיפו אופן באיזה בפועל, התוצאה את ענין של לגופו מקום בכל

הידוע  ובלשון בפועל, במעשה תוצאה יש המצוות שלכל לצרף 26עלֿדרך אלא המצוות ניתנו "לא
אשר  את גם ויהודי, יהודי כל להאיר "לצרף", כדי היא המצוות כל שנתינת כלומר, הבריות", את בהן

בתניא  הזקן רבינו (כדברי בעלמא בריות בחדר 27בבחינת המנורה להדלקת בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה .(
באיזה  לבדוק יש ואםֿכן הילדים, חינוך על והשפעה ניסא' ב'פרסומי הוספה והיא מטרה, ישנה הילדים

יותר. טוב תתבצע המטרה אופן

ויתלבנו "יתבררו הימים אחרית אודות אומרת אמת" ש"תורת המשיח, לימות זאת לקשר etxvieויש
-28רבים" הילדים בחדרי המנורה והדלקת בכלל, החנוכה מצוות קיום ב"צירוף", שיוסיפו ועלֿידיֿזה .

גו'". ויצרפו גו' ד"יתבררו הזמן את יזרזו

*

Ê דורנו נשיא עלֿידי שנמסרה הזקן, רבינו תורת ידועה פרשת 29. עם הזמן, עם לחיות שצריכים –
מהפרשה. אחת נקודה ועלֿכלֿפנים שבפרשה. היומי החלק ועם השבוע,

כמוך. וחכם נבון אין גו' יוסף אל פרעה "ויאמר התורה: אומרת "מקץ", בפרשת שלישי בתחילת
ואת  ידו את איש ירים לא ובלעדיך גו' ממך אגדל הכסא רק עמי, כל ישק פיך ועל ביתי על תהיה אתה

מצרים" ארץ בכל .30רגלו

בגלות: לנמצאים ולימוד הוראה ישנה אלו, בפסוקים

כל  על בכיפה" ה"מושל מצרים מלך פרעה ואףֿעלֿפיֿכן האסורים, בבית בגלות היה הצדיק יוסף
כולו  גו'"31העולם יוסף את "קרא ראה 32- ופרעה החלום, פתרון אחת, פעולה עשה שיוסף ולאחר ,

מכל  "יותר היתה חכמתם שגם אף - מצרים וחכמי חרטומי בחכמת גם כמוך" וחכם נבון ש"אין
פרעה 33העולם" מינהו - גדולה חכמה היתה שחכמתם ה'שטורעם') כל (עם מעידה אמת" ש"תורת ועד ,

עדיין  נמצא שהוא אף ולכן - רגלו" ואת ידו את איש ירים לא "בלעדיך מצרים, כל על למלך' ל'משנה
אין  - בגלוי] דוד בית מלכות שתהיה הזמן הגיע לא עדיין כי ממך", אגדל הכסא "רק לכן [כי בגלות

והמעיינות. היהדות בהפצת ולעסוק מצוות ולקיים תורה ללמוד וביכולתו מהגלות, להתפעל מה לו

והיה  ופדרים, קרבנות הערב הקריבו לא ולכן בגלות, נמצא אני שלפועל כיון - טוען שהאדם ובשעה
תקנום" קרבנות ש"במקום לתפילות הענינים 34צריך כל ממנו לתבוע והיתכן אותו, מבלבלת הגלות הרי -

הגלות? בזמן

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

וש"נ.26) רפמ"ד. ב"ר
לב.27) פרק
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לט30) ואילך.מא,

א.31) ו, זח"ב ה. יד, בשלח מכילתא ראה
יד.32) שם, מקץ
סע"א.33) קכה, זח"א
ב.34) כו, ברכות



כה eigiy migxe`l "zecigi"d zra ,g"nyz'd elqk c"k 'b mei zgiy

כי  מנשה, הבכור שם את יוסף "ויקרא - שבפרשה היומי חלק מסיום והלימוד ההוראה היא זה ועל
עניי" בארץ אלקים הפרני כי אפרים קרא השני שם ואת אבי. בית כל ואת עמלי כל את אלקים :35נשני

נהי  והוא אותו, מבלבלת הגלות אין בגלות, שנמצא להרחבה שאףֿעלֿפי וזוכה למלך', 'משנה ה
נחתֿרוח  – ישראל בני ובפרט - ואחד אחד כל שאצל הגדולה ושאיפה לתקוה וזוכה וברוחניות, בגשמיות

ומצוות. בתורה עוסקים ובנות בנים וחינך, גידל שהוא ונכדיו, מבניו

הקב"ה  לכולנה) אחד (ואב אביו בית שבזכות אבי", בית כל ואת עמלי כל את נשני כי "מנשה, וזהו
בארץ  אלקים הפרני כי ש"אפרים, מובן וממילא הגלות, קשיי כל את בשלימות ממנו השכיח "נשני"
וריבוי  הפריה של במצב נמצא שהוא רואים כולם כי ישראל, ובני הגויים בפי נקרא הוא שכך עניי",

ובאיכות. בכמות הענינים בכל חזק והוא  וברוחניות, בגשמיות

Á,לצדקה מצוה שליח מהנאספים ואחד אחד כל בעשיית דא, כגון בהתוועדויות כרגיל ונסיים .
הגאולה" את (ומזרזת) שמקרבת צדקה התשובה 36ו"גדולה עבודת את עושה שהיא צדקה גדולה שהרי ,

מצלי" והדר לעני פרוטה ש"יהיב עלֿידיֿזה יותר, קלה האדם מזרזת 37של התשובה והרי תשובה. ועושה ,
הרמב"ם  כפסקֿדין הגאולה, נגאלין".38את הן ומיד תשובה עושין "ישראל

שהנרות  חנוכה, נרות עלֿדרך והנגלה, הנראה באופן ממש, בפועל חדא, וברגעא חדא ובשעתא
בשר, בעיני בגלוי מאירים

ב"ועל  שאומרים (כפי קדשך ובחצרות בהיכל, הנרות הדלקת את ובגלוי בפועל לראות וזוכים
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, בביתֿהמקדש כולו",39הניסים"), העולם לכל יוצאה אורה ו"משם ,

המנורה  אודות הגמרא ,40כדברי

עמהם" ואהרן הנרות"41ו"משה את "בהעלותך את מקיים כולה"42ואהרן זהב בפשטות,43ב"מנורת
שבו  הנשמה יהודי, שבכל המנורה - ברוחניות עולה 44ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שלהבת ש"שתהא ועד ,

ו 45מאליה" ובינתכם", "חכמתכם תורה לומד יהודי שכל כמוך", וחכם נבון ד"אין את 46באופן ומקיים ,
מצוותיה.

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו והשלימה, האמיתית גאולה ש"הפרני"47ובפשטות, (ובפרט
הוא  וה"הפרני" ריבוי, עניי"),"- בארץ

הנה" ישובו גדול שממשיך 48"קהל אףֿעלֿפי רבים), לשון "קהילות" (ולא יחיד לשון "קהל" ,
עד  ישראל, אהבת של במצב שנמצאים דמאחר - "הפרני") כנ"ל גדול, (ריבוי רבים לשון "ישובו"
שבכל  ה"גדול" את שמגלים "גדול", שיהיה ב"קהל" ופועלים אחד, "קהל" הם הרי ישראל, לאחדות

יחד, ושבכולם ואחד, אחד

גלות, של במצב שהיא עכשיו, כמו (ולא בשלימות שהיא כפי הקודש, לארץ הנה", "ישובו
הנחלות  כל עם בשלימות, עממין" שבעה של "ארץ - ישראל) לארץ השייך באופן גלות עלֿכלֿפנים

גבולך" את אלקיך ה' ל"ירחיב מביא וזה שלום, ובדרכי נועם ובדרכי עממין"49והשטחים עשר "ארץ ,50,

כנ"ל, קדשך" "חצרות דרך ולביתֿהמקדש, הקודש, ולהר הקודש, עיר לירושלים ומארץֿהקודש

העיקר  הוא הגאולה 51והמעשה את מיד מביא מהיהודים, יותר הגאולה את רוצה שהוא שהקב"ה -
טפחים. מעשרה למטה ממש, בפשטות והשלימה האמיתית
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zecigi"d"כו zra - g"nyz'd elqk c"k

eigiy mdixede devnÎixa zveawl "zecigi"
מדריכיהם 1השםֿיתברך  הוריהם, עם יחד ו'בנותֿהמצוה', מ'בריֿהמצוה' ואחד אחד כל את יברך

וה  ד"וחזקת לזמן להגיע שחינכום לאיש"ומדריכותיהם, דורנו 2יית נשיא של שיחתו בזה ובפרט 3(כידוע ,
הקודמת, לקבוצה האמורות הברכות בכל - דורנו) נשיא של וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת אנו שמתאספים

אלו. בברכות נכלל מכם אחד כל שבוודאי
כ "ד כסלו ה 'תשמ "ח -בעת ה "יחידות "

בשורות  מכם ושישמעו ולומדים, יראיֿשמים חסידים להיות החלטותיכם את יחזק שזה ובוודאי
הנלמדת  כהוראה ליום, מיום המצוות וקיום התורה בלימוד בקודש ומתעלים מוסיפים שאתם טובות

פעמים. כמה כמדובר חנוכה, מנרות

כמוך" לרעך "ואהבת מצות את על 4ולקיים והבנות חבריהם, על (הבנים החברים על בהשפעה
לעניני  בנוגע - הלב אל שנכנסים הלב מן היוצאים ובדברים חיה', 'דוגמא שתהוו עלֿידיֿזה חברותיהן ),

הימים" כל אלקיכם ה' את "ליראה ומצוות, תורה הקהל'.5יהדות, ד'שנת כהציווי

הקודמת  לקבוצה שהוזכר דוקא 6וכפי הרי עניי", "ארץ הגלות בזמן אנו שנמצאים שאףֿעלֿפי -
חזיתיך" בקודש ב"כן כהפירוש הבית, מבזמן יותר ועוד גו'", ה' "הפרני  הגלות בזמן 7בזמן "הלואי

הגלות" בזמן כמו חזיתיך כל 8הבית את מהאדם משכיח שהקב"ה עמלי" מכל ה' "נשני של ובאופן ,
טובים" ומעשים מצוות צדיקים של ו"פירותיהם "הפרני" ואדרבה הגלות, של התורה 9הקשיים לימוד ,

הנפש. ומנוחת הגוף מנוחת מתוך המצוות וקיום

הקרובים  ולכל והסבתות, לסבים והאמהות, האבות להוריכם, אמיתית נחתֿרוח תוסיפו ועלֿידיֿזה
מכל  שבשמים לאבינו שיש בנחתֿרוח יוסיף זה וכל ולמחנכות, למחנכים - ובמיוחד ישראל, כלל ולכל

ומאתנו. מכם אחד ומכל היהודים, ומכל יהודי

ישראל" בני אחד לאחד "תלוקטו ממש שבקרוב הקב"ה, הבטחת קיום את ימהר זה, ,10ונחתֿרוח
עם  יחד ילך שהוא האמיתי, ה"הקהל" את ממש בקרוב יעשה שהקב"ה הקהל', ב'שנת שנמצאים ובפרט

הקודש, לארץ והטף והנשים שכתוב האנשים לירושלים 11וכמו - גופא ושם שבותך", את אלקיך ה' "ושב
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הקודש, להר גופא ושם הקודש, שנמצאים 12עיר ובפרט קדשיך, לחצרות ,

קדשך". בחצרות נרות "הדליקו שבו חנוכה' ב'ערב

*

נותנים  מצוה' וה'בת ה'ברֿמצוה' שביום ומתפשט שהולך הטוב המנהג אודות יודעים אתם בוודאי
וביום  יוםֿטוב, וערב בערבֿשבת תהיה ההוספה יוםֿטוב, או בשבת חל זה (ואם צדקה בעניני הוספה
מצלי", והדר לעני פרוטה ש"יהיב כיון ובשלימות, רבה בהצלחה הנ"ל כל יתקיים ועלֿידיֿזה שלאחריו),

כו'. בהצלחה מתקיימות שבתפילה כו' הבקשות וממילא

בכגוןֿדא  כרגיל ונסיים משפחתם. בני גם כן יעשו מצוה' וה'בת מצוה' ה'בר שלזכות טוב, ומנהג
מדיליה, ובהוספה לצדקה, לתתו עלֿמנת דולר, של שטר מצוה, שליחות ואחת אחד לכל בנתינה

הגאולה" את שמקרבת צדקה ומוסיפה 13ו"גדולה המצטרך, בכל ה' בברכות שמוסיפה צדקה וגדולה ,
המצוות" כל כנגד ששקולה צדקה "גדולה  כי המצטרך, בכל .14הצלחה
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יג.5) לא, וילך
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כז "zecigi"d zra - g"nyz'd elqk c"k

אחד  שבכל שבנפש' ה'יחידה מתגלית ממש שבקרוב - והיחידה הפנימית העיקרית לנקודה וזוכים
צדקנו  משיח ישראל, שבכלל ה'יחידה' שמתגלה עלֿידיֿזה ,15ואחת,

ואחד  אחד וכל ומאתנו, מכם ואחד אחד כל את לוקחים ממש, ומיד תיכף חדא, וברגעא חדא ובשעתא
שמיא" ענני עם "וארו הקודש, לארץ ישראל, עין"16מכלל כהרף אפילו עיכבן ו"לא השמים, ענני עם טסים ,17.

ממש. דידן בעגלא ממש, ומיד ותיכף

•
eigiy zelke mipzg zveawl "zecigi"

אחד1השםֿיתברך  כל את ויצליח בקבוצה יברך שהוזכרו לברכות בנוסף - משפחתו בני עם יחד ואחד,
בהצלחה  יהיו שלאחריֿזה, טובות' ושנים ימים וה'אריכות עצמה, והחתונה לחתונה, שההכנות - הראשונה
ושמחה  מנוחה ומתוך יחד, גם וברוחניות ובגשמיות ברוחניות, בגשמיות, וחסידי, יהודי באופן מופלגה,

ראשם" על עולם "שמחת גדולה הכי לשמחה הכנות ומתוך לבב, האמיתית 2וטוב הגאולה שמחת ,
בערי  ישמע "מהרה ברכות': ה'שבע בנוסח שאומרים כפי הקב"ה, של הבטחתו תקויים שאז והשלימה,
לאחריֿזה. הכתובות ההבטחות וכל כלה", וקול חתן קול שמחה, וקול ששון קול ירושלים, ובחוצות יהודה

הנישואין, ימי ושבעת עצמה, ושהחתונה עד, עדי בנין בישראל בית להקים לחתונה ושההכנות
ומצוות. בתורה עוסקים ובנות בנים והמצוה, התורה יסודי על מיוסדים יהיו שלאחריֿזה והשנים

 ֿ ועלֿאחת – בשר בעיני יראו שהם בסביבכם, הנמצאים לכל הבית בהנהגת חיה' 'דוגמא ושתהוו
על  ביתכם את מייסדים שאתם ישראל, ואחדות ישראל אהבת של עינים - יהודי של בעינים כמהֿוכמה

עולם". "אלקי מהקב"ה שניתנה נצחית תורה עולם", "תורת

ישמעו  למען גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל - הקהל' ב'שנת אנו שנמצאים ובמיוחד
הימים" כל גו' ה' את ויראו ילמדו מובן 3ולמען אך אלו, בענינים עושה כבר מכם אחד שכל ובוודאי ,

הקב"ה  אומר שעליו הקהל', של 'בית יהיה להקים הולך שהוא שהבית עלֿידיֿזה עוד, בזה יוסיף שהוא
בתוכם" ושכנתי מקדש לי ואחד"4"ועשו אחד כל "בתוך לעיל 5, כמדובר ,6.

ת'ש'מ'ח', השנה לרמז מתאים שמחה', של 'בית יהיה ביתכם וקלֿוחומר, ובמכלֿשכן ממילא, ובדרך
לעיל  .7כמדובר

תשמרו" מצוותי ואת תלכו ש"בחוקותי גשמיכם 8ועלֿידיֿזה "ונתתי בפשטות בכם יקויים בפשטות,
גו'" הבעלֿשםֿטוב 9בעתם פירוש כולל שהרוחניות 10, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גשמיות, מלשון "גשמיכם"

"בעתה". תהיה

לצדקה, לתתו עלֿמנת מכם, ואחד אחד לכל שליחותֿמצוה בנתינת - בכגוןֿדא כרגיל - ונסיים
הגאולה" את (ומזרזת) שמקרבת צדקה לגאולה 11ו"גדולה עד המצטרך לכל הברכות כל את וממשיכה ,

שלאחריה.

האמיתית  גאולה - לזה קודם עוד או לאחריֿזה ומיד ומוצלחת, טובה בשעה בפשטות תהיה והחתונה
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה,
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(15– ב רס, (לזח"ג הרמ"ז בשם – 207 ע' תרצ"ט סה"מ
ועוד. ב). קצ, מק"מ

א.16) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
מא.17) יב, בא ופירש"י מכילתא
וש"נ.1) ואילך. 575 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
יא.2) נא, יו"ד. לה, ישעי'
יבֿיג.3) לא, וילך
ח.4) כה, תרומה

ועוד.5) עה"פ. אלשיך
(6.17 הערה הכללית' ב'יחידות
ס"ג.7) שם
בחוקותי.8) ר"פ
ד.9) שם

סרנ"ו.10) סר"ז. כש"ט ראה
ב).11) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
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- מאידיש תרגום -

על ‡ להתעכב כדאי - חנוכה בשבת בעמדנו .
- ובמיוחד בכלל, מחנוכה הנלמדות הוראות כמה

בחנוכה zayמ  מוסיפה ששבת ההוספה .1חנוכה,
פ' שבת - גופא .uwn2ובזה

בהבנה  לימודן רק לא אלו, בהוראות והכוונה
בפועל, במעשה להביאן - העיקר אלא והשגה,

העיקר" הוא מעשה 3"המעשה "סוף - ואדרבה ,
תחילה" .4במחשבה

הידוע  גם 5וע"פ יו"ט, כל של הרוחני שתוכנו
היו"ט  שמגיע עד השנה, כל על נמשך חנוכה,
- יותר נעלה באופן נתחדש שאז הבאה, בשנה
הנלמדות  למעשה להוראות בנוגע גם הוא עד"ז
רק  לא ניכרת להיות צריכה שהשפעתן מחנוכה,
כולה, השנה כל על גם אלא חנוכה, לימי בנוגע
ותוכן  ברוח חדור להיות צריך ויום יום שכל

כדלקמן. אלו, הוראות

מרומז· חנוכה של הכללי התוכן .enya-
(מלשון המזבח jepig6"חנוכה" חנוכת שם על ,(7

המקדש  חנוכה,8וחנוכת בימי החשמונאים ע"י

וטיהרו היכלך את ופינו ביתך לדביר בניך את "באו
והמזבח 9מקדשך" המקדש את מחדש שחינכו ,

פרצות  בו ופרצו להיכל יוונים ש"נכנסו לאחרי
.10כו'"

ההם  "בימים - חנוכה בכל ונשנה חוזר  זה וענין
הזה" :9בזמן

עלינו  ה"עומדים ישנם ודור דור בכל
הכפול 11לכלותינו" והחושך מהיצה"ר החל ,

את  ר"ל לטמא הרוצים - הגלות של ומכופל
מישראל, בכאו"א שישנו הפנימי והמזבח ביהמ"ק
תורתך  "להשכיחם ומצוות, מתורה ולנתקו

רצונך" מחוקי ;9ולהעבירם

בשנה  שנה מדי חנוכה כחות 12ובימי מקבלים
"ועשו  הרוחני, ומקדש המזבח את לחנך מחודשים

מישראל" כאו"א בתוך בתוכם ושכנתי מקדש ,13לי
התורה  עם ההתקשרות וחיזוק חידוש ע"י

.14ומצוותי'

ענין‚ בהקדים יובן בזה הביאור .jepigd וכפי -
קטן  ילד של החינוך באופן :15שרואים

ש"כל  ומכיון חדש, לדבר להתרגל ענינו חינוך
קשות" יותר 16ההתחלות נעלים כחות לזה נצרכים ,

בלימוד, ילד לחנך כשמתחילים ולכן הרגיל. מכפי
דברים  רבות", "מתנות לו שנותנים הוא הסדר
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רע"א.1) צא, (זבחים זה" שביום לתמידין אהני שבת שהרי
ט). סעיף לקמן בארוכה וראה

(2. דרבנן מועדי (גם) . . השנה כל של ש"המועדים וכידוע
תושב"כ  חלק (של"ה בהן" שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש .

וישב). ר"פ
מי"ז.3) פ"א אבות
דודי.4) לכה פיוט

במחשבה  עלה מעשה (שסוף בזה הפשוט להפירוש נוסף
שסוף  בזה, החסידות פירוש ידוע המעשה) תחילת לפני תחילה
(ראה  ממחשבה גם למעלה – גופא במחשבה בתחילה הוא מעשה
ח"ב  תער"ב המשך ואילך. יט ע' תרס"ו המשך ויגש. ר"פ תו"ח

ואילך). א'קיז ע'
והשוה 5) הכללי לענין בנוגע הוא ושם ב. צח, ברכה לקו"ת

מובן  ומזה לאחריו". הבא "הרגל עד נמשך שזה רגלים, שבשלש
בשנה  זה רגל עד נמשך שזה – רגל שבכל המיוחד הענין בנוגע

חנוכה. ליו"ט בנוגע וכן הבאה.
ד"ה 6) אורה שערי ד). (כט, בכסלו בכ"ה ד"ה וישב תו"א

סע"ב  צח, ברכה ואילך. א כט, נשא לקו"ת ואילך. פל"ז הנ"ל
ועוד. ואילך. א רעז, החנוכה שער דא"ח עם סידור ואילך.

או"ח 7) ורמ"א משה בדרכי הובאו – זרוע ואור מרדכי ראה
ועוד. רסתר"ע. חנוכה הל'

ובהערות 8) זו (בהערה בכ"ז וראה קעד. סי' הלקט שבלי
ע' חכ"ה בהערה. 633 ע' ח"כ .279 ע' ח"י לקו"ש – הקודמות)

שם. ובהערות 379

דחנוכה.9) הנסים" "ועל הודאת נוסח
רפ"ג.10) חנוכה הל' רמב"ם
שעמדה".11) "והיא פיסקא פסח, של הגדה
הנשיאים 12) בפרשת החנוכה בימי התורה קריאת ע"י ובפרט

המזבח  חנוכת – היום מענין (שזהו והמשכן המזבח חנוכת בעת
ובפירש"י. ב ל, מגילה (משנה החנוכה בימי החשמונאים ע"י
ס"א)), סתרפ"ד או"ח טושו"ע הי"ז. פי"ז תפילה הל' רמב"ם
המזבח  שבחנוכת השכינה השראת ענין ממשיכים זו קריאה שע"י
שער  דא"ח עם סידור ג. צח, ברכה לקו"ת (ראה כו' הרוחנית

ואילך). ב רעז, החנוכה
קרוב 13) פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ח. כה, תרומה

רא, א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך הפסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו
ועוד. א.
ואילך.14) 379 ע' חכ"ה לקו"ש בכ"ז ראה
(15.6 שבהערה מקומות ראה – לקמן בהבא
ה.16) יט, יתרו ופירש"י מכילתא
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בלימוד" להתחיל להרגילו "כדי אצלו, ,17היקרים
ישראל  מנהג ל"חדר",18[ע"ד ילד כשמכניסים ,

שמלאך  לו ואומרים מתיקה, מיני עליו זורקים
זרקם  ללימוד 19מיכאל וחיות רצון לו שיהי' כדי -

ב"חדר"].

שזהו  בלבד, הלימוד ע"י אינו שה'חינוך' והיינו
איזו  ע"י אותו שמחנכין אלא תמיד, לו ההווה דבר

מתנה" איזו או התקרבות איזה כמו .20תוספת

ו"מתנות  ה"התקרבות" - זה שענין ומובן,
ע"פ הוא - בתורת`znרבות" שכתוב כמו ,zn`21

פי על לנער בחינוך ekxc"חנוך האמיתי הסדר כי :"
צריך  חדש לדבר להרגיל שכדי הוא, תורה ע"פ

milrpל  zegk ע"פ" צ"ל גופא שזה אלא יותר;
ע"י  שנברא כפי או"א, כל וטבע ותכונות דרכו"
לפי  רבות" ה"מתנות קטן ילד אצל ולכן, הקב"ה.
הם  - הקב"ה בו שהטביע הטבע מצד - הבנתו
אבל  וכיו"ב), מתיקה (מיני קטנים" דברים
בפנימיות  ישנה דרכו) (עלֿפי אלו רבות" ב"מתנות
ענין  מצד ההכרחית ההמשכה תוספת הענינים

.22החינוך 

והמקדש  המזבח לחנוכת בנוגע גם מובן ומזה
חנוכה: בימי

כל  (ו)טמאו להיכל" יוונים ש"נכנסו מכיון
שבהיכל" "עמדה 23השמנים פרצות", בו "ופרצו ,

להשכיחם  ישראל עמך על הרשעה יון מלכות
ישראל  הוצרכו - רצונך" מחוקי ולהעבירם תורתך

והמשכה  התגברות חדשה, (חינוך) ל"חנוכה"
dycg'הי שזה מחדש, והמקדש המזבח בחנוכת

"ובכח  קידוה"ש, על שלהם המסירותֿנפש ע"י
מחדש  התורה אור להמשיך כח להם הי' מס"נ
בחי' היא זו והמשכה אוא"ס") עצמות ("מבחי'

מרובה" מתנה בחי' .24חנוכה,

בנרות  הנס קבעו חיזוק 25ולכן על המורה דבר -
אור" ותורה מצוה ב"נר חדשה ,26והתגברות

החנוכה, בימי שנה מדי ונשנה חוזר זה וענין
שמקבל  לחזק כנ"ל, לחנך, מיוחדים כחות ים

כל  עם אור" ותורה מצוה ה"נר את ולחדש
ענין  עם ביחד הבאים והתוספתֿכח ה"שטורעם"

החינוך.

בתורה  לעבודה הכח את "לוקחים" ומזה
השנה  ימות כל במשך באופן 27ומצוות יהי' שלא -

בכל  מצוות ולקיים תורה ללמוד שמורגל "רגיל"
של  באופן אלא תמיד", לו ההווה כ"דבר יום
- חנוכה של לנתינתֿכח מתאים חדשה התגברות

חדש. חינוך

ותורה „ מצוה ב"נר גופא חדשה בהתגברות .
חנוכה. מנרות הנלמד נוסף פרט ישנו אור",

נרות  ע"י הנס חגיגת שקבעו מכיון ובהקדמה:
הדלקת  (אופן הפרטים שבכל מובן הרי חנוכה,
ישנם  וכיו"ב) הדלקתן, וזמן הנרות מקום הנרות,
- דחנוכה הנ"ל העבודה לכללות בנוגע לימודים
מצוה  ד"נר בעבודה הפרטי המקדש וחיזוק חידוש

אור". ותורה

פשוט" ה"מנהג הזה או"א 28בזמן שכל הוא
המהדרין" מן ד"מהדרין באופן חנוכה נרות מדליק
מוסיף  ואילך מכאן אחד, מדליק ראשון "יום -

בקודש" "מעלין .29והולך",
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יצטרך 17) (בהכרח חלק ר"פ סנהדרין להרמב"ם פיה"מ ראה
אצלו  אהובים שהם בדברים הלימוד על אותו שיזרז המלמד
הובא  כו'). אגוזים לך ואתן קרא לו ויאמר שנותיו, לקטנות
תתקלד, סע"ב. רצט, חנוכה באוה"ת – שם לתו"א הצ"צ בהגהת

ב.
(18.30 ע' תש"א השיחות ס' ראה
שקר 19) ד"מדבר להאיסור נוסף (כי האמת שזהו ומובן

כי  – אמת) בדברי הקטן בחינוך הזהירות גודל ידוע תרחק",
זאת עושים הממתקים) (הזורקים וכיו"ב של ezegilyaההורים

ב. לד, ברכות (משנה כמותו אדם של ושלוחו מיכאל, מלאך
ב). מא, קידושין

(20.6 שבהערה וברכה נשא לקו"ת
שבהערה 21) חנוכה בדרושי הובא זה כתוב – ו. כב, משלי

(וכמ  חינוך מלשון הוא שחנוכה הענין בביאור מהד"ה 6 ה
תתקלב, חנוכה אוה"ת לדוגמא: – זה בכתוב הם חנוכה דמאמרי

ב).
כנ"ל 22) מיכאל, מלאך ע"י ממתקים דזריקת בהנהגה כמו

.19 הערה
ב.23) כא, שבת

וראה 24) א. ל, (6 (שבהערה בכסלו בכ"ה ד"ה וישב תו"א
פמ"ב. שם אורה שערי

פמ"אֿב.25) שם אורה שערי ואילך. ב לב, שם. תו"א ראה
ועוד. פנ"ג.

ותורה 26) מצוה נר כי ב: כג, שבת – בנים ד"ה פירש"י ראה
התורה. אור בא וחנוכה, דשבת מצוה נר ידי על אור,

יצי"מ 27) מזכירת הוא יום בכל ליצי"מ לזכר שהכח ע"ד
וכיו"ב. בניסן. עשר בחמשה

ס"ב.28) סתרע"א חנוכה הל' או"ח רמ"א
ב).29) כא, (שבת הלל כבית דהלכה
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מזה: והלימוד

ותורה  מצוה ב"נר מחדש והחינוך ההתגברות
והולך  מוסיף יום שבכל כזה באופן צ"ל אור",
ותורה  מצוה "נר הי' כבר שלפנ"ז שביום אף באור.
מ"מ, החינוך, ענין מצד הדרושה בשלימות אור"
בענין  יותר עוד להוסיף צריך - יום עוד כשנוסף

האור.

ימים  שבעה במשך נמשכת זו ועבודה
ראשון,30רצופים  (יום השבוע ימי כל הכוללים ,

ה' בעבודת האופנים כל דהיינו, שבת), עד כו' שני
ויומא  יומא ("כל השבוע ימי לשבעת הנחלקים

עבידתי'" ד"מוסיף 31עביד באופן שהעבודה - (
ימות  דכל העבודה אופני בכל היא ואור" והולך

השנה.

חנוכה:‰ מנרות נוסף לימוד .

למקום  (בנוגע חנוכה נר במצות התנאים אחד
ביתו הה  פתח על להניחה ש"מצוה הוא דלקה)

ניסא" פרסומי "משום - והטעם -32מבחוץ", ועד ,
דעות  מבחוץ"33שלכמה ביתו פתח ד"על הפירוש

משא"כ  הרבים, לרשות פתוח כשהבית הוא
החצר  פתח על ההדלקה צ"ל לחצר, פתוח כשהבית
ברשות  הנמצאים לאלו גם הנס לפרסם כדי לרה"ר,

הרבים.

 ֿ נרות את רואים הבית שבני מספיק לא שכן
הנמצאים  לאלו גם להאיר צריך אלא החנוכה,

ברה"ר.

ל  בנוגע רק לא מודגש זה ההדלקה mewnוענין
ל  גם ההדלקה:onfאלא

מן  רגל שתכלה עד החמה משתשקע "מצותה
ריגלא  דכליא עד כו' כמה ועד כו' השוק

מן 34דתרמודאי" רגל ש"תכלה עד כי - והטעם .
האחרונים  אנשים - דתרמודאי" ("ריגלא השוק""

בשוק  שרואים 35שמסתובבים ושבים עוברים ישנם (

ניסא" "פרסומי ישנו ובמילא הנרות, .36את

דיעה  שיש כך, כדי הזמן 37ועד שלאחרי
את  יותר לקיים יכולים אין השוק" מן רגל ד"תכלה
הוא  המצוה ועיקר ניסא", "פרסומי אין כי המצוה,
ולא  הנר, את ביתו ליד העוברים הרבים "שיראו

ביתו". בני משום

.Â:'ה בעבודת מזה והלימוד

ביתו  ובני עצמו את מחדש לחנך מספיק  לא
גם  ולהשפיע לחנך צריך אלא ביתו"), פתח ("על
ש"תשקע  ובזמן ברה"ר "בחוץ" הנמצאים אלו על

הוי'" ומגן כשה"שמש בגלוי 38החמה", מאיר אינו
החדשה  מההתגברות יושפעו אלו אנשים שגם -

אור". ותורה מצוה ד"נר (חינוך)

ריגלא  דכליא עד השוק, מן רגל שתכלה "עד
כל  ה"חוץ" את מאירים חנוכה נרות דתרמודאי":

אנ  שם שנמצאים הנקראים זמן אלה וגם שים,
או  עצים" מלקטי אומה "שם "תרמודאי",

המורדים 40(בדעת 39"עניים" "תרמודאי" - ועד ,(
"מורדת" אותיות ("תרמוד" ר"ל [ועד 41בהקב"ה ,(

שלמה  עבדי לפנ"ז היו ש"תרמודאי" כך ,42כדי
בימיו  שהשלום מורדים],43מלך שנהיו עד ונפלו ,

דפרודא  טורי ברה"ר, בשוק, נשארים -44והם
פתח  "על שמדליקים האור להגיע צריך אליהם

מבחוץ". ביתו

" בהם שפועלים וכליון ilk`ועד ביטול - "45,
גם  אלא בכלל, (מורדים) ד"תרמודאי"" רק ולא

"`lbix,שבהם תחתון הכי החלק דתרמודאי",
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בליל 30) היא חנוכה בנרות והולך דמוסיף הענין התחלת כי
.a

סתכ"ג.31) הרשב"א שו"ת וראה ב. צד, זח"ג
ובפירש"י.32) ב כא, שבת
שם.33) רי"ד ופסקי רשב"א וראה שם. שבת – מצוה תוד"ה

ס"ז  חנוכה ערך תלמודית אנציק' וראה ס"ה. שם או"ח טושו"ע
רצ). (ע'
שם.34) שבת
עד 35) בשוק ומתעכבין דקים עצים מלקטי אומה "שם

שם). שבת – רגלא ד"ה (רש"י כו'" לבתיהם השוק בני שהולכים
מלקטים  מלאכתם שגומרים שלאחר "עניים שהם אומרים ויש
משאר  יותר בשוק ומתאחרים בהם, להתחמם ההפקר מן עצים

ועוד). רלג. סי' תשובה שערי הגאונים (תשובות אדם" בני
ס"ב.36) שם טושו"ע
אנציק'37) וראה ועוד. .33 שבהערה רי"ד ופסקי תוס'

שט). (ע' ס"ח שם תלמודית
יב.38) פד, תהילים
(39.35 הערה לעיל ראה
א.40) מא, נדרים ראה
קהלת 41) א). (קח, קיא ר"פ ארבע קרית שער המלך עמק

תרמוד. ערך יעקב
א).42) (יז, דיבמות ספ"ק
ט.43) כב, דה"ב
החמה 44) משתשקע מצותה סד"ה חנוכה אוה"ת ראה

ס"א. ח"ב) מלוקט (סה"מ תשל"ח מצותה ד"ה ב). (תתקמא,
וש"נ.45) שם. תשל"ח הנ"ל ד"ה א. תתקמב, שם אוה"ת

g"nyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zegiyn

כרגל  אלא כו', ומדות השכל מצד לא בה' המורד
כו'. שכל בה שאין

אור" ותורה מצוה ד"נר החדשה וההתגברות
- מורדים להיות שבמקום כך, כדי עד בהם מאירה
חנוכה, נר מצות בעצמם ומקיימים נהפכים הם
כל  עם מחדש, ומתחנכים שמתחדשים כולל
ותורה  מצוה ו"נר רבות" ד"מתנות ה"שטורעם"

אור".

Ê שאלות על ומענה ברורה הוראה ישנה מזה .
יהודי: של ושליחותו לתפקידו בנוגע שונות

להאיר  עבודתם להם שמספיקה הטוענים ישנם
"דיו  - אור" ותורה מצוה ב"נר ביתם ובני ביתם את

עצמו" את בזה 46שיפקיע שיצליח והלוואי ,
הגלות; בזמן ומכופל כפול בחושך ובפרט כדרוש,
הנמצאים  אלו עם להתעסק לחשוב לו יש ומה
שמים  במלכות המורדים ובפרט ב"חוץ",

("תרמודאי").

ב"שוק" בלאוֿהכי כשנמצא בשלמא זאת: עוד
בצאתך" "זבולון היום, ברה"ר,47באמצע כשעוסק

כדי  כו' והקשרים הזמן לנצל שצריך מבין הוא
ב"שוק"; בסביבתו הנמצאים על להשפיע

שהוא  חנוכה נר הדלקת בזמן משא"כ
מעבודתו, הביתה כשחוזר החמה", "משתשקע

"`vi"ערב עדי ולעבודתו לפעלו הרי 48אדם ,
בתורה  ביתו את להאיר הוא היחידי תפקידו
עם  ללמוד בתורה, שיעור בעצמו ללמוד ומצוות,
ה"שוק", עם שייכות כל לו ואין וכיו"ב, הילדים
הפרנסה  דאגות על לשכוח רוצה הוא - ואדרבה
אשתו  עם בבית שנמצא בשעה יבלבלוהו שלא וכו'

כו'. וילדיו

זה  ערבים ישראל "כל מצד חיוב שישנו והגם
הרי 49לזה" - אחרים על ולהשפיע לעזור וכיו"ב,

להיות יכול עם ixg`lזה בביתו עבודתו שיגמור
בהיותו  משא"כ ביתו, של zligzaבני החינוך

להתעסק  המתאים זמן זה אין ביתו, ובני עצמו
ה"חוץ". את ולהאיר

עצמם: חנוכה מנרות לטענתו ראי' ומביא
שמונה" מדליק ראשון "ביום ביתֿשמאי ,50לשיטת

בלילה  כמותם) (שהלכה ביתֿהלל לשיטת ואילו
"מוסיף  ואח"כ אחד, נר רק מדליק הראשון
מדליק  השמיני שביום עד נר, עוד יום כל והולך",

הנרות). מספר (שלימות שמונה

ע"ז  בריבוי 51והטעם מיד להתחיל איֿאפשר כי ,
תפסת" לא מרובה "תפסת - בסדר 52אור כיֿאם ,

והדרגה.

עצמם  חנוכה שנרות מכיון הוא: טוען ולכן
אל  הקל מן והדרגה, בסדר צ"ל שהעבודה מלמדים
להאיר  צריך שלכלֿלראש ראי' מזה הרי - הכבד
להאיר  יתעסק אח"כ ורק בשלימות, ביתו בני אצל

ה"חוץ". את

הוא  שההיפך מחנוכה, הלימוד בא זה ועל
העבודה  צ"ל הנרות למספר שבנוגע הגם הנכון:

ל  בנוגע מ"מ, הכבד, אל הקל הרי mewnמן הנרות,
אחד  נר רק שמדליק אע"פ הראשון, בלילה מיד
כזה  באופן להדליקו צריך שייך) לא מזה (שפחות

ל"תרמודאי". - ועד ה"חוץ", את שיאיר

Á שזוהי אמת הן השאלה: נשאלת וכאן .
את  להאיר הכח לו מנין אבל מחנוכה, ההוראה

בלבד? אחד נר רק לו כשיש החוץ,

בפשטות: - לזה והמענה

מוגבלים, כחות הוא, כחותיו שמצד אמת הן
היא  חנוכה נר הרי אולם, - באפשרותו הדבר אין

ע"י שניתנה בנוסח d"awdמצוה שאומרים כפי ,
נר  להדליק וצונו במצוותיו קדשנו "אשר הברכה
ו"מי  הגבלות, שום לו אין הרי והקב"ה חנוכה",
בנוגע  גם הוא כמו"כ - תעשה" מה לו יאמר
אחד), ורצונו שהוא הקב"ה, של (רצונו למצוותיו
הפירוש  לפי [ובפרט הגבלות שום להם שאין
בעצמו  שהקב"ה במצוותיו", ב"קדשנו הפנימי

וכמ"ש  המצוות, את ליעקב 53מקיים דבריו "מגיד
eihtyne eiweg אומר עושה, שהוא "מה לישראל",

מובן  לכן לעשות"], הקב"ה 54לישראל של שכוחו
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לט.46) ג, במדבר פירש"י א. ה, בכורות – חז"ל ל' ע"פ
יח.47) לג, ברכה
כג.48) קד, תהלים
א.49) לט, שבועות

ב.50) כא, שבת
ב.51) לד, פרשתנו תו"א
וש"נ.52) ב. ד, ר"ה
ט.53) פ"ל, שמו"ר יט. קמז, תהלים
דבר 54) לעשות בכח יש איך להקשות שאין מובן גם ועפ"ז

ה"ה עצמו שבעבודת נר zligzaוהיפוכו, רק (שהדליק העבודה



לי g"nyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zegiyn

כרגל  אלא כו', ומדות השכל מצד לא בה' המורד
כו'. שכל בה שאין

אור" ותורה מצוה ד"נר החדשה וההתגברות
- מורדים להיות שבמקום כך, כדי עד בהם מאירה
חנוכה, נר מצות בעצמם ומקיימים נהפכים הם
כל  עם מחדש, ומתחנכים שמתחדשים כולל
ותורה  מצוה ו"נר רבות" ד"מתנות ה"שטורעם"

אור".

Ê שאלות על ומענה ברורה הוראה ישנה מזה .
יהודי: של ושליחותו לתפקידו בנוגע שונות

להאיר  עבודתם להם שמספיקה הטוענים ישנם
"דיו  - אור" ותורה מצוה ב"נר ביתם ובני ביתם את

עצמו" את בזה 46שיפקיע שיצליח והלוואי ,
הגלות; בזמן ומכופל כפול בחושך ובפרט כדרוש,
הנמצאים  אלו עם להתעסק לחשוב לו יש ומה
שמים  במלכות המורדים ובפרט ב"חוץ",

("תרמודאי").

ב"שוק" בלאוֿהכי כשנמצא בשלמא זאת: עוד
בצאתך" "זבולון היום, ברה"ר,47באמצע כשעוסק

כדי  כו' והקשרים הזמן לנצל שצריך מבין הוא
ב"שוק"; בסביבתו הנמצאים על להשפיע

שהוא  חנוכה נר הדלקת בזמן משא"כ
מעבודתו, הביתה כשחוזר החמה", "משתשקע

"`vi"ערב עדי ולעבודתו לפעלו הרי 48אדם ,
בתורה  ביתו את להאיר הוא היחידי תפקידו
עם  ללמוד בתורה, שיעור בעצמו ללמוד ומצוות,
ה"שוק", עם שייכות כל לו ואין וכיו"ב, הילדים
הפרנסה  דאגות על לשכוח רוצה הוא - ואדרבה
אשתו  עם בבית שנמצא בשעה יבלבלוהו שלא וכו'

כו'. וילדיו

זה  ערבים ישראל "כל מצד חיוב שישנו והגם
הרי 49לזה" - אחרים על ולהשפיע לעזור וכיו"ב,

להיות יכול עם ixg`lזה בביתו עבודתו שיגמור
בהיותו  משא"כ ביתו, של zligzaבני החינוך

להתעסק  המתאים זמן זה אין ביתו, ובני עצמו
ה"חוץ". את ולהאיר

עצמם: חנוכה מנרות לטענתו ראי' ומביא
שמונה" מדליק ראשון "ביום ביתֿשמאי ,50לשיטת

בלילה  כמותם) (שהלכה ביתֿהלל לשיטת ואילו
"מוסיף  ואח"כ אחד, נר רק מדליק הראשון
מדליק  השמיני שביום עד נר, עוד יום כל והולך",

הנרות). מספר (שלימות שמונה

ע"ז  בריבוי 51והטעם מיד להתחיל איֿאפשר כי ,
תפסת" לא מרובה "תפסת - בסדר 52אור כיֿאם ,

והדרגה.

עצמם  חנוכה שנרות מכיון הוא: טוען ולכן
אל  הקל מן והדרגה, בסדר צ"ל שהעבודה מלמדים
להאיר  צריך שלכלֿלראש ראי' מזה הרי - הכבד
להאיר  יתעסק אח"כ ורק בשלימות, ביתו בני אצל

ה"חוץ". את

הוא  שההיפך מחנוכה, הלימוד בא זה ועל
העבודה  צ"ל הנרות למספר שבנוגע הגם הנכון:

ל  בנוגע מ"מ, הכבד, אל הקל הרי mewnמן הנרות,
אחד  נר רק שמדליק אע"פ הראשון, בלילה מיד
כזה  באופן להדליקו צריך שייך) לא מזה (שפחות

ל"תרמודאי". - ועד ה"חוץ", את שיאיר

Á שזוהי אמת הן השאלה: נשאלת וכאן .
את  להאיר הכח לו מנין אבל מחנוכה, ההוראה

בלבד? אחד נר רק לו כשיש החוץ,

בפשטות: - לזה והמענה

מוגבלים, כחות הוא, כחותיו שמצד אמת הן
היא  חנוכה נר הרי אולם, - באפשרותו הדבר אין

ע"י שניתנה בנוסח d"awdמצוה שאומרים כפי ,
נר  להדליק וצונו במצוותיו קדשנו "אשר הברכה
ו"מי  הגבלות, שום לו אין הרי והקב"ה חנוכה",
בנוגע  גם הוא כמו"כ - תעשה" מה לו יאמר
אחד), ורצונו שהוא הקב"ה, של (רצונו למצוותיו
הפירוש  לפי [ובפרט הגבלות שום להם שאין
בעצמו  שהקב"ה במצוותיו", ב"קדשנו הפנימי

וכמ"ש  המצוות, את ליעקב 53מקיים דבריו "מגיד
eihtyne eiweg אומר עושה, שהוא "מה לישראל",

מובן  לכן לעשות"], הקב"ה 54לישראל של שכוחו
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לט.46) ג, במדבר פירש"י א. ה, בכורות – חז"ל ל' ע"פ
יח.47) לג, ברכה
כג.48) קד, תהלים
א.49) לט, שבועות

ב.50) כא, שבת
ב.51) לד, פרשתנו תו"א
וש"נ.52) ב. ד, ר"ה
ט.53) פ"ל, שמו"ר יט. קמז, תהלים
דבר 54) לעשות בכח יש איך להקשות שאין מובן גם ועפ"ז

ה"ה עצמו שבעבודת נר zligzaוהיפוכו, רק (שהדליק העבודה



g"nyz'dלב ,dkepg zay ,uwn t"y zegiyn

[נוסף  המצוה את המקיים ליהודי ניתנים ומצוותיו
היא  נפשו מצוות) בלי (אפילו מצ"ע שיהודי ע"ז

ממש" ממעל אלקה לעשות 55"חלק כח הנותן
נר  רק (כשמדליק עבודתו בתחילת שמיד נפלאות],

החוץ  את להאיר יוכל בלבד), .56אחד

שנדרשים  ענינים לריבוי בנוגע הביאור גם [וזהו
כי  - לקיימם קשה העולם גדרי שמצד אף מיהודי,
של  המצוות קיום ע"י ובפרט יהודי, של מציאותו
דברים  לעשות הכח את לו שיש - היא הקב"ה,
- ועד מאד, קשים הם העולם גדרי שמצד כאלו

הפכיים]. לענינים

Ë נוספת בכלל), מחנוכה (הלימוד זה בכל .
מ  חנוכה:zayהוראה

שונים, ענינים שני הם וחנוכה שבת ובהקדים:
מ'דברי  וחנוכה התורה, מן היא שבת - 57ובכללות

.58סופרים'

הפכיים: גם הם ענינים בכמה מזה: ויתירה
מותרת `dxeqבשבת ובחנוכה מלאכה, עשיית

מלאכה  ש 59עשיית - ועד ,zevnהיא zwlcdחנוכה
xpמלאכה בשבת.dxeq`dחנוכה,

היא  בחנוכה העבודה ה': בעבודת הוא וכמו"כ
ועד  אור", ותורה מצוה ב"נר ה"שוק" את להאיר
בארוכה: כנ"ל ("תרמודאי"), בה' המורדים גם
של  באופן דוקא היא בשבת העבודה משא"כ
ומתעלים  ב"שוק", העולם ממלאכת וביטול שביתה

קדושה  בעניני רק ועוסקים דחול .60מעובדין

שישנו מכיון dkepgאעפ"כ, zay עניני כל עם ,
- ועד וכו'), התורה קריאת והודאה, (הלל חנוכה
להאיר  צריך בערבֿשבת שמדליקים חנוכה שנר
ב' שישנם לומר, מסתבר - בשבת גם שלם שיעור
העבודה  הן וצ"ל וחנוכה), (שבת העבודה אופני
העבודה  והן ה"שוק"), עם (להתעסק חנוכה של
ולא  בעולם), ממלאכה ומנוחה (שביתה שבת של
זאת, עוד אלא ביניהם, סתירה שאין בלבד, זו
שביתה  היא, ענינה (מצד משבת ההשפעה שישנה
בענין  הידוע [ע"ד חנוכה על כו') ממלאכה וביטול
התמיד  קרבן על השפעה לה יש ששבת "אהני",
ענין  אינו תמיד שקרבן (אע"פ בשבת שמקריבים
יום)]. בכל שמקריבים קרבן כיֿאם לשבת, המיוחד

שני  מסתדרים איך - בזה הביאור להבין וצריך
ביחד? וחנוכה שבת הענינים,

È יתכן איך - השאלה בהקדים זה ויובן .
ולדוגמא: בשבת, מלאכות עשו וביהמ"ק שבמשכן

[כמ"ש  אש בכל 61הבערת אש תבערו "לא
אתה  אי "במושבות השבת", ביום מושבותיכם
הקרבת  המקדש"], בבית מבער אתה אבל מבער,

[כמ"ש  כבשים"]62הקרבנות שני השבת "וביום
ועוד. מלאכות, כו"כ עם הקשורה

בזה  שנאמרו הביאורים כל ,63ולאחרי
את  מבטל אינו הקרבנות שהקרבת איך המסבירים
מובן, אינו עדיין - בשבת מלאכה דאיסור הלאו

כשכל mrhdמהו בשבת, הקרבנות להקרבת
אז  אסורות :64המלאכות

ימים  ("ששת בשבת מלאכה דאיסור הטעם
לה' שבת השביעי ויום מלאכתך, כל ועשית תעבוד

" הוא מלאכה"), כל תעשה לא ששת ikאלקיך,
ביום  וינח גו' הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים

גו'" הוא 65השביעי בשבת החסידות: ובלשון ,
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בכחו  זהו כי – החוץ מאיר כבר ה"ה הזולת עם ובעבודה אחד)
הפכים. נושא שהוא הקב"ה, של יכול' ה'כל

רפ"ב.55) תניא
כח 56) נתינת עם ביחד בא הקב"ה של ציווי כל מזה: ויתירה

ג) פי"ב, (במדב"ר כמאחז"ל שלו, בכחות המצוה לקיים להאדם
(של  ש"כחי" נמצא, ועפ"ז כחן". לפי אלא כחי לפי מבקש "איני
להאיר  אחד נר להדליק (שיוכל הנמנעות" "נמנע של הקב"ה)

בשרֿודם. של "כחן" נעשה בחוץ) החושך
חנוכה 57) הל' הרמב"ם (לשון "חכמים" תקנת – גופא ובזה

הרמב"ם  (לשון הנביאים" "תקנת שהוא בפורים כמו לא ה"ג) פ"ג
מגילה). הל' ריש

ניתנו 58) אבל – במ"ת ניתנו מד"ס מצוות שגם ואף
כל  עם דבריֿסופרים, של באופן אח"כ שיתגלה באופן לכתחילה

מה"ת. ומצוה מד"ס מצוה בין בדין החילוקים
פורים 59) בין החילוק בביאור ד צט, אסתר מגילת תו"א ראה

במלאכה. שאסור ושבת מלאכה, בעשיית שמותר
העלאה 60) "שבת ב): מא, פרשתנו (תו"א החסידות" ובלשון

למטה". מלמעלה המשכה וחנוכה למעלה, ממטה

עה"פ.61) ובמכילתא ג לה, ויקהל
ט.62) כח, פינחס
פ"63) ג מאמר להרס"ג ודעות אמונות תשובות ראה ט.

מדברי  – א קלג, שבת גאון ר"נ פי' קב. סי' אלשקאר מהר"ם
ירושלמי  ט. כ, יתרו ופירש"י מכילתא יא. כב, תצא (ספרי רז"ל
יומת  מות "מחללי' וש"נ) ד. פכ"ט, שמו"ר ה"ח. פ"ב שבועות
וראה  נאמרו". אחד בדיבור שניהם כבשים, שני השבת וביום

סי"ב. במילואים יז כרך סי"ד. במילואים יא כרך שלימה תורה
ד"ה 64) ראה – החסידות ע"ד והביאור) (השאלה לקמן בהבא

ואילך. ב'קלו ע' ויקהל אוה"ת גם וראה עת"ר. השבת וביום
ואילך.65) ט כ, יתרו
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ולכן  המעשה, מעולם שמתעלים העולמות עליית
מלאכה. עשיית אסורה

מלאכות  יעשו השבת שביום יתכן כיצד וא"כ,
שביתה  צ"ל "במושבותיכם" אם ומקדש?! במשכן
(ה') ד"וינח" העלי' שם נרגש כי בשבת, ממלאכה
נרגש  צ"ל שהי' וק"ו מכש"כ הרי השביעי", ביום
המשכן  מלאכת גם (שלכן לה' ומקדש במשכן
מלאכות! כמה שם עשו ואעפ"כ - בשבת) אסורה

במשכן  שהמלאכות מובן, גופא מזה והרי
בכלל  מלאכה גדר באותו אינם ומקדש

בשבת). (האסורה "במושבותיכם"

בזה  :64והביאור

כי  (כנ"ל), הוא בשבת מלאכה איסור טעם
(גם  למעלה ועומד בראשית, ממעשה "נח" הקב"ה

העולם  מעניני .66בגלוי)

למלאכת בנוגע למעלה minyמשא"כ שהם -
מו  - בראשית) במעשה (שנבראו העולם בן מעניני

חז"ל  כמאמר בשבת, גם "ממלאכת 67שישנם
צדיקים". ממלאכת לא אבל שבת, עולמו

ומקדש  במשכן והמקדש: המשכן חידוש וזהו
שלמעלה  אלקות וגילוי השכינה השראת היתה
השבוע) ימי (בכל הי' ששם והיינו, מהעולם.
במשכן, שהיו המלאכות ולכן שבת, של הגילוי
"מלאכת  כיֿאם עולמו", "מלאכת בגדר אינם
בשבת, ומותרת שבת שדוחה רק שלא שמים",
אלקות  גילוי השבת: תוכן זהו - אדרבה אלא
בשבת, המלאכות עשו ולכן מהעולם, שלמעלה

כפול" דשבתא ד"עיסקא באופן - .68ואדרבה

‡È בחנוכה לעבודה בנוגע גם יובן כמו"כ .
באופן  מישראל, שבכאו"א הפרטי המקדש (חינוך
החוץ) את גם להאיר - ועד ואור", והולך ד"מוסיף

חנוכה: שבת - השבת ביום

מעין  מאיר המקדש) חנוכת (ע"ש בחנוכה
- המקדש בחנוכת ובפרט ביהמ"ק, של הגילוי
שמים". "מלאכת מהעולם שלמעלה אלקות גילוי

הטעם י"ל ycwnd[ועפ"ז zkepgy דחה (ראשון)
יוהכ"פ  של הצום מעלת 69את מצד רק לא -

כי  גם אלא מהצום, יותר שנעלית המקדש" "חנוכת
אז, בנ"י ושתיית אכילת כולל המקדש", "חנוכת
שמים" "מלאכת כיֿאם העולם", "מלאכת אינה
שלימות  ביטוי כנ"ל), בביהמ"ק, המלאכות (ככל
כי  ביוהכ"פ, גם זאת עשו ולכן להקב"ה. הביטול
("שבת  דיוהכ"פ הגילוי היא גופא המקדש חנוכת
ע"ד  מהעולם, שלמעלה אלקות גילוי - שבתון")
כנ"ל], בשבת, גם שהי' במשכן הקרבנות מלאכת

ב  בהדגשה בא שזה חנוכה:zayוי"ל,

עשויה" מלאכתך "כל - הפירוש 70בשבת ואין ,
השבת ע"י mixqgשביום הבאים הענינים

אלא  החול, בימי האדם) (מלאכת "מלאכתך"
עבודת  ע"י באים אינם אבל בשלימותם, שישנם

ש" כיֿאם – "מלאכתך" האדם, dieyr"ויגיעת
dlrnln מלאכת" ,miny."

והביאור:

וקיום  התורה בלימוד יהודי של עבודתו
יכולה  אור") ותורה מצוה "נר (הדלקת המצוות

אופנים: בשני להיות

ש  מרגיש עבודתו כשעובד ed`(א) `ed העובד
שנרגשת ופעולתו,eze`ivnוהעושה, מלאכתו שזו

לעבודתו, כביכול, צריך, הקב"ה גם - מזה ויתירה
תכסוף" ידיך .71"למעשה

הקב"ה  עושה שהכל שמרגיש ורק 72(ב) ,
שזה  תכסוף", ידיך ש"למעשה רצה שהקב"ה

אי"ז אבל וכיו"ב, ידיו ע"י כיֿאם ezk`ln"יעבור" ,
'.dמלאכת

לעבודה  החול בימי העבודה בין החילוק וזהו
בשבת:

בהעלם  הוא כשאלקות החול, בימות
את  לקיים צריך - בראשית במעשה ובהתלבשות

כל ועשית תעבוד ימים שנרגש jzk`lnה"ששת ,"
ע"י הבא "מלאכתך" שזה כו',eizegkבעבודתו

ה'. בעזרת - אבל
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להיות 66) ראוי הי' מלא", אני הארץ ואת השמים ש"את וכיון
מלכא, קמי במחוג דמחוי מאן דהרי בחול, גם מלאכה איסור

הוא שאוא"ס מפני ורק א) ה, (חגיגה חייב" (בימי mlrdaקטלא
פעמים  שלוש (ד"ה מלאכה לעשיית אפשריות יש לכן – החול)

תרע"ח).
ספי"א.67) ב"ר
צב.68) תהלים מדרש

א.69) ט, מו"ק
מכילתא 70) וראה סוסכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע

ט. כ, יתרו ופירש"י
טו.71) יד, איוב
ואשלם 72) הקדימני מי ג) מא, (איוב עה"פ ממאחז"ל ולהעיר

ב). פכ"ז, (ויק"ר
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ולכן  המעשה, מעולם שמתעלים העולמות עליית
מלאכה. עשיית אסורה

מלאכות  יעשו השבת שביום יתכן כיצד וא"כ,
שביתה  צ"ל "במושבותיכם" אם ומקדש?! במשכן
(ה') ד"וינח" העלי' שם נרגש כי בשבת, ממלאכה
נרגש  צ"ל שהי' וק"ו מכש"כ הרי השביעי", ביום
המשכן  מלאכת גם (שלכן לה' ומקדש במשכן
מלאכות! כמה שם עשו ואעפ"כ - בשבת) אסורה

במשכן  שהמלאכות מובן, גופא מזה והרי
בכלל  מלאכה גדר באותו אינם ומקדש

בשבת). (האסורה "במושבותיכם"

בזה  :64והביאור

כי  (כנ"ל), הוא בשבת מלאכה איסור טעם
(גם  למעלה ועומד בראשית, ממעשה "נח" הקב"ה

העולם  מעניני .66בגלוי)

למלאכת בנוגע למעלה minyמשא"כ שהם -
מו  - בראשית) במעשה (שנבראו העולם בן מעניני

חז"ל  כמאמר בשבת, גם "ממלאכת 67שישנם
צדיקים". ממלאכת לא אבל שבת, עולמו

ומקדש  במשכן והמקדש: המשכן חידוש וזהו
שלמעלה  אלקות וגילוי השכינה השראת היתה
השבוע) ימי (בכל הי' ששם והיינו, מהעולם.
במשכן, שהיו המלאכות ולכן שבת, של הגילוי
"מלאכת  כיֿאם עולמו", "מלאכת בגדר אינם
בשבת, ומותרת שבת שדוחה רק שלא שמים",
אלקות  גילוי השבת: תוכן זהו - אדרבה אלא
בשבת, המלאכות עשו ולכן מהעולם, שלמעלה

כפול" דשבתא ד"עיסקא באופן - .68ואדרבה

‡È בחנוכה לעבודה בנוגע גם יובן כמו"כ .
באופן  מישראל, שבכאו"א הפרטי המקדש (חינוך
החוץ) את גם להאיר - ועד ואור", והולך ד"מוסיף

חנוכה: שבת - השבת ביום

מעין  מאיר המקדש) חנוכת (ע"ש בחנוכה
- המקדש בחנוכת ובפרט ביהמ"ק, של הגילוי
שמים". "מלאכת מהעולם שלמעלה אלקות גילוי

הטעם י"ל ycwnd[ועפ"ז zkepgy דחה (ראשון)
יוהכ"פ  של הצום מעלת 69את מצד רק לא -

כי  גם אלא מהצום, יותר שנעלית המקדש" "חנוכת
אז, בנ"י ושתיית אכילת כולל המקדש", "חנוכת
שמים" "מלאכת כיֿאם העולם", "מלאכת אינה
שלימות  ביטוי כנ"ל), בביהמ"ק, המלאכות (ככל
כי  ביוהכ"פ, גם זאת עשו ולכן להקב"ה. הביטול
("שבת  דיוהכ"פ הגילוי היא גופא המקדש חנוכת
ע"ד  מהעולם, שלמעלה אלקות גילוי - שבתון")
כנ"ל], בשבת, גם שהי' במשכן הקרבנות מלאכת

ב  בהדגשה בא שזה חנוכה:zayוי"ל,

עשויה" מלאכתך "כל - הפירוש 70בשבת ואין ,
השבת ע"י mixqgשביום הבאים הענינים

אלא  החול, בימי האדם) (מלאכת "מלאכתך"
עבודת  ע"י באים אינם אבל בשלימותם, שישנם

ש" כיֿאם – "מלאכתך" האדם, dieyr"ויגיעת
dlrnln מלאכת" ,miny."

והביאור:

וקיום  התורה בלימוד יהודי של עבודתו
יכולה  אור") ותורה מצוה "נר (הדלקת המצוות

אופנים: בשני להיות

ש  מרגיש עבודתו כשעובד ed`(א) `ed העובד
שנרגשת ופעולתו,eze`ivnוהעושה, מלאכתו שזו

לעבודתו, כביכול, צריך, הקב"ה גם - מזה ויתירה
תכסוף" ידיך .71"למעשה

הקב"ה  עושה שהכל שמרגיש ורק 72(ב) ,
שזה  תכסוף", ידיך ש"למעשה רצה שהקב"ה

אי"ז אבל וכיו"ב, ידיו ע"י כיֿאם ezk`ln"יעבור" ,
'.dמלאכת

לעבודה  החול בימי העבודה בין החילוק וזהו
בשבת:

בהעלם  הוא כשאלקות החול, בימות
את  לקיים צריך - בראשית במעשה ובהתלבשות

כל ועשית תעבוד ימים שנרגש jzk`lnה"ששת ,"
ע"י הבא "מלאכתך" שזה כו',eizegkבעבודתו

ה'. בעזרת - אבל
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להיות 66) ראוי הי' מלא", אני הארץ ואת השמים ש"את וכיון
מלכא, קמי במחוג דמחוי מאן דהרי בחול, גם מלאכה איסור

הוא שאוא"ס מפני ורק א) ה, (חגיגה חייב" (בימי mlrdaקטלא
פעמים  שלוש (ד"ה מלאכה לעשיית אפשריות יש לכן – החול)

תרע"ח).
ספי"א.67) ב"ר
צב.68) תהלים מדרש

א.69) ט, מו"ק
מכילתא 70) וראה סוסכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע

ט. כ, יתרו ופירש"י
טו.71) יד, איוב
ואשלם 72) הקדימני מי ג) מא, (איוב עה"פ ממאחז"ל ולהעיר

ב). פכ"ז, (ויק"ר
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וביטול  השביתה הוא שאז השבת, ביום משא"כ
ומציאות, ישות הרגש וכל העולם עניני כל של
נרגש  צ"ל - מהעולם שלמעלה האלקות שנתגלה

מלאכת עשויה", מלאכתך ש"כל d"awdאיך
ומקדש). במשכן למלאכה (בדוגמא

·È ל בנוגע גם מובן ומזה .dkepg zay:

ענין  את חנוכה של בעבודה מכניסה שבת
ומלאכת  שהעבודה במציאות, וביטול השביתה
להאיר  והעבודה כאו"א, של הפרטי המקדש חינוך
יעשו  אור", ותורה מצוה ב"נר העולם חושך את
מרגיש  שאינו - עשויה" מלאכתך ד"כל באופן
כיֿאם  ה"נר", של ו"המדליק" "המחנך" הוא שהוא

"מדליק" שזה 73שהקב"ה הקב"ה שרצה אלא ,
עלֿידו. יעבור

חנוכה  נר בהדלקת בפשטות שרואים וכפי
היהודיezlertבערבֿשבת: חנוכה wilcdlשל נרות

אח"כ  אבל לשבת, סמוך בערבֿשבת אמנם היא
גם הנר ומאיר מלאכת zayaדולק אי"ז שאז ,

הנר הדלקת - (דאדרבה אלא `dxeqהאדם בשבת),
שמים", "מלאכת - מעצמו והולך דולק c"rהנר

znbecae.כנ"ל במקדש, המלאכה -

לעבודה zayומ  נתינתֿכח מקבלים - חנוכה
החנוכה  ימי בכל ביטול בימי 74מתוך (גם

על 75השבוע) נתינתֿכח נמשך - בכלל ומחנוכה ,
כנ"ל. השנה, ימי כל

‚È הענינים ג' בכל חנוכה ד(שבת) העבודה .
(ב) אור", ותורה מצוה ב"נר חינוך [(א) הנ"ל
את  גם ולהאיר (ג) והולך", ד"מוסיף באופן
הוא  - כו'] אחד נר רק כשמדליקים גם ה"חוץ"

פ' בשבת בעמדנו יתירה :uwnבהדגשה

מקץ  פ' יוסף 76תוכן אודות (בעיקר) הוא

האסורים,77הצדיק  בבית שהי' לזמן ש"מקץ" -
ועי"ז  החלומות, לפתור לפרעה משם, הוציאוהו
פיך  ועל ביתי על תהי' "אתה למלך, למשנה נהי'
גו' מצרים ארץ כל על אותך נתתי גו' עמי כל ישק
ארץ  בכל רגלו ואת ידו את איש ירים לא ובלעדיך

.78מצרים"

הנ"ל  הפרטים כל מוצאים יוסף של ובעבודתו
החנוכה: בעבודת

מלשון "יוסף" אופן dtqedבשמו מודגש ,
החינוך" עבודת ע"ד - הרגיל ע"ד שלא העבודה
כו' מתנות בנתינת הרגיל על הוספה שזוהי (חנוכה)

ס"ג). (כנ"ל

ד  באופן לעבודה - ואור,siqenועד והולך
ס"ד). (כנ"ל חנוכה נרות בדוגמת

באופן  היא יוסף של בעבודתו עצמה וההוספה
בן לי ה' שיהי'xg`"79ד"יוסף מ"אחר" לעשות ,

"על 80"בן" חנוכה נרות הדלקת לעבודת בדוגמא -
הנמצא  ה"אחר" את להאיר מבחוץ", ביתו פתח

ס"ו). (כנ"ל ב"חוץ"

כמסופר  יוסף, של עבודתו גם היתה וזו
נהי' האסורים מבית שיצא שלאחרי בפרשתנו

הארץ" "ערות מצרים ארץ כל על למלך' 81ל'משנה

הוצרכו  מצרים אנשי שכל ועד "אחר"), (בחי'
של  - (ועי"ז יוסף של ממשלתו תחת ולהיות לציית

הקב"ה).

התחיל  גופא mixeq`dכשיצאcinוזה zian-
רק  כשמדליק העבודה, בהתחלת שמיד הנ"ל ע"ד
ביתו  פתח "על להאיר כבר מתחיל אחד, נר

ס"ז). (כנ"ל מבחוץ"

„È בעניני לעסוק לכאו"א נתינתֿכח ישנה ומזה .
יוסף, שם על נקראים ישראל שכל כידוע - חנוכה

כל 82כמ"ש  יוסף (כי יוסף" כצאן ופירנס "נוהג כל
עד  בנ"י כל באים שמהם ההוא, בדור בנ"י כל את

הדורות). כל סוף
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שבחו 73) ח), (סעיף לעיל המבואר יותר עוד יומתק ועפ"ז
מאירים  העבודה) (התחלת אחד נר בהדלקת שאפילו הקב"ה של
מצוה  שהיא ועד הקב"ה, של מצוותו שזו כיון החוץ, את גם

שם. כנ"ל בעצמו, מקיים שהקב"ה
שמרגיש  שבפנים, הא' באופן המצוה מקיים אם גם אבל
להאיר  הקב"ה) של מצוותו (של הכח לו יש ג"כ – כו' מציאותו

.56 בהערה לעיל מ"ש ע"פ ובפרט החוץ. את
"תשב"74) אותיות "שבת" כי – שעברו החנוכה ימי גם

העבר. על גם בעה"ב נעשה התשובה ידי ועל פ"י), (אגה"ת
בכל 75) צ"ל שבת שזכירת ח) כ, (יתרו הרמב"ן מדברי להעיר

ויום. יום
וסיום 76) קץ היסוד, ספירת הוא ("מקץ") הפרשה שם וגם

יוסף. של דרגתו – הספירות כל

ויגש 77) ופ' והשבטים, יעקב אודות גם הוא וישב פ' משא"כ
כבר  שהי' כפי יוסף אודות – הפרשה המשך וגם יהודה, אודות –

שנים. כו"כ מלך
מ.78) מא, פרשתנו
כד.79) ל, ויצא
ועוד.80) עה"פ. להצ"צ אוה"ת
ט.81) מב, פרשתנו
ובפירש"י.82) ב פ, תהלים
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כ"ק  הדור, שנשיא זה, בדורנו מיוחדת והדגשה
שמו אדמו"ר, את sqeiמו"ח ומכלכל מפרנס שהוא ,

כמאחז"ל  הזה, בדור הנמצא להלן 83כאו"א "מה
ומשמש. עומד כאן אף ומשמש, עומד

לעסוק  הדרושים כחות ונתן תבע - ובמיוחד
והפצת  ביהדות והחינוך הפצת ד"חנוכה", בעבודה

חוצה. המעיינות

תביא  - הנ"ל בכל בעבודתנו שההוספה ויה"ר
הקיצין" כל "כלו שכבר הגלות, ל"מקץ" 84בפועל

"יוסף" שאמר מה עלֿפי ובפרט בלאוֿהכי,
את  לסיים רק וצריך לגאולה", "לאלתר שבדורנו

הכפתורים" (כמדובר 85"צחצוח עשו כבר זה שגם ,
כמ"פ),

היעוד  קיום לקנות sqei"86עדי ידו שנית אדנֿי
וגו'", וממצרים מאשור ישאר אשר עמו, שאר את
וזמרת  עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי אֿל "הנה
והשלימה  האמיתית בגאולה לישועה", לי ויהי יֿה

צדקנו. משיח ע"י
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ב.83) יג, סוטה
ב.84) צז. סנהדרין

תרפ"ט.85) שמח"ת שיחת
ב 86) יב, יא. יא, ישעי'

אגרות קודש

]חודש הגאולה ה'תשי"ג[

... ומה שמדייק במכ' האחרון - ברמב"ם הל' ע"ז פ"ו ה"ט: מפני שהי' זה דרך עובדי כוכבים 

נוטעין אילנות כו', דבאשרה אין ענין ע"ז ממש - לא נלפענ"ד, כי בהלכה זו אין הנידון ע"ד אשרה, כ"א 

באילן סתם )אלא שלא רצה לדלג ולקצר הכתוב, בשביל תיבה אחת, ולכן העתיק גם תיבת אשרה. 

ועוד - שהרי נטיעתה אסורה בכ"מ(. אבל עיין במשנה )ע"ז מח, א( מחלוקת ר"ש ות"ק. וראה ג"כ מו"נ 

ח"ג פכ"ט ופל"ז.

ב( ומה שר"ל דאשרה היא בדוגמת מצבה, שרק אח"כ שונא ה"א, משא"כ בימי האבות - צ"ע 

מנ"ל הא. וחידוש גדול הוא גם במצבה, דסניגור יהפך לקטיגור מפני השוטים )יעויין ע"ז נד, ב(. ואין 

למדין מן החידוש. ובפרט שלא מצינו בשום מקום שנטעו האבות וכו' אילנות לשם ה'. ועפ"ז - דאשרה 

תמיד שנואה היתה - יובן ויומתק מה שנתלבטו רז"ל )סוטה י, א( להוציא קרא דויטע אשל גו' ויקרא 

שם גו' מפשוטו. וצע"ק בזח"א מט, א.

)א( מהיכא תיתא לחלק  ג( מה שיש לדייק ברמב"ם שם הוא מש"כ: אע"פ שעשאו לנוי כו' 

)באור שמח מציין להמכילתא: אעשה לפניו מקדש נאה. ואולי כוונתו לתרץ קושיא זו. ודוחק(. )ב( אם 

יש סברא לחלק - מנ"ל דאין נפ"מ ואע"פ שעשאו לנוי לוקה.

וי"ל דהחילוק הוא, דבאם עשאו לנוי - הוא בטל להמתנאה על ידו, וכמו נוי סוכה )סוכה י, 

א(. ובכ"ז הדין דלוקה, דכל עיקר דרך העכו"ם בזה הי' באופן שהאילן טפל ובטל להמזבח שלהם כדי 

שיתקבצו שם העם.

ובהנ"ל מובן עוד דיוק ברמב"ם שם:

ד( התיבות "כדי כו' העם" לכאורה מיותרות הן. דלמאי נפ"מ. ועפהנ"ל מובן דמזה למדין דאף 

לנוי וליופי אסור. ואכמ"ל.

ה( הענין דמצבה היתה אהובה ולאחר מ"ת שנואה ע"פ דא"ח - מבואר באור התורה להצ"צ 

ר"פ ויצא )קצח, א(.
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השיחה: בתחילת
שיחת שבת פרשת מקץ ,שבת חנוכה ה 'תשמ "ח 

סברא  יש למי, קודם מי - וחנוכה שבת - הזה השבתֿקודש ביום (העיקריים) הענינים לשני בנוגע
ולכאן: לכאן

לסדר בהתאם - חנוכה ענין להקדים סברא השבת.minidיש יום לפני זו) (בשנה התחילו חנוכה שימי ,

לסדר בהתאם - השבת ענין את להקדים סברא יש מתחילת zexecdולאידך, נקבע השבת שיום ,
וינפש" שבת השביעי וביום הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כי לאחרי 1הבריאה, ובפרט ,

דמתןֿתורה  והעילוי התוקף בו ומדבריֿסופרים 2שנוסף שני, בית בזמן נתחדש החנוכה ענין ואילו ,
.3בלבד 

לחנוכה  בנוגע מדברי 4אמנם, יותר דבריֿסופרים ד"חביבין הענין כללות מצד - מיוחדת חביבות יש
בחנוכה.5תורה" שבת של ההוספה תוכן את לבאר ואחרֿכך חנוכה, של הכללי בענין לפתוח יש ולכן ,

חנוכה: נר הדלקת לזמן בנוגע הֿו, בסעיפים

חצות  עד הוא חנוכה נר הדלקת שזמן הדיעה את גם לבאר יש חנוכה 6עלֿפיֿזה נר שתוכן דמכיון -
זקוקים  שבו הזמן הרי ("תרמודאי"), "חושך" של במצב הנמצאים אלה ואת החושך, את להאיר הוא
("ועמך  הצדיקים עם משתעשע שהקב"ה רצון", "עת מתחיל לילה בחצות כי חצות, עד הוא זו, לעבודה

צדיקים" בגןֿעדן 7כולם יום"8) מדת להמשיך "מתחיל ואילך לילה ומחצות שוב9, ולכן ,jxev oi`
כו'. מאליהם מתבטלים ה"תרמודאי", של ומציאותם הלילה, שחשכת מכיון חנוכה, נר בהדלקת

הנס  פרסום שייך שאז ניעורים, וכו') ביתו (בני שבניֿאדם" זמן כל הוא ההדלקה זמן ועוד: .10זאת
לישון. לשכב יכול חנוכה, נר הדלקת של (והזמן) העבודה סיום לאחרי ורק

הם ו"שינה" חנוכה" ש"נר ixzqcונמצא, izxz!

שהרי  כו', החושך מצד אלא [שאינה המוזרה השאלה אודות גם להזכיר יש להכי, דאתינן ומכיון
חנוכה נר להדלקת בנוגע הדבר] מופרך כמה עד מיד רואים היו אחד, רגע חושבים היו dpiydאילו xcga

ניעורים, ביתו שבני בזמן הוא חנוכה נרות הדלקת שזמן וכו' ערוך' וב'שולחן בגמרא מפורש שהרי, -
להדליק מקום מה ואםֿכן השינה, בזמן dpiyd?!ולא xcga

בשבת דולק נר אדם לכל שיהיה חכמים "תיקנו - שבת לנר xcgeבנוגע xcg lka,בשבת שם שהולך
שאוכל  זה נר  הוא נרות הדלקת מצות ש"עיקר (אף באבן" או בעץ יכשל שלא בית, שלום משום

משום 11אצלו") היא שהמצוה חנוכה נר מהֿשאיןֿכן השינה: לחדר גם ששייך לומר מקום יש ולכן ,
השינה. לחדר שייך זה אין ולכן ניסא, פרסומי
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יז.1) לא, תשא
(249 ע' ח"ח לקו"ש וראה סכ"ט. פי"ז הכולל שער ראה

וש"נ. ואילך.
(3.57ֿ58 ובהערות ס"ט לקמן גם ראה
ליו"ט 4) הפורים דימי הקביעות לפורים: בנוגע - מזה ויתירה

לדורות" "כתבוני הסנהדרין אצל אסתר של השתדלותה ע"י היתה
הסנהדרין  חכמי נענו לא שבתחלה אלא עוד, ולא א), ז, (מגילה
שיש  למסקנא באו כו' השקו"ט לאחרי ורק אסתר, של לבקשתה

ליו"ט. הפורים ימי לקבוע
כיו"ט, לקבעו שאין בתורה קס"ד יש לפורים בנוגע כלומר,
(רמב"ם  פה" שבעל תורה "עיקר שהם - שהסנהדרין כך, כדי עד
ומצד  ליו"ט. לקבעו שאין שסברו אלו הם - ממרים) הל' ריש

כללות  על (נוסף הפורים דימי בחביבות יותר עוד ניתוסף זו קס"ד
כרוך  הי' זה שדבר העובדה בגלל - סופרים) דדברי החביבות

כו'. האור כיתרון וכו', שקו"ט יתירה, בהשתדלות
ועוד.5) ה"ד. פ"א ברכות ירושלמי
סק"ו.6) סתרע"ב או"ח במג"א הובא פה. סי' מהרש"ל שו"ת
חלק.7) ד"פ סנהדרין כא. ס, ישעי'
ועוד 8) ב. פב, א. עב, זח"א
(דא"ח 9) הלקוטים" "ספר וראה א'שסא. ע' מסעי אוה"ת

וש"נ. תקלד. ע' לילה ערך להצ"צ)
ס"ב.10) סתרע"ב או"ח שו"ע ראה
רסרס"ג.11) או"ח אדה"ז שו"ע

g"nyz'd dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

בהתוועדות  בארוכה (כמדובר הילדים חדרי פתח על חנוכה נר הדלקת אודות להוראה ובנוגע
עבור 12שלפניֿזה  גם בחדרם הילדים משתמשים השינה שמלבד מכיון שינה", "חדר של בגדר זה אין - (

וכמה  כמה בארוכה כמדובר וכו', צדקה נתינת תפילה, התורה, לימוד - ובמיוחד כולל צרכיהם, שאר
מעט". "מקדש בבחינת להיות צריכים הילדים שחדרי פעמים

לשינה  חנוכה נר שבין מהניגוד ההוראה ללימוד באים ותורה 13ומכאן מצוה ב"נר להאיר שהעבודה -
שינה! של ענין אצלו שייך שלא ובאופן כו', והחיות המרץ בכל להיות צריכה אור"

ימים, שלושה אישן שלא "שבועה שהרי כפשוטה, שינה של המציאות את לשלול הכוונה אין כלומר:
לאלתר" וישן אותו לעבוד 14מכין שיוכל כח ולהחליף לנוח (כדי לישון הולך כאשר שגם - הכוונה אלא :

ענין  (שזהו אור" ותורה מצוה ל"נר ביחס שינה של מושג אצלו אין מחודשים), בכחות מחר עבודתו את
חנוכה). נר

ישן" בין ער בין לעולם, מועד ש"אדם הדין יסוד על - בזה השינה 15וההסברה בעת שגם היינו, ,
יש  ועלֿפיֿזה "תם"). של באופן לא (אפילו המזיקה פעולה לעשות שלא עצמו על לשמור ויכול צריך
כאמור, חיוביים, לענינים בנוגע גם אלא) בלתיֿרצוי, דבר לשלילת בנוגע רק (לא שייך זה שענין לומר,
ופשיטא, כו', קריאתֿשמעֿשעלֿהמיטה הקדמת לאחרי לישון שהולך עלֿידיֿזה – אור" ותורה מצוה "נר
אור". ותורה מצוה "נר מעניני ישן  אינו השינה בעת גם שאז וכו', וכו' כשרה מזוזה יש חדרו שבפתח

וביתֿהלל: ביתֿשמאי בפלוגתת ז, בסעיף

(שמונת  הימים שמונת כל כבר ישנם - אחד נר מדליקים הראשון שביום ביתֿהלל לדעת שגם ולהעיר,
" שמונת gkaהנרות) לכל שהספיק השמן כל היה הראשון ביום שמצאו השמן שבפך ובפשטות, ,"

.16הימים 

ש  בלבד זו שלא להוסיף, היה ixg`lויש הראשון שביום למפרע מילתא איגלאי בפועל הנס שאירע
היה  ש"לא השמן פך את מצאו שכאשר מזה, יתירה אלא הימים, שמונת לכל שיספיק באופן השמן כבר

שיד  נס יהיה שבוודאי ידעו אחד", יום להדליק אלא שהקב"ה בו מכיון כי: - ימים שמונה ממנו ליקו
קודשאֿבריךֿהוא  עביד ש"לא הכלל עלֿפי הרי גדול, כהן של בחותמו חתום שמן פך שימצאו נס עשה

למגנא" -17ניסא חדש טהור שמן לעשות שיוכלו לזמן עד יספיק שהשמן באופן יהיה שהנס בהכרח ,
ימים. שמונה

- נרות שמונה הימים, שמונת כל הראשון ביום כלולים ביתֿהלל לדעת שגם האמור עלֿפי והנה,
וביתֿהלל. ביתֿשמאי שבין המחלוקת את למעט יכולים

מפשינן" לא מחלוקת ש"אפושי הכלל - כמה 18ובהקדים עד במחלוקת למעט להשתדל יש ואדרבה, ,
שאפשר.

נרות, שמונה הראשון ביום מדליקים ביתֿשמאי שלדעת - וביתֿהלל ביתֿשמאי פלוגתת ובנידוןֿדידן,
ממש! הקצה אל הקצה מן גדולה, הכי מחלוקת היא - אחד נר מדליקים ביתֿהלל ולדעת

ביתֿהלל  לדעת שגם מכיון - וביתֿהלל ביתֿשמאי שבין המחלוקת מתמעטת האמור עלֿפי אמנם,
בענין  רק היא והפלוגתא ביתֿשמאי, לדעת כמו הנרות, ושמונת הימים שמונת כל הראשון ביום יש
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ס"י.12) וישב ש"פ שיחת
ממצות 13) חלק היא בשבת שהשינה – לשבת בנוגע משא"כ

(נסמן  תענוג" בשבת שינה ד"שבת": בר"ת גם כמרומז שבת, עונג
.(254 חי"ב בלקו"ש

ה"כ.14) פ"ה שבועות הל' רמב"ם א. כה, שבועות
פ"א 15) ומזיק חובל הל' רמב"ם במשנה. – סע"א כו, ב"ק

הי"א.
בכסלו 16) בכ"ה ד"ה אורה שערי ב. כא, שבת מאירי ראה
פמ"ב.

(17.(966 ע' ח"ג בלקו"ש (נעתק ח" דרוש הר"ן דרשות ראה
רנז.18) סימן התלמודים שני כללי מלאכי ביד בהנסמן ראה
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בהתוועדות  בארוכה (כמדובר הילדים חדרי פתח על חנוכה נר הדלקת אודות להוראה ובנוגע
עבור 12שלפניֿזה  גם בחדרם הילדים משתמשים השינה שמלבד מכיון שינה", "חדר של בגדר זה אין - (

וכמה  כמה בארוכה כמדובר וכו', צדקה נתינת תפילה, התורה, לימוד - ובמיוחד כולל צרכיהם, שאר
מעט". "מקדש בבחינת להיות צריכים הילדים שחדרי פעמים

לשינה  חנוכה נר שבין מהניגוד ההוראה ללימוד באים ותורה 13ומכאן מצוה ב"נר להאיר שהעבודה -
שינה! של ענין אצלו שייך שלא ובאופן כו', והחיות המרץ בכל להיות צריכה אור"

ימים, שלושה אישן שלא "שבועה שהרי כפשוטה, שינה של המציאות את לשלול הכוונה אין כלומר:
לאלתר" וישן אותו לעבוד 14מכין שיוכל כח ולהחליף לנוח (כדי לישון הולך כאשר שגם - הכוונה אלא :

ענין  (שזהו אור" ותורה מצוה ל"נר ביחס שינה של מושג אצלו אין מחודשים), בכחות מחר עבודתו את
חנוכה). נר

ישן" בין ער בין לעולם, מועד ש"אדם הדין יסוד על - בזה השינה 15וההסברה בעת שגם היינו, ,
יש  ועלֿפיֿזה "תם"). של באופן לא (אפילו המזיקה פעולה לעשות שלא עצמו על לשמור ויכול צריך
כאמור, חיוביים, לענינים בנוגע גם אלא) בלתיֿרצוי, דבר לשלילת בנוגע רק (לא שייך זה שענין לומר,
ופשיטא, כו', קריאתֿשמעֿשעלֿהמיטה הקדמת לאחרי לישון שהולך עלֿידיֿזה – אור" ותורה מצוה "נר
אור". ותורה מצוה "נר מעניני ישן  אינו השינה בעת גם שאז וכו', וכו' כשרה מזוזה יש חדרו שבפתח

וביתֿהלל: ביתֿשמאי בפלוגתת ז, בסעיף

(שמונת  הימים שמונת כל כבר ישנם - אחד נר מדליקים הראשון שביום ביתֿהלל לדעת שגם ולהעיר,
" שמונת gkaהנרות) לכל שהספיק השמן כל היה הראשון ביום שמצאו השמן שבפך ובפשטות, ,"

.16הימים 

ש  בלבד זו שלא להוסיף, היה ixg`lויש הראשון שביום למפרע מילתא איגלאי בפועל הנס שאירע
היה  ש"לא השמן פך את מצאו שכאשר מזה, יתירה אלא הימים, שמונת לכל שיספיק באופן השמן כבר

שיד  נס יהיה שבוודאי ידעו אחד", יום להדליק אלא שהקב"ה בו מכיון כי: - ימים שמונה ממנו ליקו
קודשאֿבריךֿהוא  עביד ש"לא הכלל עלֿפי הרי גדול, כהן של בחותמו חתום שמן פך שימצאו נס עשה

למגנא" -17ניסא חדש טהור שמן לעשות שיוכלו לזמן עד יספיק שהשמן באופן יהיה שהנס בהכרח ,
ימים. שמונה

- נרות שמונה הימים, שמונת כל הראשון ביום כלולים ביתֿהלל לדעת שגם האמור עלֿפי והנה,
וביתֿהלל. ביתֿשמאי שבין המחלוקת את למעט יכולים

מפשינן" לא מחלוקת ש"אפושי הכלל - כמה 18ובהקדים עד במחלוקת למעט להשתדל יש ואדרבה, ,
שאפשר.

נרות, שמונה הראשון ביום מדליקים ביתֿשמאי שלדעת - וביתֿהלל ביתֿשמאי פלוגתת ובנידוןֿדידן,
ממש! הקצה אל הקצה מן גדולה, הכי מחלוקת היא - אחד נר מדליקים ביתֿהלל ולדעת

ביתֿהלל  לדעת שגם מכיון - וביתֿהלל ביתֿשמאי שבין המחלוקת מתמעטת האמור עלֿפי אמנם,
בענין  רק היא והפלוגתא ביתֿשמאי, לדעת כמו הנרות, ושמונת הימים שמונת כל הראשון ביום יש
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ס"י.12) וישב ש"פ שיחת
ממצות 13) חלק היא בשבת שהשינה – לשבת בנוגע משא"כ

(נסמן  תענוג" בשבת שינה ד"שבת": בר"ת גם כמרומז שבת, עונג
.(254 חי"ב בלקו"ש

ה"כ.14) פ"ה שבועות הל' רמב"ם א. כה, שבועות
פ"א 15) ומזיק חובל הל' רמב"ם במשנה. – סע"א כו, ב"ק

הי"א.
בכסלו 16) בכ"ה ד"ה אורה שערי ב. כא, שבת מאירי ראה
פמ"ב.

(17.(966 ע' ח"ג בלקו"ש (נעתק ח" דרוש הר"ן דרשות ראה
רנז.18) סימן התלמודים שני כללי מלאכי ביד בהנסמן ראה
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נשארים  ביתֿהלל ולדעת בפועל, גם נרות שמונה מדליקים ביתֿשמאי שלדעת "בפועל", או ד"בכח"
בלבד. "בכח" הנרות שמונת

ח: סעיף בסוף

ביתו  פתח ו"על והולך", "מוסיף - חנוכה בנר הנ"ל הוראות שתי יותר: ובעומק - אחר בסגנון
עבודה סדרי שני מבטאים - :micbepnמבחוץ"

מן  צעד, אחר צעד מסודרת, עבודה כלומר, כסדרן", ד"תמידין עבודה סדר מבטא - והולך" "מוסיף
ולהמשיך  להגיע "איֿאפשר כי והולך", מוסיף ואילך מכאן אחד, מדליק ראשון "יום הכבד, אל הקל
והולך  כו' בקודש מעלין ואחרֿכך אחד, נר ממשיכים שמתחילה מעט, מעט כיֿאם בתחילה הגדול הגילוי

כו'" אור .19ומוסיף

שאינה  עבודה כלומר, כהלכתן", ד"מוספין עבודה סדר מבטא - מבחוץ" ביתו פתח "על זאת, ולעומת
כשנמצא גם כי כו', דילוג של באופן אלא  מסודר, בלבד zligzaבסדר אחד נר אצלו שמאיר העבודה,

גם  מזה), פחות שייך שלא אור של קטנה הכי ביתו (כמות פתח "על להדליק עליו זה, ומצב במעמד
uegan"ה את גם שמאיר היינו, ,"ueg."

קוין בשני עבודתו לעבוד מיהודי שתובעים כהלכתן")micbepn"ונמצא, ו"מוספין כסדרן" ("תמידין
zg` dperae zra,בלבד אחד נר כיֿאם ולהאיר להדליק בכחו שאין לו שאומרים שעה באותה [שהרי,

לילך שצריך xceqnמכיון xcqaבאופן ולדלג להוסיף שצריך לו אומרים dbxcdeכו', xcqn dlrnly להאיר ,
של מצוותו שזוהי מכיון הפכים, חיבור - בחוץ] הפכים d"awdגם נושא יכול", "כל שהוא ,20.

השיחה: בסיום

'שנת – זו בשנה מיוחדת הדגשה נוספת הנ"ל ו'שנתldwdובכל 'gnyz:'

"על  ניסא", "פרסומי של באופן להיות צריכים חנוכה שעניני ההדגשה כללות על נוסף "הקהל":
ונקודתם  (שתוכנם חנוכה עניני בכל לפעול מיוחדת הדגשה נוספת הקהל בשנת הרי - מבחוץ" ביתו פתח

ד"הקהל  באופן אור") ותורה מצוה גו'"21"נר  והטף והנשים האנשים העם, .22את

צריכה  חנוכה עניני בכל שהעבודה - אחרים) (לשמח ו"ּתׂשמח"" עצמו) (שמחת "ּתׂשמח" - ְְִַַַו"שמחה"
העבודה, עניני בכל יותר עוד נוסף שעלֿידיֿזה השמחה, ענין על מיוחדת הדגשה תוספת מתוך להיות

הגדרים  כל שפורצת היא השמחה תכונת שהרי גדר, פריצת של .23באופן

ענינים  כל יהיו שאז כו', הקיצין וסיום הגלות, סיום - ובפשטות הגלות, גדרי פריצת - ועיקר ועוד
השלימות. בתכלית - אור" ותורה מצוה  "נר עניני כל בתוככי ו'הקהל', 'שמחה' – הנ"ל

בזמן  ובפרט טובות, החלטות מקבלת החל ועבודתינו, במעשינו ההוספה עלֿידי פועלים זה וכל
ד"עת  הענין ביותר מודגש שאז דרעוין", "רעוא חצות, ולאחרי חנוכה, שבת השבתֿקודש, יום סגולה,

ה' לך תפלתי "ואני שבת במנחת שאומרים כפי oevxרצון", zr"24 בזהר וכדאיתא בתיֿדינים 25, שכ"ד
"סעודתא  - במוצאיֿשבת מלכה' 'מלוה לסעודת עוברים לאחריֿזה ותיכף לטוב, ומתהפכים מתבטלים כו'

משיחא" מלכא .26דדוד
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ב.19) לד, פרשתנו תו"א
(20.54 הערה עיין
יב.21) לא, וילך
ס"א.22) חנוכה ימי שיחות גם ראה
ואילך.23) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה

יד.24) סט, תהלים
ב.25) קלו, ואילך. א קכט, ח"ג
הבדלה 26) בכוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח

ומוצ"ש.

g"nyz'd dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

ÂË.'כו הרבים" ברחמיך "ואתה דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

ÊË ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג  .
חדש  ספר כשמתחילים בנידוןֿדידן, ובפרט ברמב"ם, היומי בשיעור והלכה הזוהר, על אאמו"ר בהערות

סנהדרין). (בהלכות שופטים ספר -

אודותם: שהעירו הענינים מבין אחדים על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע

הפסוק  על אל 1א) ויבוא שמלותיו ויחלף ויגלח הבור, מן ויריצוהו יוסף את ויקרא פרעה "וישלח
המלכות". כבוד "מפני ומפרש: "ויגלח", תיבת רש"י מעתיק - פרעה"

ולבוא  להקדים שמיהרוהו היינו, ומהירות, ריצה מלשון הבור", מן "ויריצוהו שנאמר מכיון כלומר:
מובן  ועלֿפיֿזה המלכות. כבוד מפני שגילח רש"י מפרש ולכן להתגלח? בשביל שיתעכב היתכן לפרעה,
ההנהגה  אופן למדים מכאן אלא - נפקאֿמינה למאי דלכאורה, התגלח, שיוסף הכתוב מספר מדוע גם

המלכות  .2בכבוד

גם  שהרי - המלכות כבוד מפני היה שמלותיו" "ויחלף שגם רש"י מפרש לא מדוע זה: על ושאלו
למאי  וגם, פרעה. לפני להופיע למהר כשצריך שמלותיו להחליף שיתעכב היתכן השאלה, נשאלת כאן

המלכות?! כבוד מפני שמלותיו שהחליף לומר צריך כן ועל שמלותיו, שהחליף נפקאֿמינה

על  מפירושו יבין למקרא' חמש שה'בן וסומך פעמים, שתי זאת לפרש צריך לא שרש"י לתרץ ואין
שמלותיו" ב"ויחלף גם הפירוש הוא שכן מפני 2"ויגלח", וגו', "ויגלח לכתוב לרש"י לו היה דאםֿכן, –

כבוד  "מפני שפירושו משמע "וגו'", הוסיף ולא בלבד, "ויגלח" תיבת שהעתיק ומזה המלכות", כבוד
בעי. וטעמא שלאחריֿזה. שמלותיו" "ויחלף על ולא "ויגלח", על רק קאי המלכות"

הפסוק  על שבזוהר 3ב) העירו, ימים", שלשת משמר אל אותם אסרם 4"ויאסוף מדוע הטעם מפרש
לקביל  יומין, תלת "הני - השואל) (לדעת מקרא של פשוטו בדרך גם המובן פירוש - דוקא ימים שלושת

דכתיב  דשכם, יומין רש"י 5תלת פירש לא מדוע ולכאורה, וכו'". כואבים בהיותם השלישי ביום ויהי
משמר  אל אותם ד"ויאסוף mini"הטעם zyly.דוקא

הפסוק  על הפרשה, בתחילת תיבת 6ג) רש"י מעתיק וטובות", בריאות גו' שבלים שבע "והנה
השבלים  שבע את הדקות השבלים "ותבלענה הסמוך, ובפסוק בלע"ז". "שייני"ש ומפרש: "בריאות",

והטובות" ששואלים 7הבריאות (כפי מובן ואינו בלע"ז". "שייני"ש "הבריאות", תיבת פעם עוד מפרש -
רש"י  פעמים?!8מפרשי שתי פירושו לכפול הוצרך מדוע (

דסלקאֿדעתךֿאמינ  כאן, ולפרשו לחזור "הוצרך מפרש: לדוד' לפרש ה'משכיל יש לעיל דבשלמא א,
או  אחר, דבר הוא הכי בתר דכתיב וטובות ומלאות בשלימות, בהן שהזרע דהיינו שאנו"ש, בבריאות
והמלאות, הבריאות דכתיב לכאן מגיע כשאתה אבל וכיוצא. בעצמן, החטים לאיכות או תבניתן ליופי
שאנו"ש  בריאות דעלֿכרחך פירש לכך אחר. דבר הוא דבריאות מוכרח אלא הכי, לפרושי דליכא משמע,

כו'". אחר בענין בשבלים לפרש שאין בלע"ז,

והמלאות" "הבריאות להעתיק צריך רש"י היה עלֿפיֿזה (א) כי: לגמרי, מחוור אינו זה תירוץ ,9אמנם,
מצד  הוא הקושי אם ועיקר: (ב) "המלאות". תיבת הוספת בגלל רק הוא בפירושו והצורך שהקושי מפני

צריך רש"י היה - "המלאות" התיבה yxtleהוספת uxzl הפירוש על לחזור רק ולא ד"המלאות", ההוספה
לקמן. שיתבאר וכפי לפניֿזה, שכתב ד"הבריאות"
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יד.1) מא, פרשתנו
לדוד.2) משכיל גם ראה
יז.3) מב, שם
רע"ב.4) ר, פרשתנו
כה.5) לד, וישלח

ה.6) מא,
ז.7) שם,
ועוד.8) לדוד. משכיל
"וגו'".9) בהוספת לרמזה – ועכ"פ



לט g"nyz'd dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

ÂË.'כו הרבים" ברחמיך "ואתה דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

ÊË ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג  .
חדש  ספר כשמתחילים בנידוןֿדידן, ובפרט ברמב"ם, היומי בשיעור והלכה הזוהר, על אאמו"ר בהערות

סנהדרין). (בהלכות שופטים ספר -

אודותם: שהעירו הענינים מבין אחדים על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע

הפסוק  על אל 1א) ויבוא שמלותיו ויחלף ויגלח הבור, מן ויריצוהו יוסף את ויקרא פרעה "וישלח
המלכות". כבוד "מפני ומפרש: "ויגלח", תיבת רש"י מעתיק - פרעה"

ולבוא  להקדים שמיהרוהו היינו, ומהירות, ריצה מלשון הבור", מן "ויריצוהו שנאמר מכיון כלומר:
מובן  ועלֿפיֿזה המלכות. כבוד מפני שגילח רש"י מפרש ולכן להתגלח? בשביל שיתעכב היתכן לפרעה,
ההנהגה  אופן למדים מכאן אלא - נפקאֿמינה למאי דלכאורה, התגלח, שיוסף הכתוב מספר מדוע גם

המלכות  .2בכבוד

גם  שהרי - המלכות כבוד מפני היה שמלותיו" "ויחלף שגם רש"י מפרש לא מדוע זה: על ושאלו
למאי  וגם, פרעה. לפני להופיע למהר כשצריך שמלותיו להחליף שיתעכב היתכן השאלה, נשאלת כאן

המלכות?! כבוד מפני שמלותיו שהחליף לומר צריך כן ועל שמלותיו, שהחליף נפקאֿמינה

על  מפירושו יבין למקרא' חמש שה'בן וסומך פעמים, שתי זאת לפרש צריך לא שרש"י לתרץ ואין
שמלותיו" ב"ויחלף גם הפירוש הוא שכן מפני 2"ויגלח", וגו', "ויגלח לכתוב לרש"י לו היה דאםֿכן, –

כבוד  "מפני שפירושו משמע "וגו'", הוסיף ולא בלבד, "ויגלח" תיבת שהעתיק ומזה המלכות", כבוד
בעי. וטעמא שלאחריֿזה. שמלותיו" "ויחלף על ולא "ויגלח", על רק קאי המלכות"

הפסוק  על שבזוהר 3ב) העירו, ימים", שלשת משמר אל אותם אסרם 4"ויאסוף מדוע הטעם מפרש
לקביל  יומין, תלת "הני - השואל) (לדעת מקרא של פשוטו בדרך גם המובן פירוש - דוקא ימים שלושת

דכתיב  דשכם, יומין רש"י 5תלת פירש לא מדוע ולכאורה, וכו'". כואבים בהיותם השלישי ביום ויהי
משמר  אל אותם ד"ויאסוף mini"הטעם zyly.דוקא

הפסוק  על הפרשה, בתחילת תיבת 6ג) רש"י מעתיק וטובות", בריאות גו' שבלים שבע "והנה
השבלים  שבע את הדקות השבלים "ותבלענה הסמוך, ובפסוק בלע"ז". "שייני"ש ומפרש: "בריאות",

והטובות" ששואלים 7הבריאות (כפי מובן ואינו בלע"ז". "שייני"ש "הבריאות", תיבת פעם עוד מפרש -
רש"י  פעמים?!8מפרשי שתי פירושו לכפול הוצרך מדוע (

דסלקאֿדעתךֿאמינ  כאן, ולפרשו לחזור "הוצרך מפרש: לדוד' לפרש ה'משכיל יש לעיל דבשלמא א,
או  אחר, דבר הוא הכי בתר דכתיב וטובות ומלאות בשלימות, בהן שהזרע דהיינו שאנו"ש, בבריאות
והמלאות, הבריאות דכתיב לכאן מגיע כשאתה אבל וכיוצא. בעצמן, החטים לאיכות או תבניתן ליופי
שאנו"ש  בריאות דעלֿכרחך פירש לכך אחר. דבר הוא דבריאות מוכרח אלא הכי, לפרושי דליכא משמע,

כו'". אחר בענין בשבלים לפרש שאין בלע"ז,

והמלאות" "הבריאות להעתיק צריך רש"י היה עלֿפיֿזה (א) כי: לגמרי, מחוור אינו זה תירוץ ,9אמנם,
מצד  הוא הקושי אם ועיקר: (ב) "המלאות". תיבת הוספת בגלל רק הוא בפירושו והצורך שהקושי מפני

צריך רש"י היה - "המלאות" התיבה yxtleהוספת uxzl הפירוש על לחזור רק ולא ד"המלאות", ההוספה
לקמן. שיתבאר וכפי לפניֿזה, שכתב ד"הבריאות"
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יד.1) מא, פרשתנו
לדוד.2) משכיל גם ראה
יז.3) מב, שם
רע"ב.4) ר, פרשתנו
כה.5) לד, וישלח

ה.6) מא,
ז.7) שם,
ועוד.8) לדוד. משכיל
"וגו'".9) בהוספת לרמזה – ועכ"פ



g"nyz'dמ dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

ÊÈ הזוהר מאמר מובא פרשתנו, בריש אאמו"ר בהערות ארץ 10. יעמיד במשפט מלך מאן 11"תאֿחזי, ,
ספירת על שהכוונה אאמו"ר ומבאר קודשאֿבריךֿהוא", דא .dpiadמלך,

דא  במשפט קודשאֿבריךֿהוא, דא מלך "דברֿאחר, הזוהר, דברי בהמשך השני שלפירוש וממשיך,
ספירת על הכוונה - וכו"' .zx`tzdיוסף

ספירת יוסף", דא מלך אמר, יוסי "רבי פירושים: שני עוד ישנם מלך ceqidואחרֿכך "דברֿאחר, ,
ספירת מלכא", דוד דא ארץ, יעמיד .zeklndבמשפט

לקונו. האדם בעבודת אלו פירושים מארבעה  והלימוד ההוראה - לקמן שיתבאר  וכפי

ÁÈ ובשייכות בקשר - החמישי ביום הנשיא של מקרבנו והלימוד ההוראה אודות לדבר המקום כאן .
ש  בימים כמו במוצאיֿשבת, חמישי נר הדלקת עלֿידי עם גם ניסא" ד"פרסומי הענין שקיימו לפניֿזה

הדיבור.

בבית  הבדלה עושים שאין זמן כל הרי חנוכה, נר הדלקת לאחרי הוא הרגיל שהזמן שאף - ובהקדמה
אומרים  ויש כו', בפרהסיא מלאכה מעשיית להזהר מהדרים יש בביתֿהכנסת) שעושים ההבדלה על (נוסף
בימי  הדיבור בעת להשתמש שרגילים במכשירים להשתמש שאיֿאפשר כך כו', בלבד הידור רק זה שאין
(קרבן  החמישי נר אודות ידובר - וכו' מכשול ולמנוע כו', השקלאֿוטריא כל את לחסוך כדי ולכן, החול.
ש"מתפלל  שמצינו עלֿדרך השבתֿקודש, יום של לסיומו קרוב עתה, שמעון") לבני "נשיא החמישי, יום

בשבת" מוצאיֿשבת של .12אדם

כ]. סעיף חנוכה ימי בשיחות כלולה - שמעון" לבני מ"נשיא [ההוראה 

ËÈ"הביא ש"משלו הנשיא, של קרבנו אודות להמדובר ובהמשך שבטו 13. כל כל 14עבור עתה יגשו -
מישראל, וכמה כמה והתוועדויות מסיבות עבור כו', חריף משקה המשמח, דבר משלהם" ש"הביאו אלה

רצונך". ו"חוקי "תורתך" ומצוותיה, תורה יהדות, לעניני בקשר

- (עלֿכלֿפנים כאן המסובים את ויזמינו כו', והמקום הזמן המאורע, תוכן אודות יכריזו - וכרגיל
כו'. מהמשקה ויחלקו והתוועדויות, במסיבות להשתתף באיֿכחם)

ד"הקהל" ומהירות בזירוז יותר עוד יוסיפו - "שמחה" מתוך "הקהל" - אלו שהתוועדויות ויהיֿרצון
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם כאשר העיקריים, הנה"15ו"שמחה" ישובו גדול "קהל ,16-

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הקדושה, עיר 17לארצנו לירושלים ,
ראשם" על עולם ו"שמחת ולביתֿהמקדש, ממש.18הקודש בימינו במהרה ,

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

Î"שמלותיו ל"ויחלף "ויגלח" בין ההפרש המלכות", כבוד מפני "ויגלח, - רש"י בפירוש הביאור .
בפועל: המציאות אודות כשחושבים בפשטות מובן -

מבית  המשקים שר צאת מאז היה ימים" שנתיים "מקץ שהרי - רב זמן האסורים בבית ישב יוסף
"בן  היה למצרים ירידתו שבזמן הכתובים מפשטות כמובן שנים, כמה עוד ישב ולפניֿזה הסוהר,

dxyrÎray"נאמר 19שנה האסורים מבית ובצאתו הפרש 20, פרעה", לפני בעמדו  שנה שלושים בן "ויוסף
שנה! שלושֿעשרה של
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ב.10) קצג, פרשתנו
ד.11) כט, משלי
אדה"ז 12) שו"ע ה"ז. פ"ג תפלה הל' רמב"ם ב. כז, ברכות

ס"ב. סרצ"ג שבת הל' או"ח
(בסופו).13) יג" פי"ג, במדב"ר
(14.32 הערה חנוכה ימי שיחות ראה

יב.15) כז, ישעי'
ז.16) לא, ירמי'
יב.17) יא, עקב
יא.18) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ב.19) לז, וישב
מו.20) מא, פרשתנו
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הבגדים: להחלפת השערות גילוח בין חילוק יש - האסורים בבית ישיבתו זמן למשך בנוגע והנה,

שחייב  בכך מתבטא האסיר של מעונשו שחלק נהוג ההיא, במדינה ובפרט כיום, בבתיֿאסורים גם
השערות, לגילוח בנוגע מהֿשאיןֿכן רגילים, בגדים וללבוש להחליף יכול ואינו אסירים, בגדי ללבוש
ללא  ביותר ארוך זמן משך להשאירו שאיֿאפשר מכיון האסיר, של שערותיו מגלחים לזמן שמזמן

.21גילוח 

– לזמן מזמן שערו את גילח האסורים, בבית יוסף שישב השנים במשך שגם מכיון לעניננו: ובנוגע
לגילוח  הכוונה לפרעה, במהירות להביאו ש"ויריצוהו" אף "ויגלח", כאן שכתוב שמה לומר צריך כן על

המלכות". כבוד "מפני לפניֿזה), גם היה סתם גילוח (שהרי הרגיל דרך על שלא מיוחד

אסירים, בגדי לבש האסורים בבית ישיבתו שנות כל שבמשך מכיון - שמלותיו" ל"ויחלף בנוגע אמנם,
רגילים) לבגדים אסירים (מבגדי שמלותיו" "ויחלף הרי רגילים, לבגדים שמלותיו להחליף אפשרות ללא
המלכות" כבוד "מפני זה ואין לביתו, האסורים מבית שיוצא אסיר כל אצל ומוכרח הרגיל דבר הוא

דוקא.

להתגלח  מתעכב היה לא כן, לא שאם המלכות", כבוד "מפני רש"י מפרש ל"ויגלח" בנוגע ולכן,
בנוגע  אבל לפרעה. אותו כשמריצים ובפרט האסורים), בבית היותו במשך גם הרגיל הגילוח (מלבד

מיוחדת ל"ויחלף  הוספה משום בו אין לפרעה, אותו שמריצים בשעה גם שבדבר ההכרח הרי - שמלותיו"
שיוצא  אסיר כל אצל ומוכרח הרגיל באופן כיֿאם מיוחד), גילוח ב"ויגלח", (כמו המלכות"" כבוד "מפני 

האסורים. מבית

.‡Î:"ימים שלשת משמר אל אותם "ויאסוף  בפסוק הביאור

להחזיקם  שרצה דמכיון - דוקא ימים שלושה למשך אותם אסר שיוסף הטעם לבאר צריך אינו רש"י
באופן  יתנהג הצדיק שיוסף היתכן דלכאורה, - כו' קשות עמהם לדבר הנהגתו לכללות [בהמשך במשמר

מצרימה  במכירתו מעשיהם על להתחרט יתעוררו שעלֿידיֿזה כו', רוחם את לשבור כדי - הוכרח 22כזה ,[
ישאלו  שאלה אותה שהרי דוקא, ימים שלושה החזיקם מדוע לשאול אין ולכן מסויים, זמן משך להחזיקם

בזה  וכיוצא ימים, ארבעה או שנים להחזיקם מחליט היה .23אילו

שלושה  כנגד ימים שלושה במשמר שהחזיקם לומר מקום אין מקרא, של שבפשוטו מובן ועלֿפיֿזה
ימים  בשלושה הצורך מודגש שכם במעשה אדרבה: שהרי - הזוהר) (כפירוש שכם" מעשה של הימים

כואבים  (שהיו גו'" בטח העיר על ויבואו למילה).. (שלישי כואבים בהיותם השלישי ביום "ויהי ),24דוקא,
בשלושה  שבחר אלא מסויים, זמן משך כיֿאם דוקא, ימים בשלושה מיוחד צורך אין בנידוןֿדידן, ואילו

לסתור! ראיה - היא משכם שהראיה ונמצא, בזה. וכיוצא רגיל, מספר  ימים,

.·Î עדיין - ימים שלושה במשמר להחזיקם מיוחדת סיבה כאן שאין לעיל, האמור עלֿפי אמנם,
ימים"?! שלשת משמר אל אותם "ויאסוף הימים, מספר אודות התורה מספרת מדוע השאלה: נשארת

רש"י  פירוש עלֿפי – בזה וההסברה דוקא, ימים" "שלשת במשמר להחזיקם שרצה לבאר יש ולכן,
שלפניֿזה: בפרשיות

הפסוק  הש 25על "למה "ביום רש"י: מפרש - מרחוק" המקום את וירא עיניו את אברהם וישא לישי,
להימלך  שהות לו היה  ואילו דעתו, וטרד  פתאום וערבבו הממו יאמרו שלא כדי מיד, מלהראותו איחר

עושה". היה לא לבו, אל
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(21– ה"אפשערניש" מאז - בעצמו חמש' ה'בן שרואה כפי
שערותיו. את לגלח צריכים לזמן שמזמן

(22– זאת לפעול  שהצליח הכתובים בהמשך כמסופר
(מב, וגו'" אחינו על אנחנו אשמים אבל אחיו אל איש "ויאמרו

כא).
סברא 23) – פכ"ו) (ח"ג במורהֿנבוכים הרמב"ם מ"ש וע"ד

. . חייבה החכמה המצוות: לטעמי בנוגע – פשוטה שכלית

אמרך  כי . . להטעמה ניתנים שאינם פרטים שם שיהיו גרם הצורך
נאמר  אילו שואל היית כך שמונה, ולא כבשים  שבעה הן מדוע . .
בהחלט  מנין באיזה הכרח יש והרי עשרים, או עשרה או שמונה

כו'.
עה"פ.24) פירש"י
ד.25) כב, וירא
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הבגדים: להחלפת השערות גילוח בין חילוק יש - האסורים בבית ישיבתו זמן למשך בנוגע והנה,

שחייב  בכך מתבטא האסיר של מעונשו שחלק נהוג ההיא, במדינה ובפרט כיום, בבתיֿאסורים גם
השערות, לגילוח בנוגע מהֿשאיןֿכן רגילים, בגדים וללבוש להחליף יכול ואינו אסירים, בגדי ללבוש
ללא  ביותר ארוך זמן משך להשאירו שאיֿאפשר מכיון האסיר, של שערותיו מגלחים לזמן שמזמן

.21גילוח 

– לזמן מזמן שערו את גילח האסורים, בבית יוסף שישב השנים במשך שגם מכיון לעניננו: ובנוגע
לגילוח  הכוונה לפרעה, במהירות להביאו ש"ויריצוהו" אף "ויגלח", כאן שכתוב שמה לומר צריך כן על

המלכות". כבוד "מפני לפניֿזה), גם היה סתם גילוח (שהרי הרגיל דרך על שלא מיוחד

אסירים, בגדי לבש האסורים בבית ישיבתו שנות כל שבמשך מכיון - שמלותיו" ל"ויחלף בנוגע אמנם,
רגילים) לבגדים אסירים (מבגדי שמלותיו" "ויחלף הרי רגילים, לבגדים שמלותיו להחליף אפשרות ללא
המלכות" כבוד "מפני זה ואין לביתו, האסורים מבית שיוצא אסיר כל אצל ומוכרח הרגיל דבר הוא

דוקא.

להתגלח  מתעכב היה לא כן, לא שאם המלכות", כבוד "מפני רש"י מפרש ל"ויגלח" בנוגע ולכן,
בנוגע  אבל לפרעה. אותו כשמריצים ובפרט האסורים), בבית היותו במשך גם הרגיל הגילוח (מלבד

מיוחדת ל"ויחלף  הוספה משום בו אין לפרעה, אותו שמריצים בשעה גם שבדבר ההכרח הרי - שמלותיו"
שיוצא  אסיר כל אצל ומוכרח הרגיל באופן כיֿאם מיוחד), גילוח ב"ויגלח", (כמו המלכות"" כבוד "מפני 

האסורים. מבית

.‡Î:"ימים שלשת משמר אל אותם "ויאסוף  בפסוק הביאור

להחזיקם  שרצה דמכיון - דוקא ימים שלושה למשך אותם אסר שיוסף הטעם לבאר צריך אינו רש"י
באופן  יתנהג הצדיק שיוסף היתכן דלכאורה, - כו' קשות עמהם לדבר הנהגתו לכללות [בהמשך במשמר

מצרימה  במכירתו מעשיהם על להתחרט יתעוררו שעלֿידיֿזה כו', רוחם את לשבור כדי - הוכרח 22כזה ,[
ישאלו  שאלה אותה שהרי דוקא, ימים שלושה החזיקם מדוע לשאול אין ולכן מסויים, זמן משך להחזיקם

בזה  וכיוצא ימים, ארבעה או שנים להחזיקם מחליט היה .23אילו

שלושה  כנגד ימים שלושה במשמר שהחזיקם לומר מקום אין מקרא, של שבפשוטו מובן ועלֿפיֿזה
ימים  בשלושה הצורך מודגש שכם במעשה אדרבה: שהרי - הזוהר) (כפירוש שכם" מעשה של הימים

כואבים  (שהיו גו'" בטח העיר על ויבואו למילה).. (שלישי כואבים בהיותם השלישי ביום "ויהי ),24דוקא,
בשלושה  שבחר אלא מסויים, זמן משך כיֿאם דוקא, ימים בשלושה מיוחד צורך אין בנידוןֿדידן, ואילו

לסתור! ראיה - היא משכם שהראיה ונמצא, בזה. וכיוצא רגיל, מספר  ימים,

.·Î עדיין - ימים שלושה במשמר להחזיקם מיוחדת סיבה כאן שאין לעיל, האמור עלֿפי אמנם,
ימים"?! שלשת משמר אל אותם "ויאסוף הימים, מספר אודות התורה מספרת מדוע השאלה: נשארת

רש"י  פירוש עלֿפי – בזה וההסברה דוקא, ימים" "שלשת במשמר להחזיקם שרצה לבאר יש ולכן,
שלפניֿזה: בפרשיות

הפסוק  הש 25על "למה "ביום רש"י: מפרש - מרחוק" המקום את וירא עיניו את אברהם וישא לישי,
להימלך  שהות לו היה  ואילו דעתו, וטרד  פתאום וערבבו הממו יאמרו שלא כדי מיד, מלהראותו איחר

עושה". היה לא לבו, אל
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(21– ה"אפשערניש" מאז - בעצמו חמש' ה'בן שרואה כפי
שערותיו. את לגלח צריכים לזמן שמזמן

(22– זאת לפעול  שהצליח הכתובים בהמשך כמסופר
(מב, וגו'" אחינו על אנחנו אשמים אבל אחיו אל איש "ויאמרו

כא).
סברא 23) – פכ"ו) (ח"ג במורהֿנבוכים הרמב"ם מ"ש וע"ד

. . חייבה החכמה המצוות: לטעמי בנוגע – פשוטה שכלית

אמרך  כי . . להטעמה ניתנים שאינם פרטים שם שיהיו גרם הצורך
נאמר  אילו שואל היית כך שמונה, ולא כבשים  שבעה הן מדוע . .
בהחלט  מנין באיזה הכרח יש והרי עשרים, או עשרה או שמונה

כו'.
עה"פ.24) פירש"י
ד.25) כב, וירא
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כו'), הדעת ישוב של באופן אלא פתאומי, באופן (לא לבו" אל "להימלך הזמן ששיעור מובן ומזה
ימים. שלושה - הרגיל דרך על  הוא,

לעוררם  כדי היתה משמר אל לאספם יוסף של פעולתו שכל שמכיון בנידוןֿדידן, גם מובן ועלֿפיֿזה
לבם", אל "להימלך שהות להם שיהיה זמן משך במשמר להחזיקם הוצרך (כנ"ל), מכירתו על שיתחרטו

ימים. שלושה הרגיל, דרך על הוא זה וזמן כו', הדעת ישוב מתוך

.‚Î:"בלע"ז "שייני"ש "בריאות", תיבת של הפירוש כפל - הוא ביאור דורש שאכן הענין אמנם,

ואינו  פעמים), (שתי לשבלים בנוגע רק "בריאות" תיבת מפרש שרש"י - "קלאץֿקושיא" ובהקדים
לפרות? בנוגע "בריאות" תיבת את מפרש

אופן: באותו - לשבלים בנוגע והן לפרות בנוגע הן - "בריאות" תיבת מפרש שהתרגום ובפרט
לפרות. בנוגע מפרש ואינו לשבלים, בנוגע רק מפרש רש"י ואילו שומן. מלשון "פטימן",

אשבלים  בריאות לומר שייך ש"אין - חכמים' ב'שפתי שמבאר כפי - בזה דוקא 26וההסברה אלא
שייני"ש  טובות לשבלים קורין ש"בלע"ז מפרש ולכן פרות", גבי לעיל כגון חיים, הוא 27אבעלי אםֿכן ..

שניהם". גבי בריאות לשון שייך עברי בלשון הדין

ואפרש  אפשרויות, כמה בדעתי עלו - הפסוקים בשני "בריאות" לפרש רש"י שהוצרך בטעם והנה,
כולן: את

" נאמר השני שבפסוק שמכיון - הראשונה פירושה dהאפשרות שגם יתכן ה"א), (בתוספת בריאות"
בלע"ז". "שייני"ש פירושו "הבריאות" שגם רש"י מפרש ולכן שונה,

הבריאות" "השבלים כלומר, הידיעה, ה"א היא הה"א הוספת כי - ביותר דחוק זה פירוש אבל,
התיבה. בפירוש משנה זה ואין לעיל, שהוזכרו

" הידיעה, ה"א הוספת שבגלל שיתכן - השניה משתנ dהאפשרות בלע"ז בריאות", הביטוי אופן גם ,28ה
בשאר  (גם) נדפס רש "י שפירוש [ובפרט בספק מוטלת בצרפתית שבקיאותו - שה"בחורֿהזעצער" אלא

בלע"ז". "שייני"ש שוה: בנוסח ו"הבריאות") ("בריאות" בשניהם" וכתב "תיקן" - כו'] ארצות

לכתוב  רש"י של הכרחו מהו התיבה, בפירוש מאומה נשתנה שלא דמכיון - דחוק זה פירוש גם אבל,
מה  יסוד על - היא שנראית היחידה האפשרות ולכן, הידיעה?! בה"א ד"הבריאות" בלע"ז ההיגוי אופן
והמלאות", ד"הבריאות ההוספה מצד היא ד"הבריאות" הפירוש לשינוי שהסברא לדוד', ה'משכיל שכתב

ה"בחורֿהזעצער" של טעותו באה וכאן "המלאות", תיבת גם בפירושו העתיק אכן שרש"י ,29ומסתבר,
"המלאות", תיבת מפרש ואינו בלבד, בלע"ז") ("שייני"ש "הבריאות" תיבת מפרש שרש"י שבראותו

"המלאות". תיבת השמיט ולכן בטעות, נעתקה "המלאות" שתיבת חשב

.„Î:הזוהר על אאמו"ר בהערות הביאור

מאמר  עלֿפי מובן - האדם לעבודת ארץ" יעמיד במשפט ד"מלך הענין כללות של והשייכות הקשר
ומקיים 30הזוהר  באורייתא עסיק ברֿנש כך עלמא, וברא באורייתא אסתכל קודשאֿבריךֿהוא "מה

ארץ". "יעמיד ענין שזהו עלמא",

(פירושים), אופנים" בארבעה הוא ארץ" יעמיד במשפט ד"מלך שהענין בזוהר שכתוב מה ועלֿפי
גם  הוא שכן מובן, - ומלכות יסוד תפארת בינה הספירות: ארבע על שהכוונה אאמו"ר שמבאר כפי
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או 26) בריא לומר שייך שלא משבלים, שנעשה בלחם ועד"ז
וכיו"ב. מעופש, או טרי כיֿאם חולה,

(27" תיבת האנגלית.SANE"ע"ד בשפה
בלע"ז 28) הפירוש בין שינוי יש דפוסים שבכמה ולהעיר,

ד"הבריאות". דלע"ז להפירוש ד"בריאות"

מסתבר 29) שלא הדפוס, לטעויות בנוגע כמ"פ וכמדובר
את  לחשוד ח"ו – ובמתכוין במזיד ישנה שה"הבחורֿהזעצער"
שיכולים  במקום כיֿאם בלתיֿאנושית, בהנהגה ה"בחורֿהזעצער"

כבנדו"ד. טעותו, את בקל להסביר
רע"ב.30) קסא, ח"ב

g"nyz'd dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

ממש" ממעל אלקה "חלק להיותו אשר האדם, שבעבודת עלמא" ארבע 31ב"מקיים אצלו גם יש ,
עלמא". "מקיים ארץ", ד"יעמיד הענין פועל שעלֿידן ומלכות, יסוד תפארת בינה הבחינות:

המבואר  עלֿפי מובן - האדם בעבודת שהם כפי ומלכות, יסוד תפארת בינה הענינים: בפרטי והביאור
להד  כיֿאם בזה, להאריך המקום כאן ואין מקומות, במשפט בכמה "מלך לענין והשייכות הקשר את גיש

האדם. בעבודת שהן כפי ומלכות, יסוד תפארת בינה הבחינות: בארבע העבודה עלֿידי ארץ", יעמיד

.‰Î תורה של "מצותֿעשה סנהדרין: והלכות שופטים ספר בהתחלת - הוא ברמב"ם היומי שיעור
שנאמר  ופלך, פלך ובכל ומדינה מדינה בכל ושוטרים שופטים בכל 32למנות לך תתן ושוטרים שופטים

שעריך".

הענין  ביאור על נתעכב ועתה אחר, במקום דובר כבר שבתורה נגלה עלֿפי הענינים ביאור והנה,
הרמב"ם  ובלשון האדם, לעבודת ובשייכות הדעות".33בקשר "לתקן -

התורה  על כהן' ה'שפתי בפירוש המבואר עלֿפי – הענין בדרושי 34ונקודת ונתבאר (שהובא
על 35חסידות  ומושל שוטר לו שיהיה לאדם "ללמד וכו', והאזנים העינים הגוף", "שערי על גם שמרמז (

כו'". האברים מאלו ואחד אחד כל

אשר  המעשה את לדעת התורה, הלכות לימוד על קאי - הדיינים" "אלו - "שופטים" יותר: ובפרטיות
את  לבצע (שתפקידם כו'" ורצועה מקל בעלי "אלו - ו"שוטרים" תעשינה, לא אשר ואלה יעשון
במעשה  שההנהגה מבטיחים שעלֿידיֿזה כו', ועונש שכר ענין על קאי - ה"שופטים") של הפסקֿדין

("שופטים"). התורה" עלֿפי תהיה בפועל

.ÂÎ:להבין צריך עדיין אמנם,

העבודה  לתחילת רק שייך זה שענין נמצא, - ועונש שכר ענין הוא ש"שוטרים" לעיל האמור עלֿפי
אדם  יאמר ש"אל ומכיון השכר, קבלת ובשביל העונש יראת מפני היא שעבודתו לשמה", "שלא באופן

כו'" בה הכתובות הברכות כל שאקבל כדי התורה.. מצוות עושה המשמשין 36הריני כעבדים תהיו "אל ,
פרס" לקבל עלֿמנת הרב לומר 37את יתכן לא והרי, ה"שוטרים". ענין כזו בעבודה (לכאורה) שייך לא -

העבודה  בדרגת אלא אינו הדעות") (ב"לתקן שעריך"" בכל לך תתן ושוטרים "שופטים התורה שציווי
בלבד?! לשמה" ד"שלא

ל  בנוגע הרמב"ם שכתב מה עלֿדרך – בזה הביאור לומר שהרמב"ם ויש לאחרי שבתורה: יעודים
הבא  העולם חיי היא מצוות של שמתןֿשכרן בארוכה ממשיך 38מבאר התורה 39- בכל שכתוב זה "מהו :

אלא  הזה?.. בעולם הדברים אותם וכל כך, אתכם יקרה תשמעו לא ואם כך, לכם יגיע תשמעו אם כולה
אותנו  המונעים הדברים כל ממנו שיסיר אותה.. נעשה שאם בתורה הבטיחנו הדברים.. כל הכרע הוא כך
לעשות  ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע בהן, וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגון מלעשותה,
המניעה  הסרת כיֿאם שכר, של בגדר זה שאין כלומר, כו'", וזהב כסף וריבוי ושלום שובע כגון התורה,

בשלימות. ומצוות התורה לקיום האפשרות וחיזוק

לא  בזה שהכוונה - והעונש השכר ענין ושוטרים", "(שופטים) לענין בנוגע גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
ומצוות  התורה לקיום האפשרות וחיזוק המניעה הסרת נעשה שעלֿידם כיֿאם מצדֿעצמם, ועונש לשכר
השכר  בשביל לא - "לשמה" פרס", לקבל עלֿמנת "שלא העבודה בדרגת גם הדבר שייך ולכן בשלימות,

יותר. נעלית בשלימות לקונו בעבודתו להוסיף שיוכל בשביל אלא עצמו,
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שופטים.34) ר"פ
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פ"ח.ש 38) ם
רפ"ט.39) שם
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ממש" ממעל אלקה "חלק להיותו אשר האדם, שבעבודת עלמא" ארבע 31ב"מקיים אצלו גם יש ,
עלמא". "מקיים ארץ", ד"יעמיד הענין פועל שעלֿידן ומלכות, יסוד תפארת בינה הבחינות:

המבואר  עלֿפי מובן - האדם בעבודת שהם כפי ומלכות, יסוד תפארת בינה הענינים: בפרטי והביאור
להד  כיֿאם בזה, להאריך המקום כאן ואין מקומות, במשפט בכמה "מלך לענין והשייכות הקשר את גיש

האדם. בעבודת שהן כפי ומלכות, יסוד תפארת בינה הבחינות: בארבע העבודה עלֿידי ארץ", יעמיד

.‰Î תורה של "מצותֿעשה סנהדרין: והלכות שופטים ספר בהתחלת - הוא ברמב"ם היומי שיעור
שנאמר  ופלך, פלך ובכל ומדינה מדינה בכל ושוטרים שופטים בכל 32למנות לך תתן ושוטרים שופטים

שעריך".

הענין  ביאור על נתעכב ועתה אחר, במקום דובר כבר שבתורה נגלה עלֿפי הענינים ביאור והנה,
הרמב"ם  ובלשון האדם, לעבודת ובשייכות הדעות".33בקשר "לתקן -

התורה  על כהן' ה'שפתי בפירוש המבואר עלֿפי – הענין בדרושי 34ונקודת ונתבאר (שהובא
על 35חסידות  ומושל שוטר לו שיהיה לאדם "ללמד וכו', והאזנים העינים הגוף", "שערי על גם שמרמז (

כו'". האברים מאלו ואחד אחד כל

אשר  המעשה את לדעת התורה, הלכות לימוד על קאי - הדיינים" "אלו - "שופטים" יותר: ובפרטיות
את  לבצע (שתפקידם כו'" ורצועה מקל בעלי "אלו - ו"שוטרים" תעשינה, לא אשר ואלה יעשון
במעשה  שההנהגה מבטיחים שעלֿידיֿזה כו', ועונש שכר ענין על קאי - ה"שופטים") של הפסקֿדין

("שופטים"). התורה" עלֿפי תהיה בפועל

.ÂÎ:להבין צריך עדיין אמנם,

העבודה  לתחילת רק שייך זה שענין נמצא, - ועונש שכר ענין הוא ש"שוטרים" לעיל האמור עלֿפי
אדם  יאמר ש"אל ומכיון השכר, קבלת ובשביל העונש יראת מפני היא שעבודתו לשמה", "שלא באופן

כו'" בה הכתובות הברכות כל שאקבל כדי התורה.. מצוות עושה המשמשין 36הריני כעבדים תהיו "אל ,
פרס" לקבל עלֿמנת הרב לומר 37את יתכן לא והרי, ה"שוטרים". ענין כזו בעבודה (לכאורה) שייך לא -

העבודה  בדרגת אלא אינו הדעות") (ב"לתקן שעריך"" בכל לך תתן ושוטרים "שופטים התורה שציווי
בלבד?! לשמה" ד"שלא

ל  בנוגע הרמב"ם שכתב מה עלֿדרך – בזה הביאור לומר שהרמב"ם ויש לאחרי שבתורה: יעודים
הבא  העולם חיי היא מצוות של שמתןֿשכרן בארוכה ממשיך 38מבאר התורה 39- בכל שכתוב זה "מהו :

אלא  הזה?.. בעולם הדברים אותם וכל כך, אתכם יקרה תשמעו לא ואם כך, לכם יגיע תשמעו אם כולה
אותנו  המונעים הדברים כל ממנו שיסיר אותה.. נעשה שאם בתורה הבטיחנו הדברים.. כל הכרע הוא כך
לעשות  ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע בהן, וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגון מלעשותה,
המניעה  הסרת כיֿאם שכר, של בגדר זה שאין כלומר, כו'", וזהב כסף וריבוי ושלום שובע כגון התורה,

בשלימות. ומצוות התורה לקיום האפשרות וחיזוק

לא  בזה שהכוונה - והעונש השכר ענין ושוטרים", "(שופטים) לענין בנוגע גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
ומצוות  התורה לקיום האפשרות וחיזוק המניעה הסרת נעשה שעלֿידם כיֿאם מצדֿעצמם, ועונש לשכר
השכר  בשביל לא - "לשמה" פרס", לקבל עלֿמנת "שלא העבודה בדרגת גם הדבר שייך ולכן בשלימות,

יותר. נעלית בשלימות לקונו בעבודתו להוסיף שיוכל בשביל אלא עצמו,
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.ÊÎ"'גו כבראשונה שופטיך ד"ואשיבה הענין גם לבאר יש הרמב"ם 40עלֿפיֿזה שכתב וכמו "קבלה 41,
תחילה  לחזור עתידין שבטבריא אודות 42היא כשמדובר להבין: צריך לכאורה למקדש": נעתקין ומשם

ענין  להדגיש כלֿכך נוגע מה - וכו' אלקות גילוי ביתֿהמקדש, בנין המשיח, ביאת - העתידה הגאולה
בגאולה  שיהיו נפלאים הכי לענינים בערך גו', כבראשונה" שופטיך "ואשיבה השופטים, השבת

העתידה?!

המניעה: הסרת בענין לעיל האמור עלֿפי – בזה הביאור לומר ויש

הדברים  את להסיר צורך יש - המתאים באופן העתידה בגאולה שיהיו הנפלאים הענינים את לקבל כדי
הנפש  מנוחת כמו רוחניים, לענינים בנוגע (ובעיקר) גם אלא גשמיים, לענינים בנוגע רק לא המונעים,

כו'.

מודגש  לכן התורה, בלימוד ספיקות הוא הנפש למנוחת ומבלבלים המפריעים הענינים שאחד ומכיון
תהיה  שאז הספיקות, כל שיפתרו הגדול, ביתֿדין כבראשונה", שופטיך "ואשיבה ביעוד הצורך ביותר

העתידה. שבגאולה נפלאים הכי הענינים כל ולקלוט לקבל ויוכלו בשלימותה, הנפש מנוחת

.ÁÎ לקיומם ממש בקרוב נזכה דלעתידֿלבוא היעודים אודות שמהדיבור - העיקר והוא - ויהיֿרצון
טפחים. מעשרה למטה ממש, בפועל

ובזקנינו  "בנערינו - מהגלות שיוצאים צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו אתם"43גו' וזהבם ו"כספם הקדושה,44, לארצנו ובאים - יחד גם וברוחניות בגשמיות ,

עמהם" ואהרן ש"משה ומכיון ולביתֿהמקדש, הקודש עיר המנורה 45לירושלים את הכהן אהרן ידליק -
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, .46בביתֿהמקדש

ראייתה  (שטובה ש"בטבריא נאמר לסנהדרין שבנוגע אף שהרי ממש, בימינו במהרה - זה )47וכל
- להיות יכולים העתידה שבגאולה פשוט, וגם מובן הרי למקדש", נעתקין ומשם תחילה לחזור עתידין

ד"אחישנה" באופן הענינים כל - בפועל יהיו תהיה 48ואכן "כן עין", "כהרף חדא, וברגעא חדא בשעתא ,
ממש. ממש, בימינו ובמהרה ממש, כפשוטו - לנו"

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר ואחרֿכך המקדש". בית "שיבנה לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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כו.40) א, ישעי'
הי"ב.41) פי"ד סנהדרין הל'
תחילה 42) להגלות המשיח שעתיד ארז"ל שם: וברדב"ז

הגדול  ב"ד יסמוך שהוא ואפשר ועוד), א. קיט, (זח"א בגליל"
לגליל. סמוכה שהיא בטבריא שם

ט.43) יו"ד, בא

ט.44) ס, ישעי'
סע"ב.45) קיד פסחים – אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
יז.46) טו, בשלח
א.47) ו, מגילה
א.48) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
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הקודש  ללשון מתורגם
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ואודות  פרעה, חלום אודות שבפרשתנו הסיפור על
הסיפור  ועל החלום, בפתרון החרטומים איֿהצלחת

מספר  מתעוררות יוסף, של פתרונו אודות בהרחבה

והן: התורה, מפרשי עלֿידי המוזכרות תמיהות

הטובות", פרות ש"שבע יוסף, של פתרונו א)

שני  שבע על מצביעות הטובות" השבלים ו"שבע
השבלים  ו"שבע והרעות" הרקות הפרות ו"שבע שובע,

רעב, שני שבע על מצביעות הקדים" שדופות הרקות

מן  בקלות להבינו שניתן ברור, פתרון לכאורה, הוא,
להלן  שיוסבר כפי עצמו, :1החלום

של  תוצאה הן בשר" ובריאות מראה יפות "פרות
הוכחה זוהי ולפיכך מצויינים, ותבואה dheytירק

בריאות  שבלים מראות בודאי וכך שובע. לתקופת
תקופת  – תבואה של מוצלחת צמיחה על וטובות

במזון, חוסר על מורות רעות פרות ולהיפך, שובע.

ברורה  הוכחה הן קדים ושדופות דקות ששבלים וודאי
החלום: פרטי שאר לגבי וכך רעב, לתקופת

היאור, מן הפרות עולות כיצד בחלומו ראה פרעה
מצרים  ארץ את משקה שהוא תלויה 2הנילוס, ובו ,

מצרים  ארץ של והמזון התבואה וכיוון 3הצלחת ,

מובן, הטובות, והשבלים הפרות הופיעו שתחילה
ואחרֿכך  במצרים שובע של תקופה תבוא שבתחילה

רעב. תקופת – הרעות והשבלים הפרות

מובן, שבע, היה והשבלים הפרות שמספר ומכך
(תבואה), שבלים יבולי שבעה של בתקופה שמדובר
זה  וגידול לשנה, אחת היא תבואה צמיחת כל אשר

עלֿידי  באמצעות 4הוא לדישה עד וכו' החרישה
שנים  בשבע פעמים שבע – הטובות .5הפרות

שחרטומי  ייתכן כיצד (א) מובן: לא זה כל ולפי
את  פתרו והם כך, כל פשוט דבר הבינו לא מצרים
(של  באזניו נכנס קולן היה "שלא בפתרון החלום

יוסף,6פרעה)" שבפתרון הגדולה החכמה מהי (ב) ?
עד  פרעה, אצל כך כל גדולה התפעלות עוררה אשר

למלך  למשנה מינהו ?7שהוא

פתרון  את לפרעה לספר יוסף שסיים לאחר מיד ב)
הוא שזהjiyndהחלום הדגשה תוך ,jynd עלֿידי ,

ירא  "ועתה בהרחבה ייעוץ לפרעה ונתן חיבור, וא"ו
ויפקד..." פרעה יעשה כיצד 8פרעה... קשה: לכאורה .

המלכות  בעניני יוסף ?9מתערב

מפרשים  העצה 10[יש את הוסיף שיוסף האומרים
לפרעה  הסביר הוא שבכך מפני פרעה..." ירא "ועתה
"אשר  בחלום לפרעה ה' הראה שלשמה התכלית את

עושה" וכדומה,11האלקים לצערו כדי סתם זה שאין –
פקידים...". ויפקד פרעה יעשה ש"ירא... כדי אלא

יוסף  היה כך אם כי מספקת, אינה זו תשובה אך
לפרעה  הראה שהקדושֿברוךֿהוא בפירוש, לומר צריך

פרעה..."] יעשה ירא... "ועתה למען החלום .12את

כתוצאה  הוא פרעה של רוחו" "ותפעם אם ג)
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פרשתנו 1) אברבנאל ב. שאלה כט שער עקידה ח. מא, פרשתנו בחיי
ועוד. הד'". "השאלה

פרשתנו.2) ריש פרש"י
כו'.3) לו רמז רמז ד: פפ"ט, מב"ר להעיר
בשבלים.4) ואח"כ בפרות החלום תחילה שראה מה מובן שעפ"ז

ד. מא, פרשתנו הדרשן משה לר' רבתי בראשית וראה
בעה"ת 5) זקנים דעת שם. הגדול מדרש ב. מא, פרשתנו רמב"ן ראה

ועוד. הנ"ל. אברבנאל שם.
ו).6) פפ"ט, (מב"ר ח מא, פרש"י
(7.16 ובהערה בפנים לקמן ראה – המפרשים לתירוצי בנוגע
ואילך.8) לג מא, פרשתנו
אלשיך 9) הח'". "השאלה הנ"ל אברבנאל ד. מא, פרשתנו רמב"ן

לג. שם, אוה"ח בסופו. כז שם, יקר כלי הא'). (שאלה לג מא, פרשתנו
ועוד.

שהוא  שם) הב' בתי' ואוה"ח ברלב"ג (ועד"ז הרמב"ן של תירוצו

לאמרו אין הפרות" "ותאכלנה דבריו),i"yxtlפתרון בסוף גם (כמפורש
(וראה  הבליעה" פתרון הוא השבע כל ד"ונשכח ל) (מא, פי' רש"י כי

ועוד). ד'. פסוק וגו"א רא"ם
נבואתו  לכבוש יוכל לא שהנביא האברבנאל של  הראשון תירוצו
(שהוא  הפשט ע"ד אינו כו' ממנו והמתחייב שראה מה לומר ויתאמץ
שם  וראה יענה". "אלקים טז) (מא, יוסף מלשון ולהעיר פרש"י). דרך

לחֿלט. מא,
יקר 10) כלי גו"א, ירא. ועתה ד"ה כאן באברנבאל והג' הב' פי' ראה

ועוד. הנ"ל. – ואוה"ח
כח.11) כה. מא,
מצרים 12) ארץ את "וחמש יוסף בעצת נפלאה החכמה מהי ועוד:

לעשות  צריך שכן בפשטות שמובן גו'", בר ויצברו השבע.. שני בשבע
שובע  שני שבע לאחרי רעב שני שבע שיבואו מראש יודעים באם

המפרשים. כקושיית
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מן oexztמהעדר יוסף את הביאו כך ולשם לחלומו,
לאחר  מיד בפסוקים להיכתב צריך היה הרי הבור,

"וייטב פרעה..."oexztdהפתרון אין 13בעיני ומדוע ,
רק  או כללי, באופן וכתוב בפסוקים, כלל נזכר זה ענין

"וייטב יוסף, עצת פרעה"xacdעל ?14בעיני

ביותר: תמוה גם ד) קשות דלעיל השאלות שלוש
להן  מוצאים אין איפוא מדוע מקרא. של פשוטו לפי
ראש  שהוא התורה, על רש"י בפירוש תשובה
של  בפשוטו קושי כל כידוע, ומפרש, הפשטנים,

?15מקרא 

מובן  הנ"ל לכל שההסבר לומר הכרחי לפיכך
מקרא  של פשוטו לפי רמוז 16מעצמו שהוא או ,

רש"י. בפירוש

.·

"‰Ú¯ÙÏ Ì˙Â‡ ¯˙ÂÙ ÔÈ‡Â" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

רש"י  דברי את תחילה להבין יש זאת להבין כדי
לפרעה" אותם פותר "ואין אותם 6על היו "פותרים –

מוליד  אתה בנות שבע אומרים שהיו לפרעה... לא אבל
מובן: אינו ולכאורה קובר", אתה בנות שבע

פתרון  היה מה לומר רש"י צריך מה לשם א)
מסתפק  ואינו שקשור17החרטומים, הפסוק hytlבמה

קולן  היה שלא לפרעה לא אבל אותם היו "פותרים
בפתרונם"? רוח קורת לו היה ולא באזניו נכנס

בנות..." שבע אומרים "שהיו לפירוש המקור ב)
לפתרוןyxcna18הוא רמז אין אך df19(בפסוק .(

שפתרון נאמר שבע dfבמדרש על לחלום רק היה
ממשיך  כך ואחר הרעות, הפרות ושבע הטובות הפרות

אפרכיות  "שבע ואומר: מדוע 20המדרש – בך" מורדות
פתרון  רק הציעו שהחרטומים ואומר רש"י משנה

בפשטות21אחד  נראה כאשר חלומות ipyy[במיוחד
על מורים יו ipyפרעה היה לפיכך ואשר – סף ענינים

– החלום..." השנות "ועל בפתרונו להסביר צריך
כשני  זאת פתרו שהחרטומים להניח סביר ולפיכך

].22ענינים 

רק  בוחר רש"י הנותנת": ש"היא הוא, לכך ההסבר
df oexzt מתאים הוא שרק ומפני החרטומים, של

הציעו  הפשט, דרך לפי ולכן, מקרא, של לפשוטו
את רק לפרעה cg`dהחרטומים oexztd זה ולפי הזה.

לפתור  שלא להם שגרמה החרטומים טעות גם מובנת
באופן החלום כדלעיל heytאת וכו', שנים (שבע

יוסף, שבפתרון הגדול החידוש מובן וכך ב'), בסעיף
כדלהלן.

.‚

ÔÈÚ ˜¯ Ô‡Î ˘È˘ ÌÈÓÂË¯Á‰ ÂÈ·‰ È"˘¯ ÈÙÏ
„Á‡

אפשר  שאי גםֿכן מובן רש"י בפירוש זה דיוק לפי
(כנאמר  הוא יוסף בפתרון החידוש רש"י, שלפי לומר
אחד  פרעה ש"חלום הפתרון, בתחילת דבריו במדרש),

המדרש,23הוא" לפי החרטומים, שסברו כפי ולא ,
שונים, פתרונות ולהם מזה זה שונים החלומות ששני

כפשוטם  החלומות את לפרש יכלו לא הם לכן .24ואשר

אתה  בנות שבע אומרים "שהיו בפירוש אומר רש"י
פתרון  מוסיף ואינו קובר", אתה בנות שבע מוליד

השני  לחלום שלדעת25מיוחד לכך, הוכחה זוהי .i"yx,
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טז.13) מ, מוישב להעיר
ובספורנו.14) לז. מא,
רש"י 15) כותב הפשט ע"ד ביאור שאין שבמקום מזה גם כדמוכח

[המתורגם] בלקו"ש (נסמנו ובכ"מ ה, כח, תולדות כבפ' – יודע" "איני
.(2 להערה שוה"ג 1 ע' ח"ה

רש"י 16) כוונת שזוהי פי' ב) מא, (פרשתנו מהרי"ק ופירושי בחידושי
שפי' כו'melgdaבזה השובע לימי הוא סימן וד' ב' בפסוק פתרונו –

יוסף  שאמר מה שכל לנו להורות כו', שמחת כל שתהא סימן ותאכלנה
למבין, הכל מורה הי' והחלום הטבע חכמת בחכמתו הי' החלום בפתרון
(וכפ' כו' שבא המעלה אל יוסף הביא למען החרטומים עצת סכל שה' רק
רש"י  בפי' וכ"ה ח. מא, בת"י ועד"ז הנ"ל. בחיי פרשתנו. ריש הרד"ק

x"al.(ו פפ"ט,
חרטומי  שמכל – כזה גדול שנס ביותר תמוה – הפשט ע"ד אבל
בכתוב  נרמז לא – גו') שנים (שבע כזה פשוט פתרון מהם נעלם מצרים

בפרש"י! לא ואפילו
בשאר  גם (עכ"פ) מרומז יוסף פתרון צ"ל הי' עפ"ז א) להעיר ועוד
מראה" "יפות – כו'" "סימן וד' ב' בפסוק שפי' זה ב) החלום. פרטי
ג) ליוסף. החלום סיפר כאשר פרעה בדברי הובא לא ב') (פסוק

פרש"י  ראה – הבליעה (רק יוסף של בפתרונו מפורש לא "ותאכלנה"
ל). מא,

דמהרי"ק. זה כתירוץ להשיב דאין הנ"ל עקידה גם וראה
"לפרעה".17) הלשון יתור לתרץ
(18.6 שבהערה
כו'"19) ורבי' פרי' מלשון שהיא פרות "מלשון כאן ברע"ב דמש"כ

בהכתוב  כלל נרמז לא להם, ויספר ד"ה יקר בכלי ועד"ז גו"א), גם (וראה
ובפרש"י.

אלבעק 20) הוצאת ובב"ר "מלכיות"). הא' (בפעם לפנינו בב"ר כ"ה
"אפרכיות". בשניהם

(21ybcenk.המדרש פירוש העתקתו בסוף "וכו'" הוסיף שלא בזה
הנ"ל.22) יקר כלי וראה הרא"ם. תירוץ 25 הערה לקמן ראה
כה.23) מא,
ובכ"מ.24) אברבנאל שם. וספורנו המור צרור ח. מא, חזקוני
דמ"ש 25) ולהעיר .(21 הערה (כנ"ל "וכו'" הוסיף לא שלכן –

לא  שרז"ל מפני השמיטו ורש"י אפרכיות ז' אמרו לפרש"י דגם ברא"ם
אבל  חלומות שני שהם חושבים שהיו ההם הפותרים לפי אלא זה אמרו
שהיו  הפתרון רק הזכיר לא אחד חלום ששניהם כבר שנודע עכשיו
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החרטומים eheytלפי הבינו מדרשו, ולא מקרא ,26של
בלבד  אחד ענין כאן .27שיש

.„
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בין 28אברבנאל  שההבדל לעיל, האמור על מוסיף
בהס  היה ליוסף ענין החרטומים על הכללית תכלותם

פתרון  חכמת את הכירו החרטומים ופתרונם: החלומות
הוא  החלום שתוכן לכך גורם שהדמיון וידעו החלום,

את  פתרו הם ולכן וכו', אחרים לענינים ומשל חיקוי
אלא  כפשוטן אינן והשבלים שהפרות באופן החלום
זאת, לעומת מלכיות. ושבע בנות שבע על ורמז משל

פותרי  מדע לפי רק (ולא הקודש ברוח הבין יוסף
איננו  זה שחלום האמת, את הטבע), בדרך החלומות

הם  ולכן הדמיון מן גם (המושפעים אחרים כחלומות
ורמז) מובן 29משל ולפיכך מלמעלה, הודעה הוא אלא ,

כפשוטן  הן והשבלים .30שהפרות

על  רש"י ובפירוש מקרא של פשוטו בדרך אך
חלומות, של שונים סוגים בין הבדל אין התורה

חלומות, לפתרון שונים ואופנים

בתורה, קודםֿלכן למדנו כבר כאשר [ובמיוחד
ברמז, ולא פשטותם, לפי ונפתרים מראים שחלומות

כדלהלן:

יעקב  חלום מוצב 31תחילה סולם והנה "ויחלום –
עולים  אלקים מלאכי והנה השמימה מגיע וראשו ארצה
שהמלאכים  כפשוטה, היא המשמעות – בו" ויורדים

בסולם  עלו חוץֿלארץ עד ישראל בארץ שליווהו

ללוותו  כדי "ירדו..." חוץֿלארץ ומלאכי לשמים,
בחוץֿלארץ.

העולים  העתודים והנה בחלום "וארא לכך: בדומה

וברודים" נקודים עקודים הצאן .32על

יוסף  חלומות את כבעניננו: "והנה 33יתרֿעלֿכן, ,
וגם  אלומתי קמה והנה השדה בתוך מאלמים אנחנו

לאלומתי", ותשתחוין אלומותיכם תסובינה והנה נצבה
ישתחוו  שהם היא שהכוונה בפשטות, האחים הבינו

ותבואה  אלומים לענין גם 34(בקשר לזה ובדומה (
השני  ].35בחלום

יותר  ופשוט מסתבר הפשט, דרך שלפי מובן,

שובע  שני שבע על החלום את לפתור ראשון, במבט
שזהו  לומר מאשר מצרים, לכל ביחס כפשוטו, ורעב
בקשר  ורק מאד, צדדי לענין וחידה רחוק דק רמז

לפרעה.

.‰

ÌÂÏÁ‰ Í˘Ó‰ ÏÏ‚· ‰˘˜ ÌÈ˘‰ ÏÚ ÔÂ¯˙Ù‰

אשר  בחלום, העיקרי הקושי הוא: לכך ההסבר
(שהפרות  כפשוטו החרטומים פתרוהו לא בגללו
"והנה  החלום המשך הוא וכו') שובע על מורות הטובות

מראה  רעות היאור מן אחריהן עולות אחרות פרות שבע
בשר xe`idודקות zty lr zextd lv` dpcenrze אם :"

שנים שבע על מצביעות הרעות xzeiהפרות zexge`n,
להיות יכולות הן הטובות cgiaכיצד הפרות עם

שובע שני שבע על חדשה exary?36המצביעות שנה הן

עברה  שהקודמת לאחר רק .37באה
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דברי  מביא שרש"י לומר אפשר איך צע"ג – בפרות* לו פותרים
דיוסף! ופתרונו לדעתו שיתאימו באופן החרטומים

שבע 26) אלא אינן "כולן כו) (פסוק לקמן רש"י מ"ש מובן ועפ"ז
אחד  פרעה "חלום להחרטומים גם כי – כו'" פעמים החלום נשנה ואשר
לבאר  הקדמה רק הוא שבע" אלא אינן ש"כולן יוסף שאמר ומה הוא",

כו'". פעמים החלום נשנה "אשר זה ולתרץ
"ועל 27) רק הוא יוסף בפתרון והחכמה החידוש שכל לומר ודוחק

לב). (מא, לעשותו" גו' וממהר גו' נכון כי פעמים גו' החלום השנות
ד"השנות  באופן היו ואילך) ו לז, (וישב יוסף של חלומותיו שגם ולהעיר
וריב"א  חזקוני רשב"ם (וראה שנה כב לאחרי עד נתקיימו ולא החלום",

אבל החילוק. שם i"yxtaפרשתנו llk xkfp `l שוה"ג לקמן וראה .(
.47 להערה

אומר.28) אני ולזה ד"ה עקידה גם וראה
כמה 29) שהחלומות) ואומר (ד"ה בארוכה (לפנ"ז) באברבנאל עיי"ש

כו'. בחלומות סוגים
שלישי 30) בענין גם הוא ויוסף החרטומים דחילוק שם באברבנאל

ארצו. לכללות או עצמו לפרעה מגיעים החלומות אם –

ובפרש"י.31) יב. כח, ויצא
יוד.32) לא, שם
ואילך.33) ה לז, וישב
(34.10 הערה 116 ע' ח"י לקו"ש וראה
יוסף 35) שחלומות הפתרונים) ואמנם (ד"ה שם שבאברבנאל להעיר

מצרים). חרטומי גם ידעו זה (והרי הפתרון חכמת ע"פ אחיו הבינו
בטלים"36) מה"דברים הוא בהחלום זה שפרט שאמרו לומר ואין

הוא זה פרט כי ,(38 הערה לקמן המבואר (ע"ד zellklשבו dxizqa תוכן
ו"ותבלענה", ד"ותאכלנה" ובאופן הטובה אחרי באה שהרעה – החלום
לפתרונם  דיאור בפרט (משא"כ הרעה בבוא מתבטלת שהטובה היינו

פתרון). לו שאין בזה רק הוא הקושי הנ"ל) הערה (דלקמן
אצל 37) ד"ותעמודנה ועוד, ג) (מא, הרמב"ן פי' לרש"י לי' ניחא ולא

ושני  השבע שני בין הפסק יהא שלא סימן והוא להן וקרוב בצדן הפרות
ב  כבר מרומז זה דהרי כו'", ופי'`zelerodixgהרעב היאור, מן

שהיו – כפשוטו עומד)cgia"ותעמודנה" והנה (ד"ה ר"פ יקר כלי וראה .
כו'". מורה ותעמודנה לשון "כי

.mipta l"pke ,`nbec `iadl jxved `l df liayac ,"drxtlc `xezi yxtl ick `l` exikfdl jixv 'id `l mb ik" miiqny dn witqn epi`y `hiyte (*
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את  ידיעותיהם, עלֿפי החרטומים, המציאו לפיכך
אתה  בנות שבע מוליד אתה בנות "שבע הפתרון

ביחד:38קובר" ענינים שני ייתכנו זה שבפתרון כיוון ,

בנות  "שבע גם מוליד" אתה בנות ש"שבע בזמן 39בו

קובר", אתה

במלך, מדובר כאשר ובמיוחד ההן, בתקופות שהרי
מדובר כאשר יותר ועוד מצרים drxta40וכמובן מלך

זימה" "שטופי שאנשיה כמצרים בארץ מלך היו 41– ,

פילגשים, ומספר נשים מספר לו

מוליד" אתה בנות ש"שבע בזמן שבו ייתכן, ולכן

אחרות. בנות שבע – קובר" אתה בנות "שבע גם

ו"ותבלענה", "ותאכלנה של הפתרון גם מובן וכך

קובר" אתה בנות "שבע על הנפש ועגמת הצער כי
אתה  בנות "שבע על השמחה את ולוקחים בולעים

מוליד".

ושבע  מכבש אתה מלכיות "שבע כך לא אך

יארע  שזה כלל מצוי שאין בך", מורדות אפרכיות

נגד  אחת בבת נלחם אינו אחד שמלך מובן, זמן. באותו
מלכיות  אחת,42שבע מדינה שכובשים לאחר רק ,

הלאה.עובר  וכך לאחרת, ים

שרש"י לכך הסיבה גם של ian`זוהי הפתרון את

אתה  בנות שבע מוליד אתה בנות "שבע החרטומים

קולן  היה "לא הפירוש בעצם מסתפק ואיננו קובר"

לא  הם שבגללה לסיבה רומז הוא בכך כי נכנס...",
החלום את שני eheytkפתרו שבע על מדבר שהוא ,

יוסף. כפתרון רעב, שני ושבע שובע

.Â

ÛÒÂÈ Ï˘ Â˘Â„ÈÁ

גםֿכן  מובן זה ולכן 43לפי יוסף, של חידושו שזהו ,
הפרות  את פרעה ראה כיצד להסביר צריך היה הוא

ש"ותעמודנה באופן שפת `lvהרעות על הפרות
(ששבע cinהיאור", כפשוטו החלום את פותרו לאחר

שני  "שבע הן הטובות השבלים ושבע הטובות הפרות
הרעב" שני "שבע הן וש"הרעות" מפני 44השובע" ,(

אחר, פתרון החרטומים חיפשו זה קושי שבגלל
.45כדלעיל 

מיד, הוסיף הוא מןjyndkולפיכך ,oexztdוכחלק
איש  פרעה ירא "ועתה דבריו את עצמו, בפני כענין ולא
ארץ  את וחימש הארץ על פקידים ויפקד וחכם... נבון
השנים  אוכל כל את ויקבצו השבע שני בשבע מצרים
לפיקדון  האוכל והיה בר... ויצברו הבאות הטובות
להיות  יכולות כיצד מובן וכך הרעב". שני לשבע לארץ

כדלהלן. ביחד, השנים שבע של הקבוצות שתי

עם של zlgzdמיד לזמן דואגים השובע שני שבע
לשבע  תבואה אוצרות נאגרים אז כבר הרעב, שני שבע
השובע  שנות שבע עם ביחד כאילו זה והרי הרעב, שני

ברגש בהכרה, קיימים הרעב.dyrnaeכבר שני שבע ,
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והנה38) היאור. על עומד "והנה שבהחלום הפרט שלפי"ז onואף
xe`idאחריהן עולות אחרות פרות שבע גו' xe`idעולות on לו אין גו'"

נכון  אינו החלום מן זה שחלק תפסו החרטומים י"ל: – כלל* פתרון
מן  לא היא מצרים ארץ שהשקת מכיון כי י), לז, וישב פרש"י (ראה

היאור שמן יתכן איך היאור, מן כ"א פרות elriהגשמים טוב, מזון הן
(להר"י  יצחק מתולדות (להעיר רעות** פרות – רע מזון והן טובות
רעב  שהי' בתורה) (שמפורש הפעמים ב' פשוטו, ע"פ וגם פרשתנו. קארו)
אבל  ובפרש"י). ב. כו, תולדות יוד. יב, (לך בארמ"צ רעב הי' לא בארץ
מעט  רק יעלה לא היאור כי מפרשים) (ובכמה ב' פסוק רמב"ן ראה
להיאור  בשייכות לא היא בהחלום שההדגשה ופתרו הבינו ולכן כו'***).

cnerdאלא drxtlבנות "שבע – היאור כו'".`dzעל מוליד
ושבע  הנה שנים שבע הטובות פרות "שבע יוסף חידש ובזה
שבע  גו' והרעות הרקות הפרות ושבע הנה שנים שבע הטובות השבלים
באו  היאור שמאותו שזה ד"שנה"), הענין ומדגיש (שחוזר  גו'" הנה שנים

"שבע כי – רעות ואח"כ טובות היא mipyתחילה השנה תכונת הנה":
יב כו, (תולדות ההיא" "בשנה ע"ד שלפני', מהז' i"yxtae,(dfneאחרת

כו). פסוק מפרש"י (ולהעיר בהיאור השינוי גם בא
קובר".39) אתה "אותן ולא
טו.40) יב, לך מלך להעיר
יט.41) שם, לך לך פרש"י
מוכיח i"yxtnלהעיר42) חמשה נגד ארבעה שאפילו ט) יד, לך (לך

היו". "שגבורים
הפרט 43) על חזר לא ליוסף החלום סיפר פרעה שכאשר ואף

להחלום  שוה הי' פרעה של שהסיפור י"ל גו'", הפרות אצל ד"ותעמודנה
לעיל  בהנסמן ראה אבל ג), (מא, הרמב"ן כמ"ש יחוש לא שהכתוב אלא

.38 להערה הב' שוה"ג
נשנה 44) "אשר להסביר הקדמה רק כו) מא, (כפרש"י הי' שזה

החרטומים  לפתרון כי לזה והוצרך ,(26 הערה (כנ"ל כו'" פעמיים החלום
הי' שלא זה על [נוסף פרעה לאזני נכנס לא ולכן פתרון. לזה הי' לא
וקרוב  החלום "לפי כחלומו איש ד"ה יב מא, פרש"י ראה – כפשוטו

לענינו"].
ג.45) מא, וספורנו חזקוני גם ראה

."'ek el fnx fnx"y sqei oexztl k"`yn .xe`idl zekiiy oi` mpexztly oeik eipf`a mdixac eqpkp `l okly yxcnd ixac ok yxtn (c ,h"tt) x"al dyn icia (*
dpeekay ,cere l"pd w"ilk ,(fi ,`n) o`k jiyl` mb d`xe .xe`id on zeler zerxd zext ray mbc (hi ,`n) hinyd sqeil melgd drxt xtiq xy`kc wznei f"tre (**

.43 dxrd onwl d`x la` .a ,`n epzyxt oyxcd m"xl x"a d`xe .'ek hinyde dpiy mixac dnkac ,mye .df hinyd
dcna mpi` mindy ,xe`id zlily cvn [`"k ,(a"eike irack mpi` eay mindy) xe`id cvn `l] `a (zerxd zext) aeh `ld oefny oeikn :f"itl mb l"i ile`e (***
.xe`id on `l` arxd oi` 'izeekce :my x"a d`xe .wgece .xe`idl rxd oipr qgiiny epiid ,"xe`id on zeler (zerx) zexg` zext"y df mi`zn ji` k"` ,jxevd lkk
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שני: מצד קיימות cgiaוכך הרעב, שנות שבע עם
מן  אז ניזונים  שהרי השובע", שני "שבע כביכול,

השובע. שני שבע של התבואה

"ויטב הפסוק לשון מובן זה פרעה xacdלפי בעיני
על המוסבת עבדיו", כל עצם dvrdובעיני על ולא

"אין ליוסף פרעה של שבחו אף ומובן oeapהפתרון,
mkge– בעניננו העיקרית מעלתו הזכרת ללא כמוך"

לא  יוסף של חכמתו שגדולת כיוון חלומות, כפותר
הטובות  הפרות ששבע החלום, פתרון בעצם התבטאה
כאמור, כך, לשם שהרי וכו', שנים שבע על מצביעות
השכיל  שהוא בכך אלא מיוחדת, בחכמה צורך אין
שנות  שבע עם השובע שנות שבע את בפתרונו לאחד

הרעב.

כי  כמוך", וחכם נבון "אין אחרות: במילים
בחלום  לו הראו כיצד הוכיח הוא זאת באמצעות

ירא 46עצמו  "ועתה לעשות צריך שפרעה מה את
עושה  שהקב"ה מה את רק ולא .47פרעה...",

.Ê

È„Â‰È Ïˆ‡ ÌÈÎÙ‰ È˘ „ÂÁÈ‡Ï ÊÓÂ¯ ÛÒÂÈ ÔÂ¯˙Ù
˙ÂÏ‚·

חלומות  הוא: הדברים של בפנימיותם ההסבר
גלות  של וההתחלה הגורם היו יוסף ופתרון פרעה

מצרים  כיוון 48וגאולת פשוט, באופן גם המובן כפי ,
וזה  הארץ, על לשליט יוסף של למינויו הובילו שהם
שבתוכן  מובן, מכך למצרים, ובניו יעקב לירידת גרם

והגאולה. הגלות ענין ביטוי לידי בא החלום ופתרון

חסידות  בספרי מוסבר הוא: זה לענין על 49ההסבר
כחולמים",50הפסוק  היינו ציון שיבת את ה' "בשוב

ייתכן  שבחלום כשם בדיוק כחלום: היא שהגלות
בגלות  יהודי אצל ייתכנו כך הפכים, שני של איחוד

בתפילה, לאלקות אהבה בהתנהגותו: הפכים שני

של היום.וטרדות במשך העולם בעניני מו"מ

על  המורה פרעה בחלום בגלוי, היו לפיכך

"ותעמודנה51הגלות  הפכים: שני ,lv`– הפרות"
הרעב, שנות שבע עם ביחד השובע שנות שבע

היא  הזמן של מהותו שכל לכך בנוסף כדלעיל.

באה אחת וכשמו:xg`lשתקופה אחרת, xarתקופה
cizr deedשהם זמנים סוגי שני קיימים הרי ,miketd

שני של arxושניraeyבמהותם: האיחוד רמוז ובכך ,
(שנות לאלקות אהבה – הפכים עם raeyd52שני יחד (

(שנות53טרדות  ).arxd51הפרנסה

.Á

ÔÎÏÂ ,˙Â˜ÏÁ˙‰Ï ÏÚÓ˘ ‰‚¯„Ó Y ˙ÂÏ‚‰
ÌÂÏÁ· ‡˜Â„ ˙‡Ë·˙Ó

יוסף  פתרון היה מדוע  מובן לעיל האמור כל לפי

הפכים: שני איחוד על דוקא

היה 54בדרושים  יוסף שדוקא לכך הסיבה מוסברת

שבשעת  לכך הגלויה שהסיבה למרות חלומות: פותר

מפני  היא הפכים שני של חיבור ייתכן ובחלום שינה
בזמן  וכך הדמיון, כח רק ונשאר אז, פועל אינו שהשכל

העליונים" ה"מוחין בגלוי אז מאירים אין – הגלות
יותר  העמוקה הסיבה הרי בפרט, הנשמה ושל בכלל,

היא  מדרגה 55לכך הוא הגלות שורש שדוקא כיוון ,

שמעבר  "עיגולים" דרגת אחרת: מתקופה יותר נעלית
שבעיגול  כשם ומטה, מעלה של לקוים להתחלקות

וסוף  תחילה אין .56פשוט
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אין 46) כי – (12 (הערה הנ"ל קושיא בפשטות מתורצת ועפ"ז
העצה. בעצם החכמה

הדבר 47) נכון כי פעמיים פרעה אל החלום "השנות במ"ש ועד"ז
הדבר  נכון "כי הפתרון בעצם החכמה אין לעשותו"* האלקים וממהר גו'
הטעם  שכל גו'" פרעה ירא "ועתה להעצה הקדמה שזהו אלא גו'"
תיכף  פרעה" ירא "ועתה וצ"ל הדבר", נכון "כי הוא אלקים אותו שהראה

כו'.
יוסף 48) ובהיות הלז פרעה בחלום "כי לג מא, פרשתנו אלשיך ראה

אז  שהי' מצרים מגלות ישראל גאולת תלוי' כו' הארץ על השליט הוא
ואילך. א שמ, פרשתנו באוה"ת ונתבאר מתחיל".

שם 49) אוה"ת ואילך. ב עד, פרשתנו תו"ח ואילך. ג כח, וישב תו"א
ועוד. ואילך. ב תתש, ו') (כרך

שם.50) אור יהל וראה א. קכו, תהלים
כו'.51) חולם ופרעה שאמר הוא בזמה"ג הנה אך שם: תו"ח ראה
ג.52) שם, תו"ח ראה
(53– הזן xqgyשמוכיחות לאלקות והתקשרות וכו' בבטחון לו

על (המראים ובחסד בחן בטובו כו' ד"ה `zadומפרנס ראה וכו'). ה'
מלוקט  – סה"מ .276 ע' ח"כ בלקו"ש (נדפס פ"ב תשל"ח רבים מים

רעג). ע' תשמ"ז) (קה"ת, ח"א
ואילך.54) פ"ג יוסף פורת בן ד"ה ויחי תו"ח רע"א. כט, שם תו"א

ואילך. א תתשב, שם פרשתנו אוה"ת
ד"ענין 55) צדֿה) ע' תקס"ב (סה"מ לאדה"ז החלומות ענין ד"ה ראה

הטבע". היפך הוא החלום
קלב.56) ע' תרע"ח סה"מ גם ראה

melga ixdy ,ynn cg` okeza zenelg 'a eid `ly oeik "'eb miwl`d mrn xacd oekp"y dfa xn`p `le ,mipy dnk ixg`l eniiwzpy sqei ly eizenelga k"`yn (*
."il mieegzyn 'eb ('eke eia`) gxide ynyd" mby ycgzp 'ad
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החכמה  כאשר בחלום, זו דרגה מתבטאת ולפיכך
מאירים  אינם ההתחלקות, נובעת שממנו והשכל,

בגלוי  .57ומשפיעים

הוא  מקורו כי חלומות, פותר יוסף דוקא היה ולכן

את  להסיר בכוחו היה ולפיכך ה"עיגולים", בעולם

למטה  ולהורידה ה"עיגולים", דרגת את העוטף הלבוש
למעלה. בשורשה כמו בגלוי,

איחוד  היה יוסף פתרון עיקר מדוע מובן זה לפי
בכך  דוקא כי הרעב, ושנות השובע שנות ההפכים, שני

ה"עיגולים", דרגת – החלום של שורשו השתקף

כלומר, הגאולה. לענין כוח העניק יוסף של פתרונו
וגילוי  הגלות, החלום, של והלבוש ההעלם הסרת

בעצמיותם. שהם כפי והעיגולים המקיפים

כאשר  לבוא, לעתיד תהיה זה בענין השלימות
מוריך" עוד יכנף "ולא הייעוד לבוש,58יקויים ללא –

אני  כך נכתב שאני כשם – אחד ה' יהיה ההוא ו"ביום
.59נקרא 
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החלומות 57) דנמצאו שהחלומות, ואומר ד"ה שם מאברבנאל להעיר
כו'. לפי מהחכמים יותר ובפתאים בנערים האלקים מהשגחה הצודקים..

כ.58) ל, ישעי'
א.59) נ, פסחים

אגרות קודש

 ב"ה,  חודש הגאולה, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הוו"ח אי"א נו"נ חו"ב צמ"ס כו' וכו' מוה"ר

יוסף שי'

שלום וברכה!

מכתבו - בהמשך להמדובר בהתועדות - נתקבל, וכמ"ש - היתה כוונתי בענין יומי דמפסקי 

במרז"ל בנזיר )ז, א( ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג 

כשר ושמח,

האמתית  בגאולתנו  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי   - המקווה  היעוד  ולקיום 

והשלימה בימיו ובימינו על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת החג.

מ. שניאורסאן

בענין הזמן אם הוא: נקודה אחת, מקובץ מנקודות, תשלומין לנקודת ההתחלה וכו' - יעויין 

צפנת פענח להרגצובי מהד"ת )כ"ו, א. פ"ט, א( הברקות והשואות מפליאות.

מה שרוצה לחלק הזמן דשבת - ראיתו מכריתות )ט"ז, א( צ"ע, כי שם זמן הפטור שבאמצע 

מחלק. אבל יש להעיר מת"י יומא )פא, סע"א( ושו"ת צפ"פ להנ"ל ח"ב סל"ב.

ואכ"מ. ועייג"כ תורה אור, תולדות )יח, ד( יום שגם בתחלתו הוא ארוך.



ני

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קטו

ביאור מארז"ל )מגילה י, ב( כ"מ שנא' "ויהי" אינו אלא 
צרה

מסורת  זה  דבר  יונתן  רבי  ואיתימא  לוי  רבי  אמר 

ויהי  שנאמר  מקום  כל  הגדולה,  כנסת  מאנשי  בידינו 

אינו אלא לשון צער, ויהי בימי אחשורוש )אסתר א, א( 

ויהי בימי שפוט השופטים )רות א, א( הוה  הוה המן, 

רעב וכו'.
מגילה י, ב

הי'  שתהו  היו,  שכבר1  תהו  על  רומז  בימי,  ויהי 
בסוד הגבורות והדינים, בסוד 2מתחלה עלה במחשבה 

לברוא את העולם במדת הדין.

דז'  השבירה  בסיבת  הרי  כי  צער,  לשון  ויהי 
)חכמה  וֵאם  דאב  האחוריים  ביטול  נעשה  תחתונים3 

1( ראה גם לקמן סימן סימן קלג בפירוש תיבת "אתמול" דמרמז על 

תהו.

2( ראה בראשית רבה פרשה יב, טו. רש"י בראשית א, א.

3( ראה לקוטי לוי יצחק על ספר התניא עמוד ב על פרק ו וז"ל: לעיל 

]בתניא[ בפ"ג בנפש האלקית הקדים שכל ואח"כ מדות, וכאן בנפש 

הבהמית מסט"א הקדים ז' מדות ואח"כ שכל. הוא, כי בנפש האלקית 

העיקר והקודם הוא השכל, ולכן משכנה במוח מקום השכל כמ"ש 

ו"י  שקדם  ויהי,  וזהו  ותבונה,  סבא  וישראל4  ובינה( 

דמלכות,  נקודה5  י'  ז"א,  ו'  תחתונים,  דז'  השבירה 

לאותיות ה"י, ביטול האחוריים דחכמה ובינה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שכ ואילך

מתחלה נשברו הז' תחתונים, ושבירתם גרמה ביטול 

האחוריים דחו"ב כמ"ש במ"א בס"ד בענין ויהי לשון 

ביטול  ה"י  ואח"כ  דז"ת,  השבירה  הוא  ו"י  צער, 

אחוריים דחו"ב, ועיין בע"ח שער שבירת הכלים6 פ"א 

וב' ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד רי. שפ

לקמן בפ"ט, ומדותי' הם מדות שכליים.

ובנפש הבהמית העיקר והקודם הוא המדות ולכן משכנה בלב מקום 

וז'  המדות כמש"ש )וכמ"ש במ"א בס"ד בענין ו"ה שקאי על תהו, 

התחתונים קודם לה"י הג"ר(, ומדותי' הן מדות טבעיים, ולעיל בנפש 

כו',  לשלש  הנחלק  כו'  ושכל  נקט  וכאן  כולל,  השכל  נקט  האלקית 

כי בסט' דקדושה הוא בהתכללות, ובסט"א הוא בהתחלקות. ובנפש 

דסט"א נקט עשר כתרין ולא ספירות כי שרשה מתהו ששם הי' הכתר 

דכל ספירה, עכ"ל.

4( ראה לעיל בההקדמה להסימנים ביאור החילוק בין חכמה ובינה 

לוי  לקוטי  ועיין  ותבונה.  סבא  וישראל  עילאין(,  ואימא  אבא  )הנק' 

יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד קיח ואילך, ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק א' סימן לב.

א.  ק,  עמוד  בלק(  )פרשת  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ראה   )5

מנחם  תורת  שא.  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת 

התוועדויות ה'תשמ"ו חלק א' עמוד 33, ומה שנסמן שם בהערה 53.

6( שער ט.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר דובער שי' שו"ב

שלום וברכה!

... דבר גדול הי' לסדר איזה ארגון והתועדות מזמן לזמן בשביל בחורות מובן ופשוט שלא ביחד 

עם הבחורים וכן בהעדר נגונים כיון שיוצא מזה איזה פרצה בקול באשה ויש די חומר בהטאקס און 

טיילס וכיו"ב להתועדות, ואולי אפשר לעשות בהם גופא )אטשערעד( תור, שעל כל אחת ואחת יהי' 

להכין שיעור והרצאה בהתועדות שבמילא מעונינות יותר ונכנסים בעובי הענין...

מוסג"פ מעסעדזש לימי חנוכה שבטח ישתמש בו באופן המתאים.

בברכת הצלחה.



נב

אם- פרעה  חי  תבחנו:  בזאת,   – טו  מב, 
תצאו מזה, כי אם-בבוא אחיכם הקטן הנה

על  דקאי  "בזאת"  הפסוק  פי'  ]תוכן:  א. 
קומת השכינה )שנק' זאת קומתך וכו'(, דכל 
קומת  ולבטל  ניצוצות  בירורי  הוא  הגלות 
וזהו בבוא אחיכם הקטן,  "חי פרעה",  הס"א, 
הוא",  קטן  כי  יעקב  יקום  "מי  במ"ש  רמז 

דקאי על משיח וכו'[

בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כ"א בבוא אחיכם 
יובן ע"ד דאי' בזוהר מאן דידע בשיעור קומה  הקטן הנה. 
יכול לדעת עד אימתי יתמשך אורך גלותא כי הכלל בידינו 
ניצוצי  ותיקון  בירור  בתשלום  אשר  הקדמונים  מספרים 
מגמתינו  זאת  כל  אשר  השבירה  מאת  שנתפזרו  קדושה 
הניצוצי  אלו  להעלות  המצות  ומעשה  ותפלה  בתורה 
של  קומה  בנין  ג"כ  תולה  ובזה  הרמתה  למקומם  קדושה 

השכינה להכינה ולסעדה עם קישוטי' ותכשיטי'.
שלימה  קומה  שיש  כמו  אלקים  עשה  זה  לעומת  וזה 
בס"א  קומה  בחי'  כן  גם  יש  כמוהו  דקדושה,  בסטרא 
. . אשר מוטל  כאשר דברנו מזה בפרשיות הקודמת ע"ש 
זאת  הנקרא  השכינה  קומת  לבנות  ישראל  קרובו  עם  על 
נ"ק המלובשים בקומת הס"א כאשר  יקר מזולל  ולהוציא 
נודע למביני מדע שבזה תולה אורך הגלות עד תשלום זה 
כמצולה  ותעשה  וכל  מכל  הס"א  קומת  ותתרוקן  הבירור 

שאין בו דגים ואז יבוא משיח צדקינו במהרה בימינו א"ס.
תשב  ואמה  אחי'  ויאמר  שרה  חיי  בפ'  רמזנו  וכאשר 
הנערה אתנו ימים או עשור אחר תלך ופרש"י שכך נותנים 
לבתולת ישראל זמן י"ב חודש בסוד י"ב בקר שהים עומד 
עליהם לפרנס עצמה בתכשיטי' בזמן הגלות ואחר זמן גמר 
הגאולה  זמן  תבוא  בשלימות  תכשיטי'  עם  קומתה  תיקון 
ע"ש  אדוני'  אל  ותשוב  ישראל  כנסת  כללות  תלך  אחר 

הענין ותביא כאן.
וזה שרמז להם יוסף לאחיו בגלות מצרים ורמז להם על 
תיקון  לערך  קומתך  זאת  שנקרא  השכינה  בזאת  העתיד 
קומתה יתכן לכם לדעת ולהבין חי פרעה עד אימתי ימשוך 
חיות הס"א הכינוי לפרעה כי כל מלך שבבחי' מצרים נקרא 

ביאת  עד  והולך  נוקב  מצרים  גלות  ענין  באמת  כי  פרעה 
הגואל כאשר יתבאר לנו אי"ה במקומו הכל תולה לעומת 

תיקון קומת השכינה כמו כן ימהר עת הגאולה.
פ"ה  שבועות  בדרוש  עיין  הענין  את  עוד  ולהבינך 
שוכבת  אשה  והנה  וילפת  האיש  ויחרד  הלילה  בחצי  ויהי 
מרגלותיו ותוכן הדברים ויהי לשון צער בחצי הגלות הדומה 
ללילה וראוי להיות על כל פנים תיקון חצי המלכות וכלפי 
שראה בועז צדיק יסוד עולם בדורו אשה יראת ה' שוכבת 
מרגלותיו עדיין היא ברגליו ואין איש צדיק בארץ להכינה 
אותה ולהגבי' נגד קומתו ית' על ככה חרד יחרד בקרב לבו 

אורך זמן הפלאות ביאת משיח.
והיינו הרמז בכאן בזאת ודאי היא השכינה הנקרא זאת 
זמן  יתמשך  אימתי  עד  פרעה  בחי'  הס"א  חיות  תבחנו 
הגלות אם תצאו מזה הגלות כי אם בבא אחיכם הקטן הנה 

הקטן ודאי מי יקום יעקב כי קטן הוא ודו"ק בזה ותבין.
אור המאיר

בנימין  להביא  יוסף  דסיבב  בהא  רמז  ]תוכן:  ב. 
אליו לפני יעקב – שההתאספות השבטים עם יוסף 

הוא פועל דמיוני על העתיד שיהי' כולם לאחדים[

בהא דיוסף סיבב להביא את בנימין אליו עוד טרם בוא 
יעקב, כתב הרמב"ן כדי לקיים החלומות שידע פתרונם כי 
כל אחיו ישתחוו לו בתחילה מבלעדי יעקב כהוראת החלום 
לכל  רמז  אנחנו  כי  אלומים  מאלמים  אנחנו  והנה  הראשון 
אחיו. אך דעת רש"י בפסוק ויזכור יוסף את החלומות אשר 

חלם להם וידע שנתקיימו שהרי השתחוו לו וכן בזוה"ק.
שהתאספות  יוסף  ידע  באשר  כי  ז"ל  לדעתם  וי"ל 
השבטים היא פועל דמיוני על העתיד שיהיו כולם לגוי אחד 
בארץ וכמ"ש ביחזקאל )לז( שיהיו לאחדים כמו עץ אחד, 
וזה יתכן ע"י התבטלות והתאחדות זה לזה, וזה יתכן ביותר 
כולם  שהיו  יעקב  בפני  אבל  יעקב,  מבלעדי  לבדם  בעודם 
ולהתאחד  יכולים עוד להתבטל  היו  מתבטלים ליעקב לא 
זה לזה, דומה לזה שאסור להתפלל אחורי רבו, כי מחמת 
לו בחינת התבטלות  התבטלות לרבו אי אפשר לו שתהי' 

בתפילה.
שם משמואל

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מקץ

אגרות קודש
 ב"ה,  כ' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח כסלו, בו כותב אשר רופא מייעצו לעשות נתוח לעינו...

וכן בתוספת  נוגע למאור עיניו של אדם  בטח למותר להעירו להזהר בקידוש ובהבדלה שזה 

אומץ בענינים של כבוד התורה ולומדי' והוא ע"פ מ"ש כי נר מצוה ותורה אור, ומדתו של הקב"ה מדה 

כנגד מדה לחזק ולהוסיף במאור עיניו. ויקבע שיעורים בתורת הנגלה ובתורת החסידות הסוד מתוך 

הרחבה ובריאות הנכונה.

בברכת רפ' קרובה.



נג uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k oey`x meil inei xeriy

ß elqk a"k oey`x mei ß

àî(à)äpäå íìç äòøôe íéîé íéúðL õwî éäéå©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−
:øàéä-ìò ãîòŸ¥¬©©§«Ÿ

i"yx£ıwÓ È‰ÈÂ∑,'קץ' לׁשֹון וכל 'מּסֹוף', ּכתרּגּומֹו: «¿ƒƒ≈ְְְְִֵַָ
הּוא  קרּויים ∑È‰ŒÏÚ‡¯.סֹוף אינם נהרֹות ׁשאר ּכל ««¿…ְְְִֵָָָָ

מּנילּוס, חּוץ יאֹורים יאֹורים, עׂשּויין הארץ ׁשּכל מּפני ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

ּומׁשקה  ּבתֹוכם עֹולה ונילּוס אדם, ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַָָָיאֹורים
ּכׁשאר  ּתדיר ּבמצרים יֹורדין ּגׁשמים ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָאֹותם,

.ארצֹות  ֲָ

(á)äàøî úBôé úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¬©§¤−
:eçàa äðéòøzå øNa úàéøáe§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨¨¨«

i"yx£‰‡¯Ó ˙BÙÈ∑ּבחברּתּה צרה ּברּיה עין ׁשאין לזֹו, זֹו יפֹות נראֹות ׁשהּברּיֹות הּׂשבע, לימי הּוא .סימן ¿«¿∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
eÁ‡a∑אחּו "יׂשּגא ּכמֹו: ּבלע"ז, מריׁש"ק ."ּבאגם, »»ְְְֲִֶַַַָָ

(â)øàéä-ïî ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ
úBøtä ìöà äðãîòzå øNa úBwãå äàøî úBòø̈¬©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−

:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ
i"yx£¯Na ˙Bw„Â∑,ּבלע"ז 'ּדק'טינבי"ש .לׁשֹון ¿«»»ְְַַַ

(ã)øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä äðìëàzå©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈
õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä òáL úà¥µ¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£‰ÏÎ‡zÂ∑ הרעב ּבימי נׁשּכחת הּׂשבע ׂשמחת ּכל ׁשּתהא .סימן «…«¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(ä)äpäå úéðL íìçiå ïLéiå|úBìò íéìaL òáL ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²
:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷a§¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«

i"yx£„Á‡ ‰˜a∑ ּבלע"ז .ּבלע"ז שיינ"ש ∑B‡È¯a˙.טואיד"ל ¿»∆∆»ְַַ¿ƒְַַ

(å)úBçîö íéã÷ úôeãLe úBwc íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−
:ïäéøçà©«£¥¤«

i"yx£˙Ùe„Le∑ הּדלת עלֿידי ּתמיד החבּוט מׁשקֹוף לׁשֹון חבּוטֹות, קּדּום', 'ּוׁשקיפן ּבלע"ז, השלייד"ש ¿…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו  ביש"א ∑˜„ÌÈ.הּמּכה ׁשּקֹורין מזרחית, .רּוח ַַָָָ»ƒְִִִֶַָ

Â‰‡א  ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe ÔÈL ÔÈz¯z ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿≈¿ƒ«¿…»≈¿»
:‡¯‰ ÏÚ Ì‡»̃≈««¬»

Ô¯ÈtLב  Ô¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ¯Na ÔÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ»¿»¿»¿»¿«¬»

ÔÓג  ÔB‰È¯˙a Ô˜ÏÒ ÔÈ¯Á‡ Ô¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«»»√»¿»»¿»«¿≈ƒ
ÔÓ˜Â ¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡¯‰«¬»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿»¿»»

:‡¯‰ ÛÈk ÏÚ Ô¯B˙c ÔB‰ÈÏ·˜Ï¿ƒ¿≈¿»«≈«¬»

Na¯ד  Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿«
‡˙ÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtL ‡z¯Bz Ú·L ˙È»¿«¿»«ƒ»¿∆¡≈«ƒ»»

:‰Ú¯t ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¿…

iÏaL‡ה  Ú·L ‡‰Â ˙eÈz ÌÏÁÂ CeÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:Ô·ËÂ ÔÓÈht „Á ‡È˜a Ô˜ÏÒ»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

˜Ìecו  ÔÙÈ˜Le ÔÈ˜Ï ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

epxetq

àî(`).íìç äòøôe ..õwî éäéå©§¦¦¥©§ŸŸ¥
oM mB mlg ,eipFirx ilad mlFg FzFidA¦§¥©§¥©£¨¨©©¥
mxn`nM ,xF`id ztU lr cnFr didW¤¨¨¥©§©©§§©£¨¨

xAl xWt` i`W mWM :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨§¥¤¦¤§¨©¨
`lA mFlgl xWt` i` KM ,oaY `lA§Ÿ¤¤¨¦¤§¨©£§Ÿ

milhA mixaC(` ,dp zekxa).a dxez §¨¦§¥¦

(b).úBøtä ìöà äðãîòzåmcw ©©£Ÿ§¨¥¤©¨Ÿ¤
EidIW zFxFdl ,dpzF` dplk`YW¤Ÿ©§¨¨¨§¤¦§
oiprM ,onf dfi`A eCgi raVde arxd̈¨¨§©Ÿ©©§¨§¥¤§©§¦§©



uwnנד zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k oey`x meil inei xeriy

(æ)íéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðòìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

i"yx£˙B‡È¯a‰∑ ּבלע"ז ÌBÏÁ.שיינ"ש ‰p‰Â∑חלֹו נׁשלם לפניו והּנה ׁשלם לפֹותרים ם והצר. «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ

(ç)-ìk-úà àø÷iå çìLiå Bçeø íòtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²¤¨
íäì äòøt øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ

:äòøôì íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈§©§«Ÿ
i"yx£BÁe¯ ÌÚtzÂ∑ מקׁשקׁשת רּוחּה', 'ּומּטרּפא «ƒ»∆ְְְִֵֶֶַַָ

ּכפעמֹון, אֹומר:ּבתֹוכֹו הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר (דניאל ְְְְֲִֵֶַַַ
ׁשכחת  ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו לפי רּוחֹו", ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ"וּתתּפעם

ּפתרֹונֹו והעלמת הּנחרים ∑ÈnË¯Á.(ב"ר)החלֹום ְְֲֲִַַַָ«¿À≈ִִַָ
מתים, ּבעצמֹותּבטימי ּבלׁשֹון (ׁשּׁשֹואלים עצמֹות הן 'טימי', ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

עצמֹות  מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: BtŒÔÈ‡Â˙¯.)ארּמי, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ¿≈≈
‰Ú¯ÙÏ Ì˙B‡∑,לפרעה לא אבל אֹותם, היּו ּפֹותרים »¿«¿…ְְְֲִַָָָֹֹ

קֹורתֿרּוח  לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
מֹוליד,ּבפתרֹונם, אּתה ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַָָָָ

קֹובר' אּתה ּבנֹות .(ב"ר)ׁשבע ֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(343 'nr eh zegiy ihewl)

לפרעה לפרעה לפרעה לפרעה  לאלאלאלא אבלאבלאבלאבל אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם,,,, היהיהיהיּוּוּוּו ח)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹותריםתריםתריםתרים מא, (רש"י ְְְְֲֲֲֲִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
ׁשּבפׁשטּות ה  (אף יֹוסף ׁשל ּפתרֹונֹו את הּציעּו לא חרטּמים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻ

ׂשבע), ּתקּופת על רֹומזֹות ּבריאֹות וׁשּבלים טֹובֹות ְְְְֳִִִַַַָֹּפרֹות
הּטֹובֹות, הּפרֹות לצד הרעֹות הּפרֹות עמדּו ּבחלֹום ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָׁשהרי

אחת אחת אחת אחת  ּוּוּוּובעבעבעבעֹוֹוֹוֹונהנהנהנה היּוּבּבּבּבעתעתעתעת לפרעה ׁשּכן כּו', ּבנֹות ׁשבע אמרּו לכן . ְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבתקּופה ויּתכן ּפילגׁשים, ּומסּפר נׁשים יּולדּואחתאחתאחתאחתמסּפר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ׁשל  (ועצתֹו) ּפתרֹונֹו לפי א אחרֹות. ּבנֹות לֹו וימּותּו ּבנֹות ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָלֹו

הרעב ּוׁשנֹות הּׂשבע ׁשנֹות היּו אחת אחת אחת אחת יֹוסף ׁשהרי ּבּבּבּבכפיפהכפיפהכפיפהכפיפה , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּובׁשנֹות  הרעב, ׁשנֹות ּבׁשביל אֹוצרֹות אצרּו הּׂשבע ְְְְְִִִִַַָָָָָֹּבׁשנֹות

הּׂשבע. ּבׁשנֹות ׁשאצרּו האֹוצרֹות את אכלּו ְְְִֶֶַַָָָָָָָֹהרעב

(è)éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾
:íBiä øékæî éðà£¦−©§¦¬©«

(é)úéa øîLîa éúà ïziå åéãáò-ìò óö÷ äòøt©§−Ÿ¨©´©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ
:íéôàä øN úàå éúà íéçahä øN©´©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«

(àé)Léà àeäå éðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤−̈£¦´¨®¦²
:eðîìç Bîìç ïBøúôk§¦§¬£Ÿ−¨¨«§

i"yx£BÓÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑לֹו ודֹומה לנּו, ׁשּנפּתר לּפתרֹון הראּוי .חלֹום ƒ¿ƒ¿¬…ְְְֲִִֶֶַַָָָ

iÏaL‡ז  Ú·L ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ‡ÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰Ú¯t ¯Úz‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈht«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

e˜¯‡ח  ÁÏLe dÁe¯ ‡t¯hÓe ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈkÁ Ïk ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ïk ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
¯LÙc ˙ÈÏÂ dÓÏÁ ˙È ÔB‰Ï ‰Ú¯Ù ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰Ú¯ÙÏ ÔB‰˙È»¿¿«¿…

È˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ (ÌÚ) È˜L ·¯ ÏÈlÓe«ƒ«»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯k„Ó ‡‡ ÈÁ¯Ò»¿»ƒ¬»«¿«»≈

hÓa¯˙י  È˙È ·‰ÈÂ È‰B„·Ú ÏÚ Ê‚¯ ‰Ú¯t«¿…¿≈««¿ƒƒ«»ƒ¿«¿«
:ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ È˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa≈«»«»»ƒ¿»««¿≈

e‰Â‡יא  ‡‡ „Á ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁÂ«¬≈¿»∆¿»¿≈¿»«¬»»
:‡ÓÏÁ dÓÏÁ Ô¯LÙk ¯·b¿«¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»

epxetq

ux` lkaE ,zFvx`d lkA arx idie"©§¦¨¨§¨¨£¨§¨¤¤
"mgl did mixvn(cp weqt oldl).c dxez ¦§©¦¨¨¨¤

(f).íBìç äpäådid lMdW WiBxd §¦¥£¦§¦¤©Ÿ¨¨
Fl d`xp didW ,FnvrA cg` mFlg£¤¨§©§¤¨¨¦§¤
cnrOd FzF`A didW ,ipXd FnFlgA©£©¥¦¤¨¨§©©£¨
WxR Kke ,oFW`xd FnFlg lW FnvrA§©§¤£¨¦§¨¥¥

"inlgA dx`e" Fxn`A ,KM xg` `Ed©©¨§¨§¨¥¤©£Ÿ¦
(ak weqt oldl).g dxez

(g).íúBà øúBt ïéàåEaWgW ipRn §¥¥¨¦§¥¤¨§
wlgA iM .oFxzRA Erh ,mipW mdW¤¥§©¦¨©¦§¦©¥¤
zlrFRd dAQd dzid EPOn oFW`xd̈¦¦¤¨§¨©¦¨©¤¤
zFWxFg zFxRd odW ,calA zixngde§©¨§¦¦§©¤¥©¨§

gaE ,dwWOd xF`idedzid ipXd wl §©§©©§¤©¥¤©¥¦¨§¨
mde calA zizilkYde ziIxESd dAQd©¦¨©¦¦§©©§¦¦¦§¨§¥

.milAXdh dxez ©¦¢¦
(h).øékæî éðà éàèç úà`l ¤£¨©£¦©§¦Ÿ

,xdQd ziaA izF` YzPW lr mrxznM§¦§©¥©¤¨©¨¦§¥©Ÿ©
.did i`hgA iMi dxez ¦§¤§¦¨¨



נה uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ipy meil inei xeriy

(áé)íéçahä øNì ãáò éøáò øòð eðzà íLå§¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½
Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−

:øúẗ¨«
i"yx£„·Ú È¯·Ú ¯Ú∑ ׁשאין הרׁשעים, ארּורים ««ƒ¿ƒ∆∆ְֲִִֵֶָָ

ּבּזיֹון  ּבלׁשֹון ׁשּמזּכירֹו ׁשלמה, ׁשֹוטה ∑Ú¯.טֹובתם ְְְִִִֵֶַָָָָ««ֶ
לגדּלה ואין  מּכיר ∑È¯·Ú.ראּוי אינֹו לׁשֹוננּו .אפּלּו ְְִֵָָֻƒ¿ƒְֲִִֵֵַ

„·Ú∑ ולא ,מ ֹול עבד ׁשאין מצרים ּבנימּוסי  וכתּוב ∆∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ׂשרים ּבגדי רא"ם (לֹובׁש ּגרס וכן ׁשירים, אחרים: ‡LÈ.)ספרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָƒ

BÓÏÁk∑לענינֹו וקרֹוב החלֹום .לפי «¬…ְְְְֲִִַָָ

(âé)épk-ìò áéLä éúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−
:äìú Búàå§Ÿ¬¨¨«

i"yx£ÈpkŒÏÚ ·ÈL‰∑ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ּפרעה ≈ƒ««ƒְְְְְִַַַָָֹ
קצר  מקרא הרי עבדיו", על קצף "ּפרעה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר:
לפרׁש צרי ׁשאין לפי הׁשיב, מי ּפרׁש ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלׁשֹון

ּדר וכן ּפרעה, והּוא להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמי
הם  לעׂשֹות, ׁשעליו מי על קצרים, מקראֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכל

הּדבר  את .סֹותמים ְִֶַָָ

(ãé)øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®
:äòøt-ìà àáiå åéúìîN ólçéå çlâéå©§©©Æ©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£¯Ba‰ŒÔÓ∑,הּסהר ּבית ּכמין מן עׂשּוי ׁשהּוא ƒ«ְִִֵֶַַָֹ
ואף  הּוא, ּגּמא לׁשֹון ׁשּבּמקרא "ּבֹור" ּכל וכן ְְְְִֵֶַַָָָָֻֻּגּמא,

ּבלע"ז  פוש"י ּבֹור, קרּוי מים ּבֹו אין ∑Ál‚ÈÂ.אם ְִִֵַַַָ«¿««
ּכב  הּמלכּות מּפני .(ב"ר)ֹוד ְְְִֵַַ

ß elqk b"k ipy mei ß

(åè)ïéà øúôe ézîìç íBìç óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦Ÿ¥−¥´
éìò ézòîL éðàå Búàøzôì íBìç òîLz øîàì E Ÿ®©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ¦§©¬£−¦§¬Ÿ

:BúàŸ«
i"yx£B˙‡ ¯zÙÏ ÌBÏÁ ÚÓLz∑ חלֹום ותבין ּתאזין ƒ¿«¬ƒ¿……ְֲֲִִַָ

אֹותֹו ּכמֹו:∑ÚÓLz.לפּתר והאזנה, הבנה לׁשֹון ְִֹƒ¿«ְְְֲֲַָָָָ
אנטינדר"א  לׁשֹונֹו", תׁשמע לא "אׁשר יֹוסף", ְְֲִֵֵֶַַֹ"ׁשֹומע

.ּבלע"ז  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr l zegiy ihewl)

לאמרלאמרלאמרלאמר עליעליעליעלי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּתיייי טו)ואניואניואניואני הרמּב"ן(מא, ו,ּכתב (וארא ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְַַַָָֹֹ
לאמר י) הּתֹורה ּבכל "לאמר" מּלת ּכי הּמפרׁשים אמרּו :ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹ

ּברּור  על להֹורֹות לאמר מּלת ּכי ּבעיני, והּנכֹון . . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹליׂשראל

ּכאן, ואף עכ"ל. ּברמז, ולא מסּפקת אמירה לא . . ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהענין
רק  לא ודּיּוק: ּגמּור ּברּור על מֹורה "לאמר" ּתבת ְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹהֹוספת

ּגמּור. ּבברּור "לאמר", ּגם אּלא ׁשמעּתי, ּבעלמא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשמיעה

Ï¯·יב  ‡„·Ú ‰‡¯·Ú ÌÏeÚ ‡nÚ Ôn˙Â¿«»ƒ»»≈ƒ¿»»«¿»¿«
˙È ‡Ï ¯LÙe dÏ ‡ÈÚzL‡Â ‡iÏBË»̃«»¿ƒ¿»≈»≈»«»»»

:¯Lt dÓÏÁk ¯·b ‡ÓÏÁ∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

‡˙È·יג  È˙È ‰Â‰ Ôk ‡Ï ¯Lt È„ ‡Ók ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ»«»»≈¬»»ƒ¬≈
:·Ïˆ d˙ÈÂ ÈLenL ÏÚ«ƒƒ¿»≈¿»

È‰BËÈ‰¯‡Âיד  ÛÒBÈ ˙È ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»≈¿«¿ƒƒ
˙ÂÏ ÏÚÂ d˙eÒÎ ÈpLÂ ¯tÒÂ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓƒ≈¬ƒ≈¿««¿«ƒ¿≈¿«¿«

:‰Ú¯t«¿…

LÙe¯טו  ˙ÈÓÏÁ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈∆¿»¬≈ƒ»«
z‡c ¯ÓÈÓÏ CÏÚ ˙ÈÚÓL ‡‡Â dÏ ˙ÈÏ≈≈«¬»ƒ¿≈¬»¿≈«¿«¿

:d˙È ¯LÙÓÏ ‡ÓÏÁ ÚÓL»«∆¿»¿ƒ¿«»≈

epxetq

(ci).øBaä ïî eäöéøéålM KxcM ©§¦ª¦©§¤¤¨
Fxn`M ,rbx FnM ziUrPW 'd zrEWY§©¤©£¥§¤©§¨§

"`Fal izrEWi daFxw iM"(` ,ep ediryi), ¦§¨§¨¦¨
hrnM ..il rnW iOr El" Fxn`kE§¨§©¦Ÿ¥©¦¦§©

"ripk` mdiaiF`(eh ci ,`t mildz)Kke , §¥¤©§¦©§¨
EWxb iM" Fxn`M ,mixvn oipr did̈¨¦§©¦§©¦§¨§¦Ÿ§

"mixvOn(hl ,ai zeny)mpFxkf mxn`M , ¦¦§©¦§¨§¨¦§¨

lW owvA wiRqd `NW' dkxal¦§¨¨¤Ÿ¦§¦§¥¨¤
mdilr dlbPW cr uingdl EpizFa £̀¥§©§¦©¤¦§¨£¥¤
`Ed KExA WFcTd miklOd ikln Kln¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

'ml`bE(gqt ly dcbd)zFUrl xn` oke . §¨¨§¥¨©©£
l` `Fai m`ztE" Fxn`M ,cizrl§¨¦§¨§¦§Ÿ¨¤
"miWwan mY` xW` oFc`d Flkid¥¨¨¨£¤©¤§©§¦

(` ,b ik`ln).

,åéúìîN ólçéål` `Fal oi` iM" ©§©¥¦§Ÿ¨¦¥¨¤
"wU WEalA KlOd xrW,c xzq`) ©©©¤¤¦§¨

(a.eh dxez

(eh).Búà øzôì íBìç òîLzoiaYW ¦§©£¦§ŸŸ¤¨¦
znkg itM FzF` xYtl mFlgd oipr¦§©©£¦§Ÿ§¦¨§©

.dxwnA xYtY `le ,oFxzRdfh dxez ©¦§§Ÿ¦§Ÿ§¦§¤



uwnנו zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ipy meil inei xeriy

(æè)äðòé íéýìû éãòìa øîàì äòøt-úà óñBé ïòiå©©̧©¥¯¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®¡Ÿ¦¾©«£¤−
:äòøt íBìL-úà¤§¬©§«Ÿ

i"yx£È„ÚÏa∑,מּׁשּלי החכמה ּפרעה אין לׁשלֹום ּבפי ענּיה יּתן יענה, אלהים .אּלא ƒ¿»»ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(æé)ãîò éððä éîìça óñBé-ìà äòøt øaãéå©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬Ÿ¥−
:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ

(çé)øNa úBàéøa úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈
:eçàa äðéòøzå øàz úôéå¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«

(èé)úBlc ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt-òáL äpäå§¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸
äpäë éúéàø-àì øNa úBwøå ãàî øàz úBòøå§¨¬²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨

:òøì íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©
i"yx£˙Blc∑:ּכמֹו יג)ּכחּוׁשֹות, ב ּככ (שמואל אּתה ּדאמנֹון "מּדּוע ּדל"? Na¯.ה ˙Bw¯Â∑'רּקֹות' לׁשֹון ּכל «ְְְְַַַַַָָָ¿«»»ְַָ

בלוא"ש  ּובלע"ז ּבׂשר, חסרי .ׁשּבּמקרא ְְְִֵֶַַַָָָָ

(ë)òáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©
:úàéøaä úBðLàøä úBøtä©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ

(àë)-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷-ìà äðàázå©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤
:õ÷éàå älçza øLàk òø ïäéàøîe äðaø÷¦§¤½¨©§¥¤´©½©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«

(áë)äpäå éîìça àøàå|äð÷a úìò íéìaL òáL ¨¥−¤©«£Ÿ¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬
úBáèå úàìî ãçà: ¤−̈§¥¬Ÿ§Ÿ«

(âë)íéã÷ úBôãL úBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−§ª´¨¦®
:íäéøçà úBçîö«Ÿ§−©«£¥¤«

i"yx£˙BÓˆ∑,נצן לקין', 'נצן ותרּגּומֹו: ּכסלע, וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ּבלׁשֹון צנמא ¿Àְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּזרע  מן ׁשּנתרֹוקנּו לפי הּנץ, אּלא ּבהן .אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ÔÓטז  ¯a ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È ÛÒBÈ ·È˙‡Â«¬≈≈»«¿…¿≈««ƒ
‡ÓÏL ˙È ·˙zÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»ƒ…«»¿»»

:‰Ú¯Ù„¿«¿…

‰‡יז  ÈÓÏÁa ÛÒBÈÏ (ÌÚ) ‰Ú¯t ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈¿∆¿ƒ»
:‡¯‰ ÛÈk ÏÚ Ì‡˜ ‡‡¬»»≈«≈«¬»

ÔÓÈhtיח  ‡z¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«¿»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtLÂ ¯Na¿«¿«ƒ»¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»

ÔB‰È¯˙aיט  Ô˜ÏÒ ÔÈ¯Á‡ ‡z¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«¿»»√»¿»»¿»«¿≈
¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ‡„ÁÏ ÈÊÁÓÏ ÔLÈ·e ÔÎÈÒÁ¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈«¬»«¬ƒ»¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ È˙ÊÁ ‡Ï»¬≈ƒ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ú·Lכ  ˙È ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»»¿»¬ƒ»»ƒ»»»¿«
:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜ ‡z¯Bz¿»«¿»»»«ƒ»»

elÚכא  È¯‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏ ‡ÏÚÂ«¬»ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
‡˙ÈÓ„˜a „k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«¿«¿≈»

:˙È¯Úz‡Â¿ƒ¿»ƒ

Ô˜ÏÒכב  ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â ÈÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»
:Ô·ËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È˜a¿«¿»«»¿»¿»»

˜Ìecכג  ÔÙÈ˜L ÔÈ˜Ï Ôˆ ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

epxetq

(fh).éãòìaxztE" Yxn`W iR lr s` ¦§¨¨©©¦¤¨©§¨Ÿ¥
"Fz` oi`(eh weqt)z`fA cigi ip` EN`M , ¥Ÿ§¦£¦¨¦§Ÿ

wtq ilA WIW aWFg ip` ,dnkgd©¨§¨£¦¥¤¥§¦¨¥
.icrlA xzFR¥¦§¨©
.äðòé íéäìàipFxztA dpr`W dUri ¡Ÿ¦©£¤©£¤¤¤¡¤§¦§¦

.äòøt íBìL úàmFlW didIW xaC ¤§©§Ÿ¨¨¤¦§¤§

dRd xg` miklFd zFnFlgdW ,drxR©§Ÿ¤©£§¦©©©¤
(a ,dp zekxa).fi dxez

(hi).äpäë éúéàø àìlr ,df dxw `l Ÿ¨¦¦¨¥¨Ÿ¨¨¤©
"Ewlq KaMWn lr KpFirx" KxCl`ipc) ¤¤©§¨©¦§§¨§¦

(hk ,a.k dxez

(`k)ìà eàá ék òãBð àìå§Ÿ©¦¨¤

.äðaø÷`le mYlk`e" KxC lr ¦§¤¨©¤¤©£©§¤§Ÿ
"ErAUz(ek ,ek `xwie)mpFxkf mxn`M , ¦§¨§¨§¨¦§¨

zR Fl WIW in dnFC Fpi` :dkxal¦§¨¨¥¤¦¤¥©
FNqA zR Fl oi`W inl FNqA,cr `nei) §©§¦¤¥©§©

(a.ak dxez



נז uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ipy meil inei xeriy

(ãë)íéìaMä òáL úà úwcä íéìaMä ïòìázå©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−
:éì ãébî ïéàå íénèøçä-ìà øîàå úBáhä©Ÿ®¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«

(äë)àeä ãçà äòøt íBìç äòøt-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®
:äòøôì ãébä äNò íéýìûä øLà úà¥´£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ

(åë)òáLå äpä íéðL òáL úáhä úøt òáL¤¯©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©
:àeä ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä íéìaMä©¦¢¦Æ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

i"yx£ÌÈL Ú·LÂ ÌÈL Ú·L∑,ׁשבע אּלא אינן ּכּלן ∆«»ƒ¿∆«»ƒֵֶֶַָָָֻ
ּכמֹו מזּמן, ׁשהּדבר לפי ּפעמים, החלֹום נׁשנה ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻואׁשר
ּבׁשבע  וגֹו'". החלֹום הּׁשנֹות "ועל ּבּסֹוף: לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָׁשּפרׁש

ׁשהיה  לפי לפרעה", "הּגיד נאמר: הּטֹובֹות ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹׁשנים
ּפרעה", את "הראה נאמר: רעב ׁשני ּובׁשבע ,ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסמּו
מראה  לׁשֹון ּבֹו נֹופל ורחֹוק, מפלג הּדבר ׁשהיה .לפי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻ

(æë)ïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
úBôãL úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½§ª−

:áòø éðL òáL eéäé íéãwä©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«

(çë)øLà äòøt-ìà ézøac øLà øácä àeä́©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯
:äòøt-úà äàøä äNò íéýìûä̈«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ

(èë)õøà-ìëa ìBãb òáN úBàa íéðL òáL äpä¦¥²¤¬©¨¦−¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

(ì)òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà áòø éðL òáL eî÷å§ÂÂ̈¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈
:õøàä-úà áòøä älëå íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤

i"yx£Ú·O‰ŒÏk ÁkLÂ∑ הּבליעה ּפתרֹון .הּוא ¿ƒ¿«»«»»ְְִִַָ

(àì)àeää áòøä éðtî õøàa òáOä òãeé-àìå§«Ÿ¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−
:ãàî àeä ãáë-ék ïë-éøçà©«£¥¥®¦«¨¥¬−§«Ÿ

i"yx£Ú·O‰ Ú„eÈŒ‡ÏÂ∑ אלֿקרּבנה ּכיּֿבאּו נֹודע "ולא ּפתרֹון: ."הּוא ¿…ƒ»««»»ְְְִִִֶֶַָָֹ

ÈÏaM‡כד  Ú·M ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ÔÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
:ÈÏ ÈeÁÓ Èc ˙ÈÏÂ ‡iL¯ÁÏ ˙È¯Ó‡Â ‡˙·Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ¿«≈ƒ

Á„כה  ‰Ú¯Ù ‡ÓÏÁ ‰Ú¯ÙÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«¿…∆¿»«¿…«
:‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ „aÚÓÏ „È˙Ú ÈÈ Èc ˙È ‡e‰»ƒ¿»»ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…

‡Ôepכו  ÔÈL Ú·L ‡˙·Ë ‡z¯Bz Ú·L¿«¿»»»»¿«¿ƒƒ
‡ÓÏÁ Ôep‡ ÔÈL Ú·L ‡˙·Ë ‡iÏaL Ú·Le¿«À¿«»»»»¿«¿ƒƒ∆¿»

:‡e‰ „Á«

Ô˜ÏÒcכז  ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz Ú·Le¿«¿»¬ƒ»»ƒ»»¿»¿»
) Ú·L ÔB‰È¯˙a נ"י‡Ú·LÚ·Le Ôep‡ ÔÈL ( «¿≈¿««¿»¿ƒƒ¿«

Ú·L ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï ‡iÏaMÀ¿«»»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«
:‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»

ÈÈכח  Èc ‰Ú¯t ÌÚ ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ƒ¿»»ƒ«≈ƒƒ«¿…ƒ¿»
:‰Ú¯ÙÏ ÈÊÁ‡ „aÚÓÏ „È˙Ú»ƒ¿∆¿««¬≈¿«¿…

(כט  ‡Ú·Ò ÔÈ˙‡ ÔÈL Ú·L )Ú·N‡נ"י ‰‡ »¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a«̄»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈLzÈÂל  Ô‰È¯˙a ‡ÙÎ ÈL Ú·L ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»«¿≈≈¿ƒƒ¿≈
) ‡Ú·Ò Ïk נ"י‡Ú·NÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ( »ƒ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡Ú¯‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡ÙÎ ÈˆÈLÈÂƒ≈≈«¿»»«»¿«¿»

(לא  ‡Ú·BN Ú„È˙È ‡ÏÂ נ"י‡Ú·N‡Ú¯‡a ( ¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
È¯‡ Ôk ¯˙· È‰Èc ‡e‰‰ ‡Ùk Ì„˜ ÔÓƒ»»«¿»«ƒ≈»«≈¬≈

:‡„ÁÏ ‡e‰ ÛÈ˜«̇ƒ«¬»

epxetq

(ck).éì ãébî ïéàåmNMW d`xW §¥©¦¦¤¨¨¤ª¨
mzF` ExztE ,zFnFlg ipW mdW EaWg̈§¤¥§¥£¨§¨
mdipXW xiMd `Ede ,mixaC ipW lr©§¥§¨¦§¦¦¤§¥¤
"inlgA `x`e" Fxn`M ,cg` mFlg Eid̈£¤¨§¨§¨¥¤©£Ÿ¦

(ak weqt).dk dxez

(dk).àeä ãçà äòøt íBìçKkitlE £©§Ÿ¤¨§¦¨

.mixzFRd Erḧ©§¦
ãébä äNò íéäìàä øLà úà¤£¤¨¡Ÿ¦Ÿ¤¦¦

.äòøôì,miOhxgd df Erci `l Kkitl §©§Ÿ§¦¨Ÿ¨§¤©©§ª¦
ciBd la` ,mdihdlA rcFp `l iM¦Ÿ©§©£¥¤£¨¦¦

.calA drxtlek dxez §©§Ÿ¦§¨
(gk).øácä àeä`Ed" arxd oipr ©¨¨¦§©¨¨¨

,"drxtl ciBd"W iYxn`W "xaCd©¨¨¤¨©§¦¤¦¦§©§Ÿ
.arxA ux`d zxMY `NW icM§¥¤Ÿ¦¨¥¨¨¤¨¨¨

.äòøt úà äàøä,raVd ipW ¤§¨¤©§Ÿ§¥©Ÿ©
on FOr z` riWFI dOA FricFdl§¦©¤¦©¤©¦

.arxdhk dxez ¨¨¨



uwnנח zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ipy meil inei xeriy

(áì)ïBëð-ék íéîòt äòøt-ìà íBìçä úBðMä ìòå§©̧¦¨¯©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³
:BúNòì íéýìûä øäîîe íéýìûä íòî øácä©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(âì)eäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé äzòå§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−
:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 340 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zFnFlgd oFxztA sqFi znkg̈§©¥§¦§©£

עלעלעלעל־־־־ארץ ארץ ארץ ארץ  ויויויויׁשׁשׁשׁשיתהיתהיתהיתהּוּוּוּו וחכםוחכםוחכםוחכם נבנבנבנבֹוֹוֹוֹוןןןן איאיאיאיׁשׁשׁשׁש פרעהפרעהפרעהפרעה יראיראיראירא ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹועועועועּתּתּתּתהההה ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לג)מצריםמצריםמצריםמצרים:::: (מא, ְְְְִִִִִִִִָָָָֽֽֽֽ

עליו  ּכיצד לֹו יעץ ּפרעה, חלֹומֹות את יֹוסף ׁשּפרׁש ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלאחר
"יעׂשה  גֹו', פרעה" ירא "ועּתה – הרעב ׁשנֹות לקראת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלנהג

ויפקד". ְְְֵַַֹפרעה
החלֹום, ּדבר את לפרׁש רק היה יֹוסף ׁשל ּתפקידֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכאֹורה

לעׂשֹות. מה ליעץ ְְֲֵַַַֹולא
נכׁשלּו ׁשּבעטיֹו החלֹום ּבפתרֹון הּקׁשי ּבזה: ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹוההסּברה
ׁשבע  "והּנה הּכתּוב: ּבהמׁש מסּפר לפרׁשֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחרטּומים
וּתעמדנה  ּבׂשר, ודּקֹות מראה רעֹות . . עֹולֹות אחרֹות ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָֹּפרֹות
הרזֹות  ׁשהּפרֹות – ּכלֹומר הּיאֹור", ׂשפת על הּפרֹות ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָאצל
החרטּומים: התקּׁשּו הּיאֹור. ׂשפת על יחד עמדּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהּׁשמנֹות
רזֹות  - ההפּכּיים הּסימנים ׁשני להּמצאּות ההסּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּו

ּביחד? – ְְֵַַּוׁשמנֹות
ּבׁשבע  ּבפתרֹונֹו: ההפכים ׁשני את ערב ּבחכמתֹו, יֹוסף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָרק
הּבאֹות  הּטֹובֹות הּׁשנים אכל ּכל את "ויקּבצּו הּׂשבע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשני
יתּכֹוננּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשּכבר היינּו בר", ויצּברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהאּלה
האכל  "והיה הרעב ּבׁשנֹות – ּומאיד הרעב, ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלׁשנֹות
הּׂשבע. ׁשנֹות אכל את ׁשּיאכלּו הרעב", ׁשני לׁשבע ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפּקדֹון
על  רק לא נסב החלֹום ׁשּפתרֹון ועּקרית, נֹוספת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹמעלה
צבירת  – ּפרעה ׁשל מעׂשיו ּגם אּלא הּקּב"ה, מאת ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּצפּוי

ּבחלֹומֹו. נרמזּו ְְֲִֶַָֹהאכל,
יֹוסף  ׁשל עצתֹו ּפרּוׁש: פרעה". ּבעיני הּדבר "וּיּטב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹועל־ּכן
עד  עצמֹו, החלֹום מּפתרֹון יֹותר ּפרעה ּבעיני חן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹמצאה

לעצתֹו. ּבכּונתֹו ,"ּכמֹו וחכם נבֹון "אין ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָׁשּׁשּבחֹו

(ãì)Lnçå õøàä-ìò íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNòé©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ
:òáOä éðL òáLa íéøöî õøà-úà¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

i"yx£LnÁÂ∑ וי' "וחמׁשים ּכתרּגּומֹו: וכן: ."זרז', ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

(äì)úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà eöa÷éå§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ
íéøòa ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå älàä̈¥®¤§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−

:eøîLå§¨¨«
i"yx£ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡∑,הּוא ּדבר טעמֹוׁשם לפיכ ∆»…∆ְֲִֵַָָָ

קטן ּבפּת"ח ונקּוד ּפֹועל,.)סגֹול (ּבאל"ף ׁשהּוא ואֹוכל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
קמץ  ונקּוד ּבכ' למּטה טעמֹו חלב", אֹוכל ּכל "ּכי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכגֹון

Ú¯tŒ„È‰.)צירי (קטן ˙Áz∑ ּובאֹוצרֹותיו .ּברׁשּותֹו ֵֵָָ««««¿…ְְְִָ

ÔÈÓÊלב  ÔÈz¯z ‰Ú¯ÙÏ ‡ÓÏÁ ˙Èpz‡c ÏÚÂ¿«¿ƒ«≈∆¿»¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ
ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙t ÔÈw˙ È¯‡¬≈«≈ƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈

ÌÈkÁÂלג  Ô˙ÏÎeÒ ¯·b ‰Ú¯Ù ÈÊÁÈ ÔÚÎe¿«∆¡≈«¿…¿«¿¿»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ dÈpÓe«¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ

‡¯Ú‡לד  ÏÚ ÔÈÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂ ‰Ú¯t „aÚÈ«¿≈«¿…ƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»
‡Ú·BN ÈL Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ê¯ÊÈÂƒ»≈»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈¿»

):Ú·N‡נ"י ( ƒ¿»

ÔÈ˙‡cלה  Ô·Ë ‡iL ¯e·ÈÚ Ïk ˙È ÔeLÎÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«»»»¿»¿»
‰Ú¯Ù„ ‡„È ˙BÁz ¯e·ÈÚ Ôe¯ˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿…

:Ôe¯hÈÂ ‡iÂ¯È˜a ‡¯e·ÈÚƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

epxetq

(bl)àøé äzòå.äòøôl`dW xg`n §©¨¥¤©§Ÿ¥©©¤¨¥
ornl ,cizrd arxd ciBd KxAzi¦§¨©¦¦¨¨¨¤¨¦§©©
raVd L`xde ,LOr z` riWFdl xEzŸ§¦©¤©§§¤§£©Ÿ©
ornl Ll iE`x ,riWFY dOA LricFdl§¦£©¤¦©¨§§©©

d`xYW Fl `hgY `lŸ¤¡¨¤¦§¤

.íëçå ïBáð LéàiUrnE ipEIr ¦¨§¨¨¦¦©£¦
,dfl al `Ed miUIW zFpicOd zbdpdA§©§¨©©§¦¤¨¦¥¨¤

"wfp `edl `l `MlnE",e l`ipc) ©§¨Ÿ¤¡¥¨¦
(b.cl dxez

(cl).ã÷ôéå äòøô äNòédUrze ©£¤©§Ÿ§©§¥§©£¤

lkA miciwR cwti xgaYW oFaPd dGW¤¤©¨¤¦§©©§¥§¦¦§¨
,mdilr xUl EdExiMi ornl ,xire xir¦¨¦§©©©¦§©£¥¤
`le ,zg` dpEkA FciA micg`l Eide§¨©£¨¦§¨§©¨¨©©§Ÿ
zilre Ynwe" oiprM ,zFrC iwENg Eidi¦§¦¥¥§¦§©§©§¨§¨¦¨

"mFwOd l`(g ,fi mixac).dl dxez ¤©¨



נט uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iyily meil inei xeriy

(åì)ì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåáòøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
:áòøa õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£ÏÎ‡‰ ‰È‰Â∑ הארץ לקיּום הּגנּוז ּפּקדֹון ּכׁשאר .הּצבּור , ¿»»»…∆ְְִִִֶַַָָָָָָ

(æì):åéãáò-ìk éðéòáe äòøô éðéòa øácä áèéiå©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−¨£¨¨«

(çì)øLà Léà äæë àöîðä åéãáò-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½¦¾£¤²
:Ba íéýìû çeø¬©¡Ÿ¦−«

i"yx£‰ÊÎ ‡ˆÓ‰∑,ּכדין ה"א הנׁשּכח ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא ּונבּקׁשּנּו, נל אם ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּפּתח  ּבחטף ּונקּודה הּתבה ּבראׁש .הּמׁשּמׁשת ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ß elqk c"k iyily mei ß

(èì)íéýìû òéãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦¯©¡Ÿ¦²
:EBîk íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈¨«

i"yx£EBÓk ÌÎÁÂ ÔB·ŒÔÈ‡∑'ּכמֹו נמצא 'לא – ׁשאמרּת וחכם, נבֹון איׁש .לבּקׁש ≈»¿»»»ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(î)ét-ìòå éúéa-ìò äéäz äzà÷ø énò-ìk ÷Mé E ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬
:jnî ìcâà àqkä©¦¥−¤§©¬¦¤«¨

i"yx£˜MÈ∑ נעׂשים יהיּו עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. 'יּתזן', ƒ«ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּכמֹו: ,יד טו)על ּוכמֹו:(לעיל ּביתי", מׁשק (תהלים "ּובן ְְְִֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז ב) גרגישו"ן ‰qk‡."נּׁשקּוֿבר", ׁשּיהיּו∑¯˜ ְְַַַַ««ƒ≈ְִֶ

מל לי ּכמֹו:∑qk‡.קֹורין הּמלּוכה, ׁשל (מלכים לׁשֹון ִִֶֶƒ≈ְְֶַָָ
א) הּמלא אדני מּכּסא ּכסאֹו את .""ויגּדל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹ

(àî)ìò Eúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−
:íéøöî õøà-ìk̈¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£E˙‡ Èz˙∑ לׁשֹון ואףֿעלּֿפיֿכן ,'ית 'מּניתי »«ƒ…¿ְְִִֵֵַַַָָ
ּבין  לגדּלה ּבין עליֹון". ּולתּת" ּכמֹו: הּוא, ְְְְְְִִִֵֵֶָָֻנתינה

לׁשֹון  נֹופל ּכמֹו:לׁשפלּות, עליו, ב)נתינה "נתּתי (מלאכי ְְְְְִִִֵַָָָָ
ּוׁשפלים  נבזים ."אתכם ְְְִִִֶֶָ

(áî)dúà ïziå Bãé ìòî Bzòaè-úà äòøt øñiå©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ−̈
áäfä ãáø íNiå LL-éãâa Búà Laìiå óñBé ãé-ìò©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈

:Bøàeö-ìò©©¨«
i"yx£BzÚaËŒ˙‡ ‰Ú¯t ¯ÒiÂ∑,הּמל טּבעת נתינת «»««¿…∆««¿ְִֶֶַַַַַ

לגדּלה  לֹו ׁשני להיֹות לֹו, ׁשּנֹותנּה למי אֹות .היא ְְְְִִִִִֵֶָָֻ
LLŒÈ„‚a∑ חׁשיבּות ּבמצרים ּדבר ענק,∑¯·„.הּוא ƒ¿≈≈ְְְֲִִִַַ¿ƒֲָ

וכן: רביד, קר ּוי ּבטּבעֹות רצ ּוף ׁשהּוא ז)ועל (משלי ְְְְִֵֶַַָָָ
מׁשנה: ּבלׁשֹון מרצפֹות. ערׂשי רּצפּתי ערׂשי", ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָ"רבדּתי
רצּפה  והיא ׁשּבעזרה', הרבד על אבן ׁשל רבדין .'מּקף ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

Ú·LÏלו  ‡Ú¯‡Ï(„ ‡nÚÏ) ÊÈ‚ ‡¯e·Ú È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿¿«¿»ƒ¿«
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔÈÂ‰˙ Èc ‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז  ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡Ób˙t ¯ÙLe¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…¿≈≈»
:È‰B„·Ú«¿ƒ

ÔÈ„kלח  ÁÎzLÈ‰ È‰B„·ÚÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
:da ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»≈

C˙Èלט  ÈÈ Ú„B‡c ¯˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈»«¿«¿»»»
:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒ ˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È»»»≈»¿¿»¿«ƒ¿»»

ÔÊzÈמ  C¯ÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È‰z z‡«¿¿≈¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
È‰È‡ ÔÈ„‰ ‡˙eÎÏÓ ÈÒ¯k „BÁÏ ÈnÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»»≈≈≈

:CpÓ ¯ÈwÈ«ƒƒ»

ÏÚמא  C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÂ‰·מב  d„È ÏÚÓ d˙˜ÊÚ ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
ÔÈLe·Ï d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈¿ƒ
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡·‰„„ ‡ÎÈÓ ÈeLÂ ıe·c¿¿«ƒ»ƒ»¿«¬»««¿≈

epxetq

(`n).íéøöî õøà ìk ìò Eúà ézúð äàø.LciA iYzp lFcB xaC iM ,aFHd zilkzA bidpdl ahid opFAzde d`xan dxez §¥¨©¦Ÿ§©¨¤¤¦§©¦§¥§¦§¥¥¥§©§¦§©§¦©¦¨¨¨¨©¦§¨§



uwnס zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iyily meil inei xeriy

(âî)eàø÷iå Bì-øLà äðLnä úákøîa Búà ákøiå©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬
:íéøöî õøà-ìk ìò Búà ïBúðå Cøáà åéðôì§¨−̈©§¥®§¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ln‰ ˙·k¯Óa∑ הּמהּלכת הּׁשנ למרּכבּתֹו ּיה ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְְִֶֶֶַַַַָ
ׁשּלֹו למלּכא',∑‡·¯C.אצל אּבא 'דין ּכתרּגּומֹו: ֵֶֶ«¿≈ְְְְֵַַַָָ

ולא  ריכא 'לא ּב'הּׁשּתפין': .'מל' ארמי ּבלׁשֹון 'ר'ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
אּגדה, ּובדברי ריכא'. דברים)ּבר פ' יהּודה:(ספרי רּבי ּדרׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה אב ׁשהּוא יֹוסף, זה ,אבר'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹו ּדּורמסקית אמר עלינּוּבן מעּות אּתה מתי 'עד : ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּכתּובים'? ׁשהּכל את ּברּכים, לׁשֹון אּלא 'אבר' אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר: ּכענין ידֹו, ּתחת ויֹוצאין לפניו נכנעין ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָהיּו
וגֹו' אֹותֹו .""ונתֹון ְְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

מּדּוע  מּובן: אינֹו למלּכא", אּבא "ּדין הּפׁשּוט, הּפירּוׁש ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלפי
ארּמי. ללׁשֹון מצרי ּבלׁשֹון הּמצרּיים ּדברי את הּכתּוב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמתרּגם
ּבחכמה  "אב (א) אּגדה": ׁש"ּבדברי ּבּפירּוׁשים צֹור יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָולכן
ּבן  היה ׁשּיֹוסף ּדכיון - זה ּבפירּוׁש והּקֹוׁשי ּבׁשנים". ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָור
ּדחכמה  הּׁשבח ׁשּי מה וגם: ,"ר" יקראּוהּו לּמה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָׁשלֹוׁשים,
ׁשרק  כּו'", ּברּכים לׁשֹון אּלא אבר "אין (ב) הּמלּוכה. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלענין
למל ּכמֹו ורגלים ידים ּבפיׁשּוט הׁשּתחוּו ולא ,ּבר ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּכרעּו
ּכיון  ארצה), אּפים לֹו ׁשהׁשּתחוּו יֹוסף אחי ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ(ולא
ונתֹון  ׁשּנאמר ("ּכענין ּפרעה מינּוי על־ידי ּבאה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּגדּולתֹו
רק  יׁשּבחּוהּו לּמה - יֹותר קׁשה זה ּפירּוׁש א וגֹו'"). ְְְֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו

ּובין  ּבינֹו הּיחידי ׁשהחילּוק ּבׁשעה ּבּה ּברּכים, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבכריעת
.מל ׁשם ּבקריאת אּלא אינֹו ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמל

- יֹוסי רּבי ׁשל לּפרּוׁש יהּודה רּבי ׁשל הּפירּוׁש ּבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהחילּוק
ּכללּות  ּתֹוכן על ּבעיקר מדיקים האם לׁשיטתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבהתאם
הּתיבה  ּפירּוׁש על אֹו יֹוסף), ׁשל ׁשבחֹו (הדּגׁשת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהענין

.("אבר")ְֵַ
יֹוסף  האם הענינים, ּבפנימּיּות - הּפירּוׁשים ּב' ּבין ְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהחילּוק
רק  אֹו (הׁשּתחואה), ּבמציאּות ּביטּול הּמצרּיים על ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָּפעל
שליט"א, אדמו"ר כ"ק על־ידי הוגה - (ּכריעה) הּיׁש ְִִֵַָּביטּול

ואילך. 202 ע' ח"ה שיחות' ב'לקוטי ונדפס

ã ycew zegiyn zecewp ã(207 'nr d jxk zegiy ihewl)

ידידידידֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת ויויויויֹוֹוֹוֹוצאיןצאיןצאיןצאין נכנסיןנכנסיןנכנסיןנכנסין היהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשההההּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבררררּכּכּכּכיםיםיםים,,,, (רש"י ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
מג) הׁשּתחוּומא, לא א ּבלבד, ּבר ּכֹורעים ׁשהיּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהיינּו

מל היה לא ׁשהרי ּפרעה, ּבפני ּכמֹו ורגלים, ידים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבפּׁשּוט
אּפים  לֹו "וּיׁשּתחוּו יֹוסף אחי לגּבי להּלן ׁשּנאמר ּומה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָמּמׁש.

ּבין  ההבּדל את הּכירּו לא ׁשהּׁשבטים לֹומר, יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹארצה"
חׁשבּו ּבמצרים מֹוׁשל ׁשּיֹוסף ּוכׁשראּו לפרעה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹיֹוסף
וּיּגׁש: ּפרׁשת ריׁש רׁש"י (ּוראה ּפרעה ׁשל לזֹו ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּגדּלתֹו

.(ּכמל ּבעיני אּתה ְְֵֶֶַַָָחׁשּוב

(ãî)éãòìáe äòøô éðà óñBé-ìà äòøt øîàiåE ©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À
:íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà íéøé-àì«Ÿ¨¦¸¦¯¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È‡∑ על ּגזרה לגזר ּבידי יכלת ׁשּיׁש ¬ƒ«¿…ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
אתֿידֹו" איׁש ׁש"לאֿירים ּגֹוזר: ואני .מלכּותי. ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

EÈ„ÚÏ·e∑,"פרעה "אני אחר: ּדבר .ּברׁשּות ׁשּלא ƒ¿»∆ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ

"רק  ּדגמת וזהּו וגֹו'", ּובלעדי" , מל אהיה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֻאני
BÏ‚¯Œ˙‡Â.הּכּסא" B„ÈŒ˙‡∑ּכתרּגּומֹו. ִֵַ∆»¿∆«¿ְְַ

(äî)Bì-ïziå çðòt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´
àöiå äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®©¥¥¬

:íéøöî õøà-ìò óñBé¥−©¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÁÚt ˙Ùˆ∑'ל'פענח ואין הּצפּונֹות, מפרׁש »¿««¿≈«ְְְְְֵֵֵַַַָ

ּבּמקרא  Ú¯Ù.ּדמיֹון ÈËBt∑ ונקרא ּפֹוטיפר, הּוא ְְִִַָƒ∆«ְְִִַָ
מאליו, ׁשּנסּתרס על פרע יֹוסף ּפֹוטי את ׁשחמד לפי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זכּור  יג)למׁשּכב .(סוטה ְְְִַ

(מג  ‡˙È˙ ‡k˙¯a d˙È ·Èk¯‡Â נ"י‡È˙( ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
‡kÏÓÏ ‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ eÊÈ¯Î‡Â dÏ Ècƒ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ d˙È ÈpÓe«ƒ»≈«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

e·¯מד  ‰Ú¯Ù ‡‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬»«¿…«
˙ÈÂ ÔÈÊ „ÁÈÓÏ d„È ˙È ¯·b ÌÈ¯È ‡Ï C¯ÓÈÓ≈¿»»¿ƒ¿«»¿≈¿≈«≈¿»
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡ÈÒeÒ ÏÚ ·k¯ÓÏ dÏ‚ƒ̄¿≈¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

„Ô¯ÓhÓמה  ‡¯·b ÛÒBÈ ÌeL ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…≈«¿»¿ƒ«¿»
Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ ˙È dÏ ·‰ÈÂ dÏ ÔÈÏb»¿»≈ƒ«≈»»¿««ƒ∆«
ÏÚ (ËÈlL) ÛÒBÈ ˜Ùe ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«̄»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(bn).Cøáà åéðôì eàø÷iå!'Kxad' :FnM ©¦§§§¨¨©§¥§©§¥
FnM ,eiMxA lr rxki Wi` lM ,xnFlM§©¨¦¦§©©¦§¨§
Fl' iM mrl xnFl KlOd iptl miwrFSW¤£¦¦§¥©¤¤©¨¨¦

.'KxA lM rxkYõøà ìk ìò Búà ïBúðå ¦§©¨¤¤§¨Ÿ©¨¤¤
.íéøöî,FzEkln lr mNM ElATW ¦§©¦¤¦§ª¨Ÿ©§

.Wcg Kln lkl bdpOMcn dxez ©¦§¨§¨¤¤¨¨

(dn).íéøöî õøà ìò óñBé àöiå`vi ©¥¥¥©¤¤¦§¨¦¨¨
hiNW didW dxFn ot`A drxR iptNn¦¦§¥©§Ÿ§Ÿ¤¤¤¨¨©¦

.mixvn ux` lM lren dxez ©¨¤¤¦§©¦



סי uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iyily meil inei xeriy

(åî)ìL-ïa óñBéåäòøt éðôì Bãîòa äðL íéL §¥Æ¤§¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ
øô éðôlî óñBé àöiå íéøöî-Cìîøáòiå äò ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(æî):íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nòzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«

i"yx£ı¯‡‰ NÚzÂ∑ נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיה ּכתרּגּומֹו, היּו∑ÌÈˆÓ˜Ï.מּלׁשֹון יד, על יד קמץ, על קמץ «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ
.אֹוצרים  ְִ

(çî)ìëà-ìk-úà õa÷iå|eéä øLà íéðL òáL ©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ
øéòä-äãN ìëà íéøòa ìëà-ïziå íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«¨¦²

:dëBúa ïúð äéúáéáñ øLà£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«
i"yx£dÎB˙a Ô˙ ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡∑ …∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«¿»

ּבּתבּואה  ונֹותנין ּפרֹותיה מעמדת וארץ ארץ ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכל
מּלירקב. הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, לי (מעפר נראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קצתם  ּבדעת עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין נחמיה, רּבי ּדעת .)ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 224 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA ± d`EaYd sEQ ¦̀©§¨©£©

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככּהּהּהּה:::: נתןנתןנתןנתן סביבתיהסביבתיהסביבתיהסביבתיה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׂשׂשׂשׂשדהדהדהדה־־־־העירהעירהעירהעיר ֹֹאכלאכלאכלאכל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּתבּואה  את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ּבּתבּואה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָונֹותנים

רש"י)מּלירקב ובפירוש מח. .(מא, ִֵֵָ
"ונֹותנים  וׁשּמּורּה: מצרים ּתבּואת אּסּוף את מתאר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָרׁש"י
מּלירקב" הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּתבּואה

מח) .(מא,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הּפרּוׁש ְְֲֵַַַַָָָָמׁשמעּות

אצלֹו, ּומצטּברת לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה – ּתבּואה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּסּוף
ה'ּתֹוספֹות' מב.)ּכפרּוׁש סנהדרין, תבואות" "ורב (דיבור־המתחיל ְְֵַ

חּטין". ּבעל הּוא ׁשמּועֹות ְִִַַַַ"ּבעל
היטב  ּתּקלט ׁשּלמד ׁשהּתֹורה ּכדי – הּתבּואה" את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"מעמיד

ּתֹור  ׁשהיא למרֹות 'מקּימת' ּוגבֹוהה ותחׁשב הּקּב"ה, ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
– ל הּוא זקּוק האדם, ׁשל מּׂשכלֹו ְְְְִִֵֶַָָָָּבהרּבה

ׁשאֹומרים  ּכמֹו מציאּותֹו. "ּבּטּול" על ׁשּמֹורה – ְְְִִִֶֶֶַָָ"עפר"
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ואז) ּתהיה לּכל ּכעפר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ"ונפׁשי
"נֹותן  ּבלּמּודֹו נּכר "ּבּטּול", מּתֹו ּתֹורה לֹומד ְְְִִִִִֵֵֶָָּכׁשּיהּודי

הּקּב"ה. ַַָָָהּתֹורה",
מקֹום  מאֹותֹו ּדוקא להיֹות צרי הּבּטּול – הּמקֹום" ְְֲִִִֵַַַַָָָָ"עפר
הּיצר, מלחמת – אחרים ּבדברים ולא ּבלּמּודֹו, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹוענין
לעׂשֹות  ּכארי וגּבֹור ּכּנמר "עז ׁשל ּבאפן לנהג צרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאז

ׁשּבּׁשמים". אבי ְִִֶַַָָרצֹון

(èî)ãò ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé øaöiå©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²
:øtñî ïéà-ék øtñì ìãç-ék¦«¨©¬¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«

i"yx£¯tÒÏ Ï„ÁŒÈk „Ú∑ קצר מקרא זה והרי לסּפר, הּסֹופר לֹו חדל ּכי tÒÓ.עד ÔÈ‡ŒÈk¯∑ ׁשאין לפי «ƒ»«ƒ¿…ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹƒ≈ƒ¿»ְִֵֶ
'ּדהא'מסּפר, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .והרי ְְְְֲִִִֵֵַַָָ

Ú¯t‰מו  Ì„˜ Ì˜ „k ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ ˜Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL) ¯·ÚÂ«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú·BN‡מז  ÈL Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eLÎe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ú·N:ÔÈ¯ˆB‡Ï‡נ"י ( ‡¯e·ÈÚ ( ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

‰BÂמח  Èc ÔÈL Ú·L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È LÎe¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¬
¯e·Ú ‡iÂ¯˜a ¯e·ÈÚ ·‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»ƒ

:de‚a ·‰È ‡‰¯ÁÒ· Èc ‡z¯˜ Ï˜Á¬««¿»ƒ¿«¿»»»¿«¿««

ÈbÒמט  ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Ú ÛÒBÈ LÎe¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
:ÔÈÓ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú ‡„ÁÏ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

epxetq

(en).íéøöî õøà ìëa øáòiåcwtl ©©£Ÿ§¨¤¤¦§¨¦¦§Ÿ
l`EnW oiprM ,mdipipr xCqlE mixrd¤¨¦§©¥¦§§¥¤§¦§©§¥

"dRvOde ..l` ziA aaqe",f ` l`eny) §¨©¥¥§©¦§¨

(fh.fn dxez

(fn).íéöî÷ìdzUr zlAW lkA ¦§¨¦§¨¦Ÿ¤¨§¨
.mivnwgn dxez §¨¦

(hn).øtñî ïéà ..ãòcFr did `l ©¥¦§¨Ÿ¨¨
xIvIW ot`A ,mWA `xwp xRqn¦§¨¦§¨§¥§Ÿ¤¤§ª©

.WtPAp dxez ©¤¤



uwnסב zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iriax meil inei xeriy

(ð)áòøä úðL àBáz íøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®
:ïBà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬«

i"yx£·Ú¯‰ ˙L ‡B·z Ì¯Ëa∑(יא רעבֹון (תענית ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור  .מּכאן ¿∆∆»¿«»»»ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr k zegiy ihewl)

רעברעברעברעבֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני ממממּטּטּטּטתתתתֹוֹוֹוֹו ללללׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש לאדםלאדםלאדםלאדם ׁשׁשׁשׁשאסאסאסאסּוּוּוּורררר (רש"י ממממּכּכּכּכאןאןאןאן ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נ) נח.מא, ז)ּבפרׁשת נאסרּו(ז, ּובניו ׁשּנח רׁש"י ּכתב ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

זהּו ּבצער". ׁשרּוי ׁשהעֹולם "מּפני ּבּתבה, הּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבתׁשמיׁש
אפׁשר ממממּכּכּכּכאןאןאןאןׁשּדּיק מּנח עּמֹו: ונּמּוקֹו ּובניו. מּנח ולא ּדייקא, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשהרי  ּבצער, ׁשרּוי עצמֹו האדם ּכאׁשר רק זה אּסּור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹללמד
לֹומדים  מּיֹוסף ואּלּו ּבּתבה. ּבהיֹותם הצטערּו ּובניו נח ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאף
ליֹוסף  ׁשהרי מרעב, סֹובל ׁשאינֹו מי על ּגם חל ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהאּסּור

ּבׁשפע. אכל ְֶֶַָָֹהיה

(àð)éðMð-ék äMðî øBëaä íL-úà óñBé àø÷iå©¦§¨¬¥²¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦
:éáà úéa-ìk úàå éìîò-ìk-úà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«

(áð)íéýìû éðøôä-ék íéøôà àø÷ éðMä íL úàå§¥²¥¬©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−
:ééðò õøàa§¤¬¤¨§¦«

ß elqk d"k iriax mei ß

(âð)õøàa äéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

(ãð)óñBé øîà øLàk àBáì áòøä éðL òáL äðélçzå©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ¨½©«£¤−¨©´¥®
äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä-ìëa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ§¨¨´£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨

:íçì̈«¤

(äð)äòøt-ìà íòä ÷òöiå íéøöî õøà-ìk áòøzå©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤©§−Ÿ
ìóñBé-ìà eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå íçl©¨®¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´¤¥½

:eNòz íëì øîàé-øLà£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ŒÏk ·Ú¯zÂ∑(ב"ר) ׁשהרקיבה «ƒ¿«»∆∆ƒ¿«ƒְִִֶָ

יֹוסף  מּׁשל חּוץ ׁשאצרּו, ÌÎÏ.ּתבּואתם ¯Ó‡ÈŒ¯L‡ ְְִֵֶֶָָָ¬∆…«»∆
eNÚz∑ּוכׁשּבאּו ׁשּיּמֹולּו, להם אֹומר יֹוסף ׁשהיה לפי «¬ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

להם: אמר לנּו'. אֹומר הּוא ּכ' ואֹומרים: ּפרעה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאצל

הרעב  ׁשּׁשני לכם הכריז והלא ּבר, צברּתם לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ'לּמה
אמר  והרקיבה'. הרּבה 'אספנּו לֹו: אמרּו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבאים'?
ּגזר  הרי ּתעׂשּו, לכם יאמר אׁשר ּכל ּכן, 'אם ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהם:
ונמּות'? עלינּו יגזר אם מה והרקיבה, הּתבּואה .על ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 136 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mIxvOd z` lEnl sqFi aEIg¦¥¨¤©¦§¦¦

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו:::: לכםלכםלכםלכם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־יאמריאמריאמריאמר אלאלאלאל־־־־ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹלכלכלכלכּוּוּוּו ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּימֹולּו להם אֹומר יֹוסף רש"י)היה ובפירוש נה. (מא, ִֵֵֶֶָָָ

מהּמצרּים  יֹוסף ּדרׁש מּדּוע ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלכאֹורה
ּבזה? יׁש ּתֹועלת איזֹו ִֵֵֶֶֶֶָׁשּימֹולּו,

lÚ˙נ  ‡Ï „Ú ÔÈa ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ ˙„ÈÏÈc ‡ÙÎ„ ‡zL«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

:ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù∆««»¿

‡¯Èנא  ‰MÓ ‡¯Îea ÌeL ˙È ÛÒBÈ ‡¯˜e¿»≈»¿»¿«∆¬≈
:‡a‡ ˙Èa Ïk ˙ÈÂ ÈÏÓÚ Ïk ˙È ÈÈ ÈÈL‡«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ¿»»≈«»

‡ÈLtנב  È¯‡ ÌÈ¯Ù‡ ‡¯˜ ‡Èz ÌeL ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»∆¿»ƒ¬≈«¿«ƒ
:È„eaÚL Ú¯‡a ÈÈ¿»¿««ƒ¿ƒ

(נג  ‡Ú·BN ÈL Ú·L ˙ÓÈÏLe נ"י‡Ú·NÈc ( ¿ƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰Â‰¬»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ècנד  ‡Ók ÏÚÈÓÏ ‡ÙÎ ÈL Ú·L ˙‡È¯Le¿ƒ«¿«¿≈«¿»¿≈«¿»ƒ
ÏÎ·e ‡˙Ú¯‡ ÏÎa ‡ÙÎ ‰Â‰Â ÛÒBÈ ¯Ó‡¬«≈«¬»«¿»¿»«¿¬»¿»

:‡ÓÁÏ ‰Â‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¬»«¿»

nÚ‡נה  ÁÂˆe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÙÎe¿»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»
‰Ú¯t ¯Ó‡Â ‡ÓÁÏÏ (ÏÚ) ‰Ú¯ÙÏ (Ì„˜)√»¿«¿…«¿«¿»«¬««¿…
ÔBÎÏ ¯ÓÈÈ Èc ÛÒBÈ ˙ÂÏ eÏÈÊÈ‡ È‡¯ˆÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ≈«¿

:Ôe„aÚz«¿¿

epxetq

(`p).íéäìà éðMð ék"zFpW`xd zFxSd EgMWp iM" Fxn`M ,cizrl oiprM(fh ,dq ediryi).ap dxez ¦©©¦¡Ÿ¦¨¦§¨§¨¦§¨§¦¦§§©¨¨¦Ÿ



סג uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iriax meil inei xeriy
על  לאברהם הּקּב"ה ּבצּוּוי ּדהּנה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָויׁש

הּקּב"ה לֹו אמר יג)הּמילה, יז, ּבית(לך יליד יּמֹול "הּמֹול ְְִִִִֵַַַָָָָ
אברהם  מׁשּפחת ּבני על חּיּוב ׁשּמּטל גֹו'", ּכסּפ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻּומקנת

ּברׁשּותם. ונמצאים להם, הּקנּויים אּלּו ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּימֹולּו
הארץ" על ה"ׁשּליט היה ׁשּיֹוסף מּכיון (פרשתנו ועל־ּפי־זה, ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ו) ארץ מב, ּבכל רגלֹו ואת ידֹו את איׁש ירים "לא ּובלעדֹו ,ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

מד)מצרים" מא, אליו (שם ׁשּיכים היּו מצרים אנׁשי ּכל הרי , ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ראׁשֹונים ּכּמה ׁשּלדעת ועד הנסמן ּוברׁשּותֹו, (ראה ְְְִִִֶַַַַָ

דמלכותא) דינא ערך תלמודית -באנציקלופדיה הּמדינה ְְִֵַַָאנׁשי
ּגם  ׁשּימֹולּו להׁשּתּדל חּיּוב עליו היה ולכן ,לּמל קנּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגּופם

מצרים. אנׁשי ְְִִֵַַָּכל

(åð)óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìò äéä áòøäå§¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹
áòøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà-ìk-úà¤¨£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈

:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ı¯‡‰ ÈtŒÏk ÏÚ∑אּלּו הארץ"? "ּפני הם מי «»¿≈»»∆ְִֵֵֵֶָָ

Ì‰a.(ב"ר)העׁשירים  ¯L‡ŒÏkŒ˙‡∑ די' ּכתרּגּומֹו: ֲִִָ∆»¬∆»∆ְְִַ
עיבּורא' ÌÈ¯ˆÓÏ.בהֹון ¯aLiÂ∑ מכר לׁשֹון 'ׁשבר' ְִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְֶֶֶֶ

לנּו "ׁשברּו מכר. לׁשֹון מׁשּמׁש ּכאן הּוא. קנין ְְְְְִִֵֶֶַָָָּולׁשֹון

ּכיֿאם מעט אינֹו ּתאמר ואל קנין, לׁשֹון אכל", ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹ
מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף נה)ּבתבּואה, "ּולכּו(ישעיה ְְְְִִִֶַַָָָָ

וחלב  יין מחיר ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ."ׁשברּו ְְְְְִִִֶֶַָָ

(æð)ì äîéøöî eàa õøàä-ìëå÷æç-ék óñBé-ìà øaL §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
:õøàä-ìëa áòøä̈«¨−̈§¨¨¨«¤

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ e‡a ı¯‡‰ŒÏÎÂ∑'יֹוסף מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי היה ּכסדרֹו, ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף .אל ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

áî(à)øîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷òé àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
:eàøúz änì åéðáì á÷òé©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ¯·LŒLÈ Èk ·˜ÚÈ ‡¯iÂ∑ ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒֵֵָ
"הּנה  ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה לא והלא ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראה,
ׁשל  ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ּומהּו וגֹו'" ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָׁשמעּתי
נבּואה  היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש,

יֹוסף  ׁשּזה ּבפרּוׁש להֹודיעֹו e‡¯˙z.מּמׁש ‰nÏ∑ ְְִֵֵֶֶַָ»»ƒ¿»
עׂשו לּמה  ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ּתראּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

להם  היה עדין ׁשעה, ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכאּלּו
י)ּתבּואה. הּכל ((תענית יהּו לּמה ּתתראּו", "לּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ

ׁשּיכלה  ּבטרם אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ּבכם, ּומתמיהים ּבכם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמסּתּכלין

ּׁשּבידכם? ּכחיׁשה:)מה לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים ּומּפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹו: ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו יא)'לּמה (משלי ְְְִִֶָָָָָ

יֹורא  ּגםֿהּוא .""ּומרוה ְֶֶַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 190 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'dA hlgn oFgHA¦¨ª§¨©

ּתּתּתּתתראתראתראתראּוּוּוּו:::: ללללּמּמּמּמהההה לבניולבניולבניולבניו יעקביעקביעקביעקב ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׂשבעים אּתם ּכאּלּו . . עצמכם ּתראּו א)לּמה (מב, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

מזֹון, ּולהביא למצרים לרדת מּבניו אבינּו יעקב ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּבּקׁש
רׁש"י ּופרׁש ּתתראּו?" "לּמה ּבפניהם: א)טען "לּמה (מב, : ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אּתם  ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתראּו
ּתבּואה". להם היה עדין ׁשעה ּבאֹותּה ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָׂשבעים,

ׁשּלא  לדּיק יׁש ׂשבעים, אּתם "ּכאּלּו" רׁש"י ׁשּכתב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמּזה
אּתם  "ּכאּלּו" רק ּדזהּו ,ּכל־ּכ רּבה ּתבּואה ּברׁשּותם ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ׁשעה. ּבאֹותּה ׂשבעים היּו ׁשּבאמת ולא – ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹׂשבעים
מעבר  ׂשבעים, עצמם הראּו ּבני־יׂשראל מּדּוע להבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוצרי

ּבידם? ׁשהיה ְְֶַָָָָלמה
ׁשּבטחּו יעקב, ּבני ׁשל ּבה' ּבטחֹונם ּגדל נּכר ׁשּמּכאן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא

ÛÒBÈנו  Á˙Ùe ‡Ú¯‡ Èt‡ Ïk ÏÚ ‰Â‰ ‡ÙÎÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÊÂ ‡¯e·ÈÚ ÔB‰· Èc (‡i¯ˆB‡) Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈ˜˙e ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔaÊÓÏנז  ÌÈ¯ˆÓÏ elÚ ‡Ú¯‡ È¯Èc ÏÎÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ÏÎa ‡Ùk ÛÈ˜˙ È¯‡ ÛÒBÈ ÔÓ ‡¯e·Úƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú¯‡«¿»

ÔacÊÓא  ‡¯e·ÈÚ ˙È‡ È¯‡ ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÊÁ˙z ‡ÓÏ È‰B·Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

epxetq
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אף  הרעב. ּבימי ּגם יעקב אביהם את יעזב ׁשּלא ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבוּדאּות
מּכל־מקֹום  ׁשעה", "ּבאֹותּה רק הסּפיקה ׁשּבידם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּתבּואה
לפרנסם  הּקּב"ה ידאג ּבעתיד ׁשּגם ספק להם היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלא

הם  ּכאּלּו עצמם הראּו ּבטחֹונם ּגדל ּומּצד נּסי. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבאפן
ּבה', החזק ּבבטחֹונם הרּגיׁשּו ּכ ּכי ּתבּואֹות, ּברב ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹׂשבעים

מסּפיקה. ּתבּואה ּבידם ּכבר יׁש ְְְְְִִֵַָָָָָּכאּלּו

(á)íéøöîa øáL-Lé ék ézòîL äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLå änL-eãø§¨̧¨Æ§¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

i"yx£‰nLŒe„¯∑ רד"ו ּכמנין למצרים, ׁשּנׁשּתעּבדּו ׁשנים ועׂשר למאתים רמז 'לכּו', אמר .ולא ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(â)ì äøNò óñBé-éçà eãøiå:íéøönî øa øaL ©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈŒÈÁ‡ e„¯iÂ∑ מלּמד יעקב', 'ּבני ּכתב: ולא «≈¿¬≈≈ְְְֲֵֵַַַָֹֹ

עּמֹו להתנהג לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, מתחרטים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיּו
עליהם  ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל ולפּדֹותֹו ∑NÚ¯‰.ּבאחוה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ¬»»

אחי  "ואתּֿבנימין ּכתיב: והלא לֹומר, ּתלמּוד ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָֹמה

חלּוקין  היּו האחוה לענין אּלא לאֿׁשלח"? ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹיֹוסף
ׁשוה  ּכּלם וׂשנאת ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻלעׂשרה,
להם  אחד לב ּכּלם ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻלֹו,

.(בב"ר)
(ã)åéçà-úà á÷òé çìL-àì óñBé éçà ïéîéða-úàå§¤¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®

:ïBñà epàø÷é-ït øîà ék¦´¨©½¤¦§¨¤−¨«
i"yx£ÔBÒ‡ ep‡¯˜ÈŒÔt∑ ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן יעקב: ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ּובּבית ∆ƒ¿»∆»ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

.(ב"ר)הּסּכנה' ַַָָ

(ä)ì ìàøNé éða eàáiåäéä-ék íéàaä CBúa øaL ©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬
:ïòðk õøàa áòøä̈«¨−̈§¤¬¤§¨«©

i"yx£ÌÈ‡a‰ CB˙a∑,יּכירּום ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְִִִֶַַַָֹ
אחד  ּבפתח ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלפי

ּבהם  ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל ׁשיּכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹאּלא
ּגּבֹורים  וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, .עין ְִִִֵֶָָָָָֻֻ

(å)øéaLnä àeä õøàä-ìò èélMä àeä óñBéå§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬©©§¦−
íétà Bì-eåçzLiå óñBé éçà eàáiå õøàä íò-ìëì§¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½©¦§©«£¬©©−¦

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ∑ הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט הׁשּתחואה ּכל וכן ּפניהם, על לֹו טז)נׁשּתּטחּו .(שבועות «ƒ¿«¬««ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

e·ÈÚ¯‡ב  ˙È‡ È¯‡ ÔÈ¯Ó‡ ˙ÈÚÓL ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡Ï ee·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÂ ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

e·ÈÚ¯‡ג  ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Áe¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÚÈ˜·ד  ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„ È‰BÁ‡ ÔÈÓÈa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¿««¬…
:‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ¯Ó‡ È¯‡ È‰eÁ‡ ÌÚƒ¬ƒ¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»

B‚aה  ‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ Ï‡¯NÈ Èa B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈlÚ»«»¬≈¬»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

„ÔÈaÊו  ‡e‰ ‡Ú¯‡ ÏÚ ËÈlLc ‡e‰ ÛÒBÈÂ¿≈¿«ƒ««¿»¿«ƒ
ÛÒBÈ ÈÁ‡ B˙‡Â ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÏÎÏ ‡¯e·ÈÚƒ»¿»«»¿«¿»«¬¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡it‡ ÏÚ dÏ e„È‚Òe¿ƒ≈«««»««¿»

epxetq

(a).äéçðådidi `NW iR lr s` §¦§¤©©¦¤Ÿ¦§¤
df ot`aE ,Epzign iC biVp ,raUl̈Ÿ©©¦¥¦§¨¥§Ÿ¤¤

.úeîð àì.arxAb dxez Ÿ¨¨¨¨
(b).äøNò óñBé éçà eãøiådid `l iM ©¥§£¥¥£¨¨¦Ÿ¨¨

crA `N` dpFw mEWl xkFn xiAWOd©©§¦¥§¤¤¨§©
FA dUri oR ,miAx crA `le cg` ziA©¦¤¨§Ÿ§©©¦¤©£¤
ipWA bdpOd `EdW FnM ,dxFgq§¨§¤©¦§¨¦§¥

.arxdc dxez ¨¨¨

(d).íéàaä CBúamW miklFd EidW §©¨¦¤¨§¦¨
millFXd on hlOdl cgi zFxEag£©©§¦¨¥¦©§¦

.arxd ipRn f` EAxWe dxez ¤©¨¦§¥¨¨¨
(e)àeä ,õøàä ìò èélMä àeä©©¦©¨¨¤

.øéaLnä`Ed did ,hiNXd FzFid mr ©©§¦¦¡©©¦¨¨
oin`n did `le ,xkFOd FnvrA§©§©¥§Ÿ¨¨©£¦
c`n ax sqMd did mpn` iM ,eicarA©£¨¨¦¨§¨¨¨©¤¤©§Ÿ
z` sqFi `aIe" Fxn`M ,drxtl iE`xe§¨§©§Ÿ§¨§©¨¥¥¤

"drxt dziA sqMd(ci ,fn oldl)`l okle , ©¤¤¥¨©§Ÿ§¨¥Ÿ
iYlA mipFTl xqnp xA mEW did̈¨¨¦§¨©¦¦§¦

.Fci azM F` FnzFg¨§©¨
.Bì eåçzLiå óñBé éçà eàáiåitlE ©¨Ÿ£¥¥©¦§©£§¦

FnvrA `Ed did hiNW FzFid mrW¤¦¡©¦¨¨§©§
eil` `Fal sqFi ig` Ekxvd ,xiAWOd©©§¦ª§§£¥¥¨¥¨

.calA eicar l` xAcl `lef dxez §Ÿ§©¥¤£¨¨¦§¨



סה uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iriax meil inei xeriy

(æ)øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà-úà óñBé àøiå©©¬§¥²¤¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯
eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå úBL÷ ízà¦¨´¨À©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½

ì ïòðk õøàî:ìëà-øaL ¥¤¬¤§©−©¦§¨«Ÿ¤
i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ¯k˙iÂ∑ ּכנכרי להם קׁשֹות נעׂשה לדּבר .(ב"ר)ּבדברים, «ƒ¿«≈¬≈∆ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

(ç):eäøkä àì íäå åéçà-úà óñBé økiå©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−¬Ÿ¦¦ª«

i"yx£'B‚Â ÛÒBÈ ¯kiÂ∑ זקן חתּומי ׁשהּניחם (ב"מ לפי ««≈≈¿ְֲִִִֵֶָָָ
כז) כתובות ‰e‰¯Èk.לט ‡Ï Ì‰Â∑ ּבלא מאצלם ׁשּיצא ¿≈…ƒƒÀְְֵֶֶָָָֹ

ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ועכׁשו זקן, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָחתימת

ּכׁשּנמס  אחיו", את יֹוסף "וּיּכר הּכיר אּגדה: ּבידֹו, רּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשּנפל  הּכירּוהּו", לא "והם עליהם, ורחם אחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהם

אחוה  ּבֹו לנהג .ּבידם, ְְְִַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy)

יׁשנם  הּׁשבטים ׁשּבין אף ּכי הּוא, ּדחּוק זה ּפירּוׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָולכאֹורה,
ּבני  ּגם היּו הרי זקן", "חתּומי היּו ׁשּכבר המבּוגרים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאחים
ּכאּלּו - ועד מּיֹוסף, יֹותר הרּבה מבּוגרים היּו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשפחֹות
וא"כ, ּבלבד. ׁשנה אֹו חדׁשים ּבתׁשעה מּמּנּו מבּוגרים ְְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיּו
זקן  לחתימת ּבנֹוגע ּביניהם ּגדֹול הפרׁש ׁשהיה לֹומר ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקׁשה
ׁשבע  ּבן ּכבר ׁשהיה אף זקן", חתימת "ּבלא היה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ(ׁשּיֹוסף
ּכ ּכדי עד זקן), מגּדלי ּכבר היּו הם ואילּו ׁשנה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻעׂשרה

הּכירּוהּו! לא זה ְִִִֶֶַֹׁשּבגלל
הּזקן  על־ידי אינּה האדם הּכרת הלכה, על־ּפי - ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָּובכלל
על  ּבעיקר מּביטים האדם על מסּתּכלים ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ(ּדאף
אּלא  האדם), להּכרת הּסימן זה אין מּכל־מקֹום ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזקנֹו,

הּלחיים. אֹו הּמצח אֹו החֹוטם ְְִֵֵֶַַַַַַָעל־ידי
לא  יֹוסף ׁשאחי לכ הּטעם לפרׁש יכֹול רׁש"י היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹולכאֹורה

ההלכה. על־ּפי - ֲִִִַַָָהּכירּוהּו
לכ ׁשהּסיּבה מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, אפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלכאֹורה
ּכי  ּבּנׂשיא, להסּתּכל ׁשאין ּבגלל היא הּכירּוהּו" לא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁש"הם

נׂשיא. ּדין לֹו היה ולא ,"למל "מׁשנה רק היה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיֹוסף
ּכי: ּכן, לֹומר אי־אפׁשר ּבאמת ְֱֲִִֵֶֶֶַָָאבל

ּבמּכל־ׁשּכן  ,למל ּבנֹוגע ּגם הּוא מסּתּכלין ׁשאין הּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָא)
,"למל ל"מׁשנה ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּובן, ּומּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמ"נׂשיא",

."למל ל"מׁשנה מל ּבין לחּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַואין
רׁש"י: ּוכפירּוׁש ארצה", אּפים לֹו "וּיׁשּתחוּו ׁשּנאמר ּכיון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָב)
ידים  ּפּׁשּוט הׁשּתחוואה ּכל וכן ּפניהם, על לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"נׁשּתּטחּו
- ּבגיּלּוי להראֹות ׁשּׁשּי הּבּטּול ּתכלית ׁשּזהּו הּוא", ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָורגלים
היה  ולכן ,למל ּכמֹו אליו התיחסּו יֹוסף ׁשאחי מּובן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי

עליו. להסּתּכל להם ְְִֵֶַָָָָאסּור
רׁש"י  מפרׁש לא מּדּוע לדּוכּתּה: קּוׁשיא הדרא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹואם־ּכן
ׁשאין  ּבגלל היא הּכירּוהּו" לא ׁש"הם לכ ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּסיּבה

ּבנׂשיא  ?להסּתּכל ְְְִִֵַָ
ּבפׁשטּות: - ּבזה הּביאּור לֹומר ויׁש ְְְֵֵֶַַַָט.

ולכן  עליו, הסּתּכלּו לא יֹוסף ׁשאחי לפרׁש יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹרׁש"י
לא  "הם הּכתּוב לׁשֹון מׁשמעּות ּכי - הּכירּוהּו" ְְִִִֵַַָָֹֹ"לא

הּכירּוהּו. ׁשּלא אּלא עליו, הסּתּכלּו ׁשאכן היא, ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהּכירּוהּו"
לֹומר  צרי הּכתּוב היה - עליו הסּתּכלּו ׁשּלא היא הּכּונה  ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹאם
"לא  הּלׁשֹון ואילּו ּבזה; וכּיֹוצא ּבֹו" הסּתּכלּו לא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ"והם
ּבהּכרה. אּלא ּבהסּתּכלּות, היה לא ׁשהחּסרֹון מֹורה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכירּוהּו"

(è)øîàiå íäì íìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤
:íúàaõøàäúåøò-úàúBàøìízàíéìbøîíäìà£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ÌÏÁ ¯L‡∑,ׁשּנתקּימּו וידע עליהם, ¬∆»«»∆ְְְֲִֵֶֶַַָ
לֹו הׁשּתחוּו ‰‡¯ı.ׁשהרי ˙Â¯Ú∑ מהיכן הארץ, ּגּלּוי ְֲֲִֵֶַ∆¿«»»∆ִֵֵֶָָָ

ּכמֹו ליּכבׁש, נֹוחה כ)היא הערה",(ויקרא מקֹורּה "את : ְְֱִִֵֶֶָָָָ
טז)ּוכמֹו: ׁשּבּמקרא,(יחזקאל ערוה ּכל וכן ועריה", "ערם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

דארעא', 'ּבדקא אּונקלֹוס: ותרּגּום הּוא. ּגּלּוי ְְְְְְְְִִַַָָלׁשֹון
הּבית", "ּבדק ּדקּדק ּכמֹו: לא אבל הּבית, רעּוע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

הּמקרא  לׁשֹון אחר .לפרׁשֹו ְְְְִַַַָָ

ÔepÚ„BÓzL‡Âז  È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔB‰nÚ ÏÈlÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ„ ‰Ó ·ÈMÁÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ¿
e¯Ó‡Â Ôe˙È˙‡ ÔÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÈL«̃¿»«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

Ï‡ח  Ôep‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ¿ƒ»
:dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈

ÔB‰Ïט  ÌÈÏÁ Èc ‡iÓÏÁ ˙È ÛÒBÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ≈»∆¿«»ƒ¬ƒ¿
‡˜„a ˙È ÈÊÁÓÏ Ôez‡ ÔÈÏÏ‡Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿«¿ƒ«¿∆¡≈»ƒ¿»

:Ôe˙È˙‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»¬≈

epxetq

(f).íøékiåxiMdW `l ,eig` mdW ©©¦¥¤¥¤¨Ÿ¤¦¦
.cg`l cg ¤̀¨§¤¨

.íäéìà økðúiåxAC `le Fnrh dPW ©¦§©¥£¥¤¦¨©£§Ÿ¦¥
.FbdpnM deprA©£¨¨§¦§¨

.úBL÷.lFTA EdExiMi oRg dxez ¨¤©¦©
(g).åéçà úà óñBé økiåcg`l cg` ©©¥¥¤¤¨¤¨§¤¨

.KM xg`h dxez ©©¨
(h)øLà úîìçä úà óñBé økæiå©¦§Ÿ¥¤©£ŸŸ£¤

.íäì íìç,zFnFlgd z` mdl xkf ¨©¨¤¨©¨¤¤©£
zFOl`d mFlgAW(f ,fl lirl)mNM Eid ¤©£¨£ª¨ª¨

mbe dnw" FzOl`We ,miegYWn¦§©£¦§¤£ª¨¨¨§©
okle ,dnTW xg` dltp `NW ,"daSp¦¨¨¤Ÿ¨§¨©©¤¨¨§¨¥



uwnסו zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iriax meil inei xeriy

(é)éãáòå éðãà àì åéìà eøîàiåì eàa E:ìëà-øaL ©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤
i"yx£È„‡ ‡Ï∑ אכל לׁשּבר ּבאּו עבדי ׁשהרי ּכן, ּתאמר .לא …¬…ƒְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

(àé)eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-Léà éða eðlkª¾̈§¥¬¦«¤−̈¨®§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬
éãáò:íéìbøî E £¨¤−§©§¦«

i"yx£eÁ „Á‡ŒLÈ‡ Èa elk∑ רּוח ּבהם נצנצה À»¿≈ƒ∆»»¿ְְִֶַָָ
אביהם  ּבן הּוא ׁשאף עּמהם, ּוכללּוהּו ∑ÌÈk.הּקדׁש ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ≈ƒ

ּכמֹו: י)אמּתּיים, ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן ּבנֹות (במדבר "ּכן ְְְֲִִִִֵֵַָ
ּדברֹות", טז)צלפחד ּבּדיו (ישעיה כן לא .""ועברתֹו ְְְְְֵֶַָָָָֹֹ

(áé)íúàa õøàä úåøò-ék àì íäìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬
:úBàøì¦§«

i"yx£˙B‡¯Ï Ì˙‡a ı¯‡‰ ˙Â¯ÚŒÈk∑(ב"ר),העיר ׁשערי ּבעׂשרה נכנס ּתם ּבׁשער ׁשהרי נכנסּתם לא לּמה ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
.אחד? ֶָ

(âé)éãáò øNò íéðL eøîàiåíéçà E|éða eðçðà ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧©¦¯£©²§§¥¬
íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå ïòðk õøàa ãçà-Léà¦«¤−̈§¤´¤§¨®©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½

:epðéà ãçàäå§¨«¤−̈¥¤«
i"yx£'B‚Â EÈ„·Ú ¯NÚ ÌÈL e¯Ó‡iÂ∑לבּקׁשֹו ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו .ּובׁשביל «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(ãé)íëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²
:ízà íéìbøî øîàì¥−Ÿ§©§¦¬©¤«

i"yx£Èz¯ac ¯L‡ ‡e‰∑ ׁשאּתם ּדּברּתי, אׁשר הּדבר ¬∆ƒ«¿ƒְֲִִֶֶֶַַַָָ
והּנכֹון, האמת הּוא ּפׁשּוטֹו.מרּגלים, לפי זהּו ְְְְְֱִִֶֶַַָָ

ויפסקּו אֹותֹו מצאתם 'ואּלּו להם: אמר ְְְְְְִִִֶֶַָָָָּומדרׁשֹו:
אמר  'הן'. לֹו: אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָעליכם
ממֹון, ּבׁשּום יחזירּוהּו ׁשּלא לכם יאמרּו 'ואם ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹלהם:

ליהרג'. אֹו להרג ּבאנּו, לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? ְְֲֲֵֵַַַָָָָֹמה
ּבני  להרג אלכם", ּדּברּתי אׁשר "הּוא להם: ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאמר

מנחׁש ּבאתם, מּכם העיר ׁשּׁשנים ׁשּלי, ּבּגביע אני ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשכם  ׁשל ּגדֹול ּכר .החריבּו ְְֱִֶֶֶָָ

ÔaÊÓÏי  elÚ CÈ„·ÚÂ ÈBa¯ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡Á‡יא  ÈÂÈk ‡Á „Á ‡¯·‚ Èa ‡lkÀ»»¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»
:ÈÏÈl‡ CÈ„·Ú BÂ‰ ‡Ï»¬«¿»«ƒ≈

„‡¯Ú‡יב  ‡˜„· È¯‡ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

Èaיג  ‡Á‡ ÔÈÁ‡ CÈ„·Ú ¯ÒÚ ÔÈ¯z e¯Ó‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
ÌÚ ‡¯ÈÚÊ ‡‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a „Á ‡¯·‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ

:È‰B˙ÈÏ „ÁÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡e·‡»»»≈¿«≈ƒ

ÔBÎnÚיד  ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈ƒ«≈ƒƒ¿
:Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«ƒ≈«

epxetq

FA mIwzie ,mxiMie mNM E`FaIW dvẍ¨¤¨ª¨§©¦¥§¦§©¥
didIW zEkfA dfe ."daSp mbe" oipr¦§©§©¦¨¨§¤¦§¤¦§¤

Bl fnx `Eddxi" KxC lr ,cizrd l`F ¤¤©¥¤¨¦©¤¤§¥
"xFIe(fi ,bi a mikln)ipA EvAwpe" Fxn`M , ©§¨§§¦§§§¥

mdl EnUe ,eCgi l`xUi ipaE dcEdi§¨§¥¦§¨¥©§¨§¨¨¤
"cg` W`x(a ,a ryed)oipr mdA mIwzie . Ÿ¤¨§¦§©¥¨¤¦§©

oinlrl iC Ekln" Fxn`M ,"daSp mbe"§©¦¨¨§¨§©§¦§¨§¦
"lAgzz `l(cn ,a l`ipc). ¨¦§©¨

.íúàa õøàä úåøò úà úBàøì¦§¤¤§©¨¨¤¨¤
wiRqn oFfn EpY` Wi m` zF`xl¦§¦¥¦¨¨©§¦
oi` iM ,zFpwl mz`A `le ,Epvx`l§©§¥§Ÿ¨¤¦§¦¥
eCgi dxUr EidIW mi`Ad x`W bdpn¦§©§¨©¨¦¤¦§£¨¨©§¨

.mil`FWi dxez £¦

(`i).eðçð ãçà Léà éða eðlkm`e ª¨§¥¦¤¨¨§§¦
,Kln dfi` zevnA did milBxn Epiid̈¦§©§¦¨¨§¦§©¥¤¤¤
Wi` ipA milBxnd lM KlOd xgai `le§Ÿ¦§©©¤¤¨©§©§¦§¥¦
Ep`W ipRn eCgi Ep`A la` ,cg ¤̀¨£¨¨©§¨¦§¥¤¨

.mig ©̀¦
.eðçðà íéðk.Epiwqr lkA ¥¦£©§§¨£¨¥

éãáò eéä àì.íéìbøî Eoi`e ,mlFrn Ÿ¨£¨¤§©§¦¥¨§¥
milBxnA EpzF` cWgl iE`ẍ©§Ÿ¨¦§©§¦

.dYrai dxez ©¨
(ai).àì.mig` EidYW zn` df oi` Ÿ¥¤¡¤¤¦§©¦

.úBàøì íúàa õøàä úåøò ékla` ¦¤§©¨¨¤¨¤¦§£¨
`Fal icM ,mig` mY`W xnFl mYvrFp©§¤©¤©¤©¦§¥¨

.ux`d zexr zF`xle eCgibi dxez ©§¨§¦§¤§©¨¨¤

(bi)éãáò øNò íéðLéða ..íéçà E §¥¨¨£¨¤©¦§¥
.ïòðk õøàa ãçà Léàdn dPd ¦¤¨§¤¤§¨©¦¥©

EPcFr Epia` mpn` iM ,xxAzi Epxn`X¤¨©§¦§¨¥¦¨§¨¨¦¤
eipkWE `Ed ciBie ,orpM ux`A ig©§¤¤§©©§©¦§¥¨
ohTde cg` xqge eipA a"i EpiidW¤¨¦¨¨§¨¥¤¨§©¨¨
mihxRd dN` lkaE ,lMlkl x`Wp¦§©§©§¥§¨¥¤©§¨¦

.Llv` zn`d xxAzici dxez ¦§¨¥¨¡¤¤§§
(ci).íëéìà ézøac øLà àeäFzF` £¤¦©§¦£¥¤

mkpi`e EPpi`W mixnF` mY`W cg`d̈¤¨¤©¤§¦¤¥¤§¥§¤
ld dp` miWxtnKldW "`Ed" ,K §¨§¦¨¨¨©¤¨©

F` mzi`xX dn ciBdl mkzvrA©£©§¤§©¦©¤§¦¤
FnM ,lBxl icM mYnMqdW¤¦§©§¤§¥§©¥§

.iYxn`Weh dxez ¤¨©§¦



סז uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iying meil inei xeriy

(åè)ék äfî eàöz-íà äòøô éç eðçaz úàæa§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ¦¥«§´¦¤½¦¯
:äpä ïèwä íëéçà àBáa-íà¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ¥«¨

i"yx£‰Ú¯Ù ÈÁ∑ ּפרעה יחיה fÓ‰.אם e‡ˆz Ì‡∑ הּזה הּמקֹום .מן ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ≈¿ƒ∆ִֶַַָ

(æè)eøñàä ízàå íëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼§©¤Æ¥¨´§½
äòøô éç àì-íàå íëzà úîàä íëéøác eðçaéå§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®§¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ

:ízà íéìbøî ék¦¬§©§¦−©¤«
i"yx£ÌÎz‡ ˙Ó‡‰∑:ּתביאּוהּו לא ואם ּתמּה, ּבלׁשֹון ּכמֹו ׁשהּוא ּפּת"ח נקּוד ה"א לפיכ אּתכם. אמת אם «¡∆ƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אּתם  מרּגלים ּכי פרעה, .""חי ְְְִִֵֶַַַֹ

(æé)ìL øîLî-ìà íúà óñàiå:íéîé úL ©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«
i"yx£¯ÓLÓ∑ האסּורים ּבית. ƒ¿»ֲִֵָ

(çé)eéçå eNò úàæ éLéìMä íBia óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®
:àøé éðà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«

ß elqk e"k iying mei ß

(èé)úéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
:íëéza ïBáòø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬¨«¥¤«

i"yx£ÌÎ¯ÓLÓ ˙È·a∑ּבֹו אסּורים ‰·e‡È.עכׁשו ׁשאּתם eÎÏ Ìz‡Â∑ אביכם ּבית ÌÎÈza.אל ÔB·Ú¯ ¯·L∑ ¿≈ƒ¿«¿∆ְֲִֶֶַַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆«¬»≈∆
ּׁשּקניתם  ּבּתיכם מה אנׁשי .לרעבֹון ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

(ë)íëéøáã eðîàéå éìà eàéáz ïèwä íëéçà-úàå§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−
:ïë-eNòiå eúeîú àìå§´Ÿ¨®©©«£¥«

i"yx£ÌÎÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ∑:ּכמֹו ויתקּימּו, ה)יתאּמתּו ּוכמֹו:(במדבר אמן", ח)"אמן א דבר(מלכים נא .""יאמן ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

(àë)-ìà Léà eøîàiåíéîLà ìáà åéçà|eðçðà ©«Ÿ§º¦´¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»
eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø øLà eðéçà-ìò©¨¦¼¼£¤̧¨¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìò eðòîL àìå§´Ÿ¨¨®§©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ

kÓ‡טו  Ôe˜tz Ì‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ÔeÁa˙z ‡„a¿»ƒ¿«¬≈«¿…ƒƒ¿ƒ»
:‡Î‰ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ È˙Óa ÔÈ‰l‡∆»≈¿≈≈¬¿≈»»»

Ôez‡Âטז  ÔBÎeÁ‡ ˙È ¯a„ÈÂ „Á ÔBÎpÓ eÁÏL¿»ƒ¿«ƒ«≈»¬¿«
Ôez‡ ËBL˜‰ ÔBÎÈÓb˙t ÔeÁa˙ÈÂ Ôe¯q‡˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈«¿«
ÈÏÈl‡Ó È¯‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¿ƒ»≈«¿…¬≈¿«ƒ≈

:Ôez‡«

ÔÈÓBÈ:יז  ‡˙Ïz ‡¯hÓÏ (˙È·Ï) ÔB‰˙È LÎe¿«»¿¿≈¿«¿»¿»»ƒ

c‡יח  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿»¿ƒ»»»
:ÏÁ„ ‡‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓÈi˜Â e„È·ÈÚƒƒ¿«ƒƒ√»¿»¬»»≈

È·a˙יט  ¯q‡˙È „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk Ì‡ƒ≈»≈«¬«ƒ¿««¿≈
‡¯e·ÈÚ eÏÈ·B‡ eÏÈÊÈ‡ Ôez‡Â ÔBÎz¯hÓ««¿¿¿«ƒƒƒƒ»

:ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁc¿«ƒ¿»≈

ÔeÓÈ‰ÈÂכ  È˙ÂÏ Ôe˙Èz ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿≈»«¿¿»ƒƒ≈¿
:ÔÎ e„·ÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓb˙tƒ¿»≈¿»¿«¬»≈

ÔÈ·iÁכא  ‡ËLe˜a È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿»«¬ƒ¿¿»«»ƒ
„k dLÙ ˙˜Ú ‡ÈÊÁ Èc ‡eÁ‡ ÏÚ ‡Á‡¬«¿»«»»ƒ¬≈»»««¿≈«
Ôk ÏÚ dpÓ ‡Ïa˜ ‡ÏÂ ‡Ï ÔpÁ˙Ó ‰Â‰¬»ƒ¿«∆»»¿»«≈¿»ƒ≈«≈

:‡„‰ ‡˙˜Ú ‡˙ÂÏ ‡˙‡¬»¿»»»«¿»»»

epxetq

(eh).eðçaz úàæa,mig` mkpi` m`W §Ÿ¦¨¥¤¦¥§¤©¦
mkOr `Fal Fnvr z` ohTd oMqi `lŸ§©¥©¨¨¤©§¨¦¨¤

.mkOr zen oA zFidle xTWlfh dxez §©¥§¦§¤¨¤¦¨¤
(gi).àøé éðà íéäìàä úàokle ¤¨¡Ÿ¦£¦¨¥§¨¥

iC mkiYal KilFdl mkgiP ©̀¦£¤§¦§¨¥¤¥
.mkzignhi dxez ¦§©§¤

(k).eúeîú àìåorpM ux`A mB iM §Ÿ¨¦©§¤¤§©©
`l m` mkzindl lkE`©©£¦§¤¦Ÿ

.E`FaY`k dxez ¨
(`k).eðòîL àìå eðéìà Bððçúäa§¦§©§¥¥§Ÿ¨¨§

iR lr s` .Epig` cbp mixfk` Epiide§¨¦©§¨¦¤¤¨¦©©¦
mgxl Epl did ,scFxl EdEpaWgW¤£©§§¥¨¨¨§©¥



uwnסח zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iying meil inei xeriy
i"yx£Ï·‡∑ ּב'בראׁשית וראיתי 'ּבקּוׁשטא'. ּכתרּגּומֹו: ¬»ְְְְְְִִִִֵַָָ

ּברם' 'אבל, הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא a‡‰.רּבה' ְְְֲִַַָָָָָ»»
eÈÏ‡∑ ׁשּכבר עבר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא לפי ּבּבי"ת, טעמֹו ≈≈ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

לנא' 'אתת ותרּגּומֹו: .ּבאה, ְְַַָָָָָ

(áë)íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúà ïáeàø ïòiå| ©©Á©Á§¥̧Ÿ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯
Bîc-íâå ízòîL àìå ãìiá eàèçz-ìà øîàì¥²Ÿ©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−

:Løãð äpä¦¥¬¦§¨«
i"yx£BÓcŒÌ‚Â∑' הּזקן ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, ו'גּמ'ין .אּת'ין ¿«»ְְִִִִֵֶַַַַָָ

(âë):íúðéa õéìnä ék óñBé òîL ék eòãé àì íäå§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«

i"yx£ÛÒBÈ ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â∑,לׁשֹונם מבין ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְִֵָ
ּכן  מדּברים היּו Ì˙Èa.ּובפניו ıÈÏn‰ Èk∑ ּכי ְְְִֵַָָָƒ«≈ƒ≈…»ִ

ּביניהם, הּמליץ היה עּמֹו מדּברים הּיֹודע ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ליֹוסף  ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָלׁשֹון
מּכיר  יֹוסף ׁשאין סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָודברי

עברי  ּבנֹו∑‰ıÈÏn.ּבלׁשֹון מנּׁשה .זה ְְִִָ«≈ƒְְֶֶַ

(ãë)íäìà øaãéå íäìà áLiå jáiå íäéìòî áqiå©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½
:íäéðéòì Búà øñàiå ïBòîL-úà ízàî çwiå©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏÚÓ ·qiÂ∑יראּוהּו ׁשּלא מעליהם, נתרחק «ƒ…≈¬≈∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ
ׁשּׁשמע ∑j·iÂ.ּבֹוכה  מתחרטין לפי ‡˙Œ.ׁשהיּו ֶ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ∆

ÔBÚÓL∑(ב"ר):ללוי ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו הּוא ƒ¿ְְִִִֵֶַַָ
נתּכּון  אחר: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"הּנה

להרג  ׁשניהם יתיעצּו ׁשּמא מּלוי, להפרידֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹוסף
Ì‰ÈÈÚÏ.אֹותֹו B˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ אּלא אסרֹו לא «∆¡……¿≈≈∆ֲֶָָֹ

והׁשקהּו והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָלעיניהם,
.(ב"ר)

(äë)áéLäìe øa íäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»¨¼§¨¦³
Cøcì äãö íäì úúìå BwN-ìà Léà íäétñk©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²¥−̈©¨®¤

:ïk íäì Nòiå©©¬©¨¤−¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz uwn t"y zgiy)

להם להם להם להם  ולתתולתתולתתולתת .... .... ּכּכּכּכססססּפּפּפּפיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּולהלהלהלהׁשׁשׁשׁשיביביביב ּבּבּבּברררר ּכּכּכּכליהםליהםליהםליהם אתאתאתאת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוימלאוימלאוימלאוימלאּוּוּוּו
ללללּדּדּדּדרררר כה)צדהצדהצדהצדה אחיו (מב, אל יֹוסף ּדּבר ּבתחּלה לׁשאל, יׁש ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

את  לפתע ׁשּנה ּומּדּוע ּברּגּול; אֹותם והאׁשים קׁשים ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדברים
לסּפק  ואף ּכסּפם, את להׁשיב ּבר, להם לתת וצּוה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיחסֹו

ׁשּיּתכן  להם אמר יֹוסף ּדהּנה לֹומר, ויׁש ?לּדר צידה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהם
אּתכם", האמת ּדבריכם "ויּבחנּו – מּפׁשע חּפים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהם
להם  והעניק אֹותם ּפּיס לכן ירא". אני האלקים "את ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוסּים

להם. ׁשּגרם הּנפׁש עגמת על ּפּצּוי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעין

(åë):íMî eëìiå íäéøîç-ìò íøáL-úà eàNiå©¦§¬¤¦§−̈©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«

‡È¯Ó˙כב  ‡Ï‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È Ô·e‡¯ ·È˙‡Â«¬≈¿≈»¿¿≈«¬»¬»ƒ
) Ôe·BÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔBÎ˙ÂÏ נ"יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

‡¯Èכג  ÛÒBÈ ÚÈÓL È¯‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôep‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰ÈÈ· ‰Â‰ ÔÓb¯˙Ó¿À¿¿»¬»≈≈

ÔB‰˙ÂÏכד  ·˙Â ‡Î·e ÔB‰ÈÂlÚÓ ¯ÁzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»≈¿»¿»¿»¿
ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂlÓ ¯·„e ÔB‰nÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿¿«ƒ¿»¿»ƒ¿

:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È ¯Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

e·ÈÚ¯‡כה  ÔB‰ÈÓ ˙È BÏÓe ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈¿»»≈ƒ»
ÔB‰Ï ÔzÓÏe dwÒÏ ¯·b ÔB‰ÈtÒÎ ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „·ÚÂ ‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈

eÏÊ‡Âכו  ÔB‰È¯ÓÁ ÏÚ ÔB‰¯e·ÈÚ ˙È eÏËe¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

epxetq

df EpzEIxfk` zCn cbpkE ,"FppgzdA"§¦§©§§¤¤¦©©§¨¦¥¤
.EpCbp xfk`zn Wi`dak dxez ¨¦¦§©§¥¤§¥

(ak)ìà øîàì íëéìà ézøîà àBìä£¨©§¦£¥¤¥Ÿ©
.ãìiá eàèçzoEMzn did `NW ¤¤§©¤¤¤Ÿ¨¨¦§©¥

xW`M ,dUrX dn dUrWM mkzindl©£¦§¤§¤¨¨©¤¨¨©£¤
`Ed xW`A eiUrn Eid la` ,mYaWg£©§¤£¨¨©£¨©£¤

.oEkn zilkzl lrFR iYlA ,"cli"¤¤¦§¦¥§©§¦§ª¨
.Løãð äpä Bîc íâå`hgd oi` §©¨¦¥¦§¨¥©¥§

xW`M ,calA zEIxfk`d dYr WxcPd©¦§¨©¨¨©§¨¦¦§©©£¤
mz`hgW "FnC mB" la` ,mYaWg£©§¤£¨©¨¤£¨¤
zen oA did `NW ,iwp mC KRWl¦§Ÿ¨¨¦¤Ÿ¨¨¤¨¤
zn wtq ilA dPde ,mYaWg xW`M©£¤£©§¤§¦¥§¦¨¥¥

.FzEcarAbk dxez §©§
(ck).jáiåd`x xW`M ©¥§§©£¤¨¨

.mzxvAdk dxez §¨¨¨
(dk).íäétñk áéLäìeoFWl lRi `l §¨¦©§¥¤Ÿ¦Ÿ§

lr lRi la` ,sqMd lr miAx©¦©©¤¤£¨¦Ÿ©
.zFrAhOdek dxez ©©§§



סט uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iying meil inei xeriy

(æë)Bøîçì àBtñî úúì BwN-úà ãçàä çzôiå©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−
:Bzçzîà éôa àeä-äpäå Btñk-úà àøiå ïBìna©¨®©©§Æ¤©§½§¦¥−§¦¬©§©§«

i"yx£„Á‡‰ ÁzÙiÂ∑,לוי זּוגֹוהּוא ּבן מּׁשמעֹון יחיד ׁשּלנּו∑ÔBÏna.ׁשּנׁשאר הּוא ∑‡BzÁzÓ.ּבּלילה ּבּמקֹום «ƒ¿«»∆»ְְִִִִִֵֶֶַָ«»ְֶַַַָָָ«¿«¿
.ׂשק  ַ

(çë)äpä íâå étñk áLeä åéçà-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤¤¨Æ©´©§¦½§©−¦¥´
àöiå ézçzîàáøîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå íaì §©§©§¦®©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ

:eðì íéýìû äNò úàf-äî©²Ÿ¨¨¬¡Ÿ¦−¨«
i"yx£ÈzÁzÓ‡· ‰p‰ Ì‚Â∑ עם ּבֹו הּכסף ּגם ¿«ƒ≈¿«¿«¿ƒִֶֶַַ

eÏ.הּתבּואה  ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ ˙‡fŒ‰Ó∑להביאנּו ְַָ«…»»¡…ƒ»ֲִֵַ
זֹו, עלילה להתעֹולל לידי אּלא - הּוׁשב ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

.עלינּו ֵָ

(èë)Bì eãébiå ïòðk äöøà íäéáà á÷òé-ìà eàáiå©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§¨®©©©¦´½
:øîàì íúà úøwä-ìk úà¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ

(ì)eðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈
:õøàä-úà íéìbøîk¦§©§¦−¤¨¨«¤

(àì):íéìbøî eðééä àì eðçðà íéðk åéìà øîàpå©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ¨¦−§©§¦«

(áì)epðéà ãçàä eðéáà éða íéçà eðçðà øNò-íéðL§¥«¨¨¬£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½
:ïòðk õøàa eðéáà-úà íBiä ïèwäå§©¨¬Ÿ©²¤¨¦−§¤¬¤§¨«©

(âì)ék òãà úàæa õøàä éðãà Léàä eðéìà øîàiå©Ÿ́¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤§Ÿ́¥©½¦¬
ïBáòø-úàå ézà eçépä ãçàä íëéçà ízà íéðë¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´¦¦½§¤©«£¬

:eëìå eç÷ íëézä«¥¤−§¬¨¥«

(ãì)àì ék äòãàå éìà ïèwä íëéçà-úà eàéáäå§Â¨¦Â¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ
íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék ízà íéìbøî§©§¦Æ©¤½¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½

:eøçñz õøàä-úàå§¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£e¯ÁÒz ı¯‡‰Œ˙‡Â∑ ּפרקמטיא אחר וסֹובבים ׁשּמחּזרים ׁשם על ּו'סחֹורה', 'סֹוחרים' לׁשֹון וכל .ּתסבבּו, ¿∆»»∆ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

d¯ÓÁÏכז  ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙·Ó ˙È·a¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:dÚBË¬≈

‰‡כח  Û‡Â ÈtÒk ·˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï ¯Ó‡Â«¬««¬ƒƒ««¿ƒ¿«»
¯·b e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ùe ÈÚBË·¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»¿«

:‡Ï ÈÈ „·Ú ‡„ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿≈«»»¬«¿»»»

„ÔÚÎכט  ‡Ú¯‡ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿««¬…¬«¿»ƒ¿»«
) eÈeÁÂ נ"יe‡ÈeÁÂÔB‰˙È ÔÚ¯‡c Ïk ˙È dÏ ( ¿«ƒ¿«ƒ≈»»ƒ¬»»»¿

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

˜ÔÈLל  ‡nÚ ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ÏÈlÓ«ƒ«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»»«¿»
‡¯ÔÈL˜:‡Úנ"י ( ˙È ÈÏÈl‡Ók ‡˙È ·‰ÈÂ ( »ƒƒ«»»»ƒ¿«ƒ≈»«¿»

‰ÈÂ‡לא  ‡Ï ‡Á‡ ÈÂÈk dÏ ‡¯Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»¬≈»
:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Á„לב  ‡e·‡ Èa ÔÈÁ‡ ‡Á‡ ¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú¯‡a ‡e·‡ ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡¯ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

a„‡לג  ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
e˜e·L „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk È¯‡ Úc‡ƒ«¬≈≈»≈«¬«¿
e·ÈÒ ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁ„ ‡¯e·ÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ¿»≈ƒ

:eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ

Úc‡Âלד  È˙ÂÏ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»¬¿≈»¿»ƒ¿ƒ«
˙È Ôez‡ ÈÂÈÎ È¯‡ Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È¯‡¬≈»¿«ƒ≈«¬≈≈»≈«»
da Ôe„aÚz ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ Ôz‡ ÔBÎeÁ‡¬∆≈¿¿»«¿»«¿¿«

:‡z¯BÁÒ¿¿»

epxetq

(gk).eðì íéäìà äNò úàæ äîozPW ©Ÿ¨¨¡Ÿ¦¨¤¨©
midl` `xi FzFid mr ,df alA(gi weqt), §¥¤¦¡§¥¡Ÿ¦

EpzF` WAkl icM "z`f" Epl dUrIW¤©£¤¨Ÿ§¥¦§Ÿ¨
xg` mxn`M ,eil` Ep`FaA micarl©£¨¦§¥¥¨§¨§¨©©

"micarl Epz` zgwle" KM(gi ,bn oldl), ¨§¨©©Ÿ¨©£¨¦
lr dCn cbpM dCn Epl mNWl dfe§¤§©¥¨¦¨§¤¤¦¨©
dzid `l dxikOd dPde .Epig` zxikn§¦©¨¦§¦¥©§¦¨Ÿ¨§¨
ipRn dzid la` ,rxdl EpY`n¥¦¨§¨©£¨¨§¨¦§¥

`NW dnE ,zen oaE scFxl EdEpaWgW¤£©§§¥¤¨¤©¤Ÿ
FzFidA cqgd cv lr did EdEpbxd£©§¨¨©©©¤¤¦§

.Epig`hk dxez ¨¦



uwnע zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iying meil inei xeriy

(äì)Btñk-øBøö Léà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬§«©§−
íäéáàå änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−

:eàøéiå©¦¨«
i"yx£BtÒkŒ¯B¯ˆ∑ּכסּפֹו .קׁשר ¿«¿ְֶֶַ

(åì)óñBé ízìkL éúà íäéáà á÷òé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³
eéä éìò eçwz ïîéða-úàå epðéà ïBòîLå epðéà¥¤̧Æ§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬

:äðlëª¨«¨
i"yx£ÌzÏkL È˙‡∑ ּכיֹוסף מכרּוהּו אֹו הרגּוהּו, ׁשּמא ׁשחׁשדן אבּודים,∑ÌzÏkL.מלּמד ׁשּבניו מי ּכל …ƒƒ«¿∆ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָƒ«¿∆ֲִִֶָָָ

ׁשּכּול  .קרּוי ַָ

(æì)úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà ïáeàø øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½
éìà epàéáà àì-íàepáéLà éðàå éãé-ìò Búà äðz E ¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬

éìà:E ¥¤«

(çì)àeäå úî åéçà-ék íënò éða ãøé-àì øîàiå©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§¯
dá-eëìz øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈

:äìBàL ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−§«¨
i"yx£ÌÎnÚ Èa „¯ÈŒ‡Ï∑,ּבניו להמית אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ראּובן, ׁשל ּדבריו קּבל לא …≈≈¿ƒƒ»∆ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבני'? ולא הם ּבניו .(ב"ר)וכי ְְִֵַָָָֹ

âî(à):õøàa ãák áòøäå§¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤

(á)eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà øîàiå íéøönî¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬

:ìëà-èòî§©«Ÿ¤
i"yx£ÏÎ‡Ï elk ¯L‡k∑המּתינּו' להם: אמר יהּודה «¬∆ƒ∆¡…ְְִֶַַָָָ

הּבית' מן ּפת ׁשּתכלה עד elk.(ב"ר)לּזקן ¯L‡k∑ ְִִִֵֶֶַַַַַָ«¬∆ƒ
ׁשיציאּו' הּגמּלים ('ּכד ּכּלּו "ּכאׁשר טֹועה. סּפיקּו', 'ּכד והּמתרּגם: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ

זה: אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו סּפיקּו', 'ּכד מתרּגם: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלׁשּתֹות",

ׁשיציאּו' 'ּכד ּומתרּגמינן: הּוא, האכל ּתם ּכאׁשר לאכל", ּכּלּו .)"ּכאׁשר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ˆ¯È¯לה  ¯·‚ ‡‰Â ÔB‰ÈwÒ ÔÈ˜È¯Ó Ôep‡ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒƒ«≈¿»¿«¿ƒ
Ôep‡ ÔB‰ÈtÒÎ È¯¯ˆ ˙È BÊÁÂ dwÒa dtÒk«¿≈¿«≈«¬»¿»≈«¿≈ƒ

:eÏÈÁ„e ÔB‰e·‡Â«¬¿ƒ

‡˙ÔezÏkלו  È˙È ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿
‡Î‰ ‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»»»
BÂ‰ ÈÏÚ Ôe¯a„z ÔÓÈa ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ)≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿¬«¬

:ÔB‰lÎ»¿

ÔÈ¯zלז  ˙È ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ˙ÂÏ Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿«¬ƒ¿≈«»¿≈
ÏÚ d˙È ·‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz Èa¿«¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«»≈«

:CÏ dp·˙‡ ‡‡Â È„È¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

‡È‰eÁלח  È¯‡ ÔBÎnÚ È¯a ˙eÁÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿¬≈¬ƒ
dpÚ¯ÚÈÂ ¯‡zL‡ È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»«ƒ«¿ƒ≈
˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a ‡˙BÓ»¿»¿»ƒ¿»«¿«¬»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a È˙·ÈNƒ¿ƒ¿»»ƒ¿

Ú¯‡a‡:א  ÛÈwz ‡ÙÎÂ¿«¿»«ƒ¿«¿»

¯˘"Èב  ÔÈÈÚ) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â˙È ÏÎÈÓÏ ( «¬»««ƒ¿≈«»
ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e‡È˙È‡c ‡¯e·ÈÚƒ»¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬«¿
:‡¯e·ÈÚ ¯ÈÚÊ ‡Ï ee·Ê e·ez ÔB‰e·‡¬¿»»¿≈ƒ»

epxetq

(el).äðlë eéä éìòEN`n cg` oi` ¨©¨ª¨¨¥¤¨¥¥
mNM la` ,mkipAn cg`A mixwOd©¦§¦§¤¨¦§¥¤£¨ª¨
zAqA m` iM Fpi` wtq ilA df .ipaA§¨©¤§¦¨¥¥¦¦§¦©
mY`e ,df mr df mdizFaixn§¦¥¤¤¦¤§©¤

.izF` milMWndfl dxez ©§©§¦¦
(fl).úéîz éðá éðL úàz` dYr lNw ¤§¥¨©¨¦©¥©¨¤

oiprM ,EP`ia` `l m` EzEnIW ipA ipW§¥¨©¤¨¦Ÿ£¦¤§¦§©
`di' :Fxn`M ,l`EnWl ax zllw¦§©©¦§¥§¨§§¥
ded oke ,'ipA Dil EnwFl `lC ..`erx©£¨§¨§¥¨¥§¥£¨

(` ,gw zay).gl dxez

(gl).éða ãøé àìDzF`n il cigId Ÿ¥¥§¦©¨¦¦¥¨
.ziAd zxwr dzidW m`d` dxez ¨¥¤¨§¨£¤¤©©¦

âî(a).eðì eøáL eáLEidW aWg iM ª¦§¨¦¨©¤¨
icM oinipA z` mOr KilFdl miWTan§©§¦§¦¦¨¤¦§¨¦§¥
iz`" mdl xn`W FnM ,sqFiM FcA`l§©§§¥§¤¨©¨¤Ÿ¦

"mYlMW(el ,an lirl)xaCd didW `l , ¦©§¤Ÿ¤¨¨©¨¨
.ExRq xW`Mb dxez ©£¤¦§
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(â)Léàä eða ãòä ãòä øîàì äãeäé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì øîàì¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

i"yx£„Ú‰ „Ú‰∑,התראה ׁשּסתם התראה, לׁשֹון »≈≈ƒְְְְֶַַָָָָָ
וכן  עדים, ּבפני ּבֹו ל):מתרה בכם",(דברים "העידתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

יט) ּבעם"(שמות העד ‡ÌÎÈÁ."רד ÈzÏa ÈÙ e‡¯˙Œ‡Ï ֵֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆

ÌÎz‡∑ ּתראּוני ואּונקלֹוס לא אּתכם. אחיכם ּבלא ƒ¿∆ְְְְְְֲִִִִֶֶֹֹ
על  הּדבר יּׁשב עּמכֹון', אחּוכֹון ּכד 'אלהין ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָּתרּגם:

לתרּגם ּדקּדק ולא הּמקרא אפנֹו לׁשֹון .אחר ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ

(ã)äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬
:ìëà Eì§−«Ÿ¤

(ä)ðéà-íàåeðéìà øîà Léàä-ék ãøð àì çlLî E §¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

(å)Léàì ãébäì éì íúòøä äîì ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½
:çà íëì ãBòä©¬¨¤−¨«

(æ)øîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL ìBàL eøîàiå©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ
ét-ìò Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà ãBòä©¸£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
eãéøBä øîàé ék òãð òBãéä älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

:íëéçà-úà¤£¦¤«
i"yx£ez„ÏBÓÏe eÏ∑:ּומדרׁשֹו למׁשּפחֹותינּו. »¿«¿≈ְְְְִִֵָ
עניני 'א  עצי)פּלּו וזהּו((נ"א ּביחידּות, ׁשּמדּברים עצה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

לנּו')עצי  ּגּלה אב ∑BÏŒ„bpÂ.עריסֹותינּו לנּו ׁשּיׁש ֲֲִִֵֵָָ««∆ֵֶָָ
‰‡l‰.ואח  ÌÈ¯·c‰ ÈtŒÏÚ∑ אׁשר ׁשאלֹותיו עלּֿפי ְָ«ƒ«¿»ƒ»≈∆ְֲִֵֶַָ

להּגיד  הזקקנּו Ó‡È¯.ׁשאל Èk∑'ּכי' יאמר. אׁשר  ְְְִַַַָֻƒ…«ֲִֶַֹ

'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ו'אם' 'אם', ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַמׁשּמׁש
'ּכי', ׁשּמׁשּמׁש לׁשֹונֹות מארּבע אחד ׁשּמּוׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
אם  "עד ּכמֹו: 'אם', ּכמֹו זה 'ּכי' ׁשהרי  'אי', ְְְֲִִִִֵֶֶַוהּוא

ּדברי  ."ּדּברּתי ְְִִַָָ

(ç)øòpä äçìL åéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À¦§¨¬©©²©
eðçðà-íb úeîð àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå ézà¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½©£©¬§

:eðtè-íb äzà-íâ©©−̈©©¥«
i"yx£‰ÈÁÂ∑ הליכה 'עלֿידי הּקדׁש: רּוח ּבֹו נצנצה ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

אביהם" יעקב רּוח "וּתחי ׁשּנאמר: ,'רּוח ּתחי .זֹו ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַֹ
˙eÓ ‡ÏÂ∑,ספק (ב"ר)ּברעב יּתפׂש, ספק - ּבנימין ¿…»ְִִִֵֵֵָָָָָָָ

מּוטב  ,נל לא אם ּברעב מתים ּכּלנּו ואנּו יּתפׂש, ְִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֹֻלא
הּוּדאי  את ותתּפׂש הּספק את .ׁשּתּניח ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

(è)åéúàéáä àì-íà epL÷áz éãiî epáøòà éëðà̈«Ÿ¦Æ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³
éìàéðôì åézâväå E:íéîiä-ìk Eì éúàèçå E ¥¤̧Æ§¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«

i"yx£EÈÙÏ ÂÈz‚v‰Â∑ חי ּכיֿאם מת, אלי אביאּנּו ÌÈÓi‰ŒÏk.ׁשּלא EÏ È˙‡ËÁÂ∑ הּבא .לעֹולם ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִִִֵֵֶֶֶַֹ¿»»ƒ¿»«»ƒַָָָ

‡Ò‰„ג  ‡„‰Ò‡ ¯ÓÈÓÏ ‰„e‰È dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»«¿»»«¿≈
„k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡¯·‚ ‡a»»«¿»¿≈«»∆¡««∆»≈«

:ÔBÎnÚ ÔBÎeÁ‡¬ƒ¿

BÁÈ˙ד  ‡nÚ ‡eÁ‡ ˙È ÁlLÓ C˙È‡ Ì‡ƒƒ»¿««»»»ƒ»»≈
:‡¯e·ÈÚ CÏ ÔaÊÂ¿ƒ¿≈»ƒ»

‚·¯‡ה  È¯‡ ˙BÁÈ ‡Ï ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈»¿««»≈¬≈«¿»
ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ‡Ï ¯Ó‡¬«»»»∆¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚƒ¿

eÁÏ‡‰ו  ÈÏ ÔezL‡·‡ ‰ÓÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»«¿∆¿ƒ¿«»»
:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚk „Ú‰ ‡¯·‚Ï¿«¿»««¿«¿»»

˙e„lÈÏe‡ז  ‡Ï ‡¯·b Ï‡L Ï‡LÓ e¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«»≈«¿»»»¿«»»»
ÔBÎÏ ˙È‡‰ Ìi˜ ÔBÎe·‡ ÔÚk „Ú‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»«ƒ¿
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ dÏ ‡ÈeÁÂ ‡Á‡»»¿«≈»≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈
˙È e˙ÈÁB‡ ¯ÓÈÈ È¯‡ ÔÈÚ„È ‡ÈÂ‰ ÚcÓ‰¬ƒ«¬≈»»¿ƒ¬≈≈«ƒ»

:ÔBÎeÁ‡¬

ÁÏLח  È‰e·‡ Ï‡¯NÈÏ ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«
˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ Ìe˜Â ÈnÚ ‡ÓÈÏeÚ≈»ƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿

:‡ÏÙË Û‡ z‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡«¬«¿»««¿««¿»»

Ï‡ט  Ì‡ dpÚ·z È„È ÔÓ d· ‡·¯ÚÓ ‡‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ»
CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â CÏ dp˙È‡«¿ƒ≈»«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»

:‡iÓBÈ Ïk»«»

epxetq

(g).äéçðå.oFfnA.úeîð àìåWi`d ici lr"EzEnz `le mkixaC Epn`ie" Epl xn`W ux`d ipFc`(k ,an lirl).h dxez §¦§¤§¨§Ÿ¨©§¥¨¦£¥¨¨¤¤¨©¨§¥¨§¦§¥¤§Ÿ¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

axrd cEArW xcB¤¤¦§¤¨¥

ּתּתּתּתבקבקבקבקׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּוּוּוּו ממממּיּיּיּידידידידי אערבאערבאערבאערבּנּנּנּנּוּוּוּו ט)אנכיאנכיאנכיאנכי (מג, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבתרא ב)ּבבבא לערב (קעג, מּנין הּונא, רב "אמר איתא ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

ואף  ּתבּקׁשנּו", מּידי אערבּנּו אנכי ּדכתיב ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדמׁשּתעּבד,
ּבכּמה  זֹו ילפּותא הּובאה ׁשם, ּבּגמרא ּדבריו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָׁשּנּדחּו

טור מקֹומֹות בית־יוסף ז', פרק מציעא בבא מרדכי א), (נ, גיטין (רׁש"י ְִַ

ועוד). קכט, סימן חושן־משפט

אּלא  החֹוב על ערב היה לא יהּודה ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹויׁש
ערבּות  ּדין מזה ילפינן אי ואם־ּכן עצמֹו, הּלוה היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

שם)? בגמרא לא) (שאילתא השאילתות גירסת גם (ועיין

אּלא  ערבּות, ּדין היה יהּודה ׁשאצל הּכּונה ׁשאין לֹומר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש
ערבּות, ּבׁשם ליעקב התחּיבּותֹו את הגּדיר ׁשּיהּודה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּדמאחר
ׁשל  ּגדר ּבאֹותֹו הּוא לּמלוה הערב חּיּוב ׁשּגם מזה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָילפינן

ליעקב. יהּודה ְְְְֲִַַָֹהתחּיבּות
א', אֹופּנים. ּבׁשני לבאר יׁש ערב ּׁשעּבּוד ּגדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּדהּנה
ׁשל  חֹובֹו לׁשּלם עצמֹו ׁשּמׁשעּבד לחֹוב, רק ׁשּי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָּדהּׁשעּבּוד
ּדכׁשם  מּמׁש, הּלוה ּבמקֹום עֹומד ּדהערב אפן ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּלוה.
ּבעל־חֹוב  (ּדפריעת חֹובֹו לׁשּלם הּלוה על הּגּוף ׁשעּבּוד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּיׁש
על  הּגּוף ׁשעּבּוד חל ּכ – ממֹון ׁשעּבּוד מּלבד – ְְְְִִִִַַַָָָָמצוה)

ּבמקֹומֹו. ׁשעֹומד ְִֵֵֶֶָהערב
הערב  ׁשעּבּוד ׁשּגדר מיהּודה ּדילפינן לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־ּפי־זה
וכלׁשֹון  לגמרי, נפׁשֹו ׁשעּבד יהּודה ׁשהרי הּׁשני, ּבאפן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּוא

לב)רׁש"י מד, מנּדה (ויגש להיֹות חזק ּבקׁשר נתקּׁשרּתי "ואני ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
הּוא  הּׁשעּבּוד הערב אצל ׁשּגם מזה וילפינן עֹולמֹות", ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמב'

מּמׁש. הּלוה ּבמקֹום ּדעֹומד הּגּוף, ְְְִִֵֶַַַָֹׁשעּבּוד

(é):íéîòô äæ eðáL äzò-ék eðäîäîúä àìeì ék¦−¥´¦§©§¨®§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦

i"yx£e‰Ó‰Ó˙‰ ‡ÏeÏ∑ּכל נצטערּת ולא ׁשמעֹון, עם ׁשבים היינּו ּכבר ,הּללּועלֿיד .הּימים ≈ƒ¿«¿»¿ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

(àé)ïk-íà íäéáà ìàøNé íäìà øîàiå|úàæ àBôà ©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»Ÿ́
Léàì eãéøBäå íëéìëa õøàä úøîfî eç÷ eNò£¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬¨¦−
íéðèa èìå úàëð Lác èòîe éøö èòî äçðî¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ¨§¦−

:íéã÷Le§¥¦«
i"yx£‡BÙ‡∑ לתּקן הּוא, יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְְֵֵֵַָָָ

לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּמּלה
ּפה  אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי עּמכם, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאׁשלחּנּו
עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להׁשיאכם'. ועצה .ּתּקנה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ı¯‡‰ ˙¯ÓfÓ∑ ׁשהּכל ּבארעא', 'מדמׁשּבח מתרּגם: ƒƒ¿«»»∆ְְְְְִִֶַַַַָָֹֻ

לעֹולם  ּבא ּכׁשהּוא עליו ׁשעוה.∑Î‡˙.מזּמרים ְְְִֶַָָָָָ¿…ֲַָ
רבה) א'∑ÌÈËa.(בראשית ּובפרּוׁש הם. מה ידעּתי לא »¿ƒְְִֵֵַַָֹ

ׁשהם  לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ְִִִִִֵֶֶֶַָָב'
.אפרסקין  ְְֲִַ

(áé)áLenä óñkä-úàå íëãéá eç÷ äðLî óñëå§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧
:àeä äbLî éìeà íëãéá eáéLz íëéúçzîà éôa§¦³©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

i"yx£‰LÓ ÛÒÎÂ∑ ּכראׁשֹון ׁשנים ·ÌÎ„È.ּפי eÁ˜∑,אכל הּׁשער לׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָָֹ«ƒ¿∆
ׁשֹוגג  ׁשכחֹו הּבית, על הּממּנה .ׁשּמא ְְִֵֶֶַַַַָָֻ

ÔÚÎי  È¯‡ ‡·kÚ˙‡ ‡„a ÔBÙÏel‡ È¯‡¬≈ƒ»¿»ƒ¿«»¿»¬≈¿«
:ÔÈÓÊ ÔÈz¯z Ôc ‡·z«¿»¿««¿≈ƒ¿ƒ

‰Î‡יא  Ôk Ì‡ ÔB‰e·‡ Ï‡¯NÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¬ƒ≈»»
ÔBÎÈÓa ‡Ú¯‡a ÁaLÓcÓ e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c»ƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»¿»≈
¯ÈÚÊe ÛË˜ ¯ÈÚÊ ‡z·¯˜z ‡¯·‚Ï e˙ÈÁB‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈

:ÔÈc‚LÂ ÔÈËa ÌBËÏe ÛÚL L·c¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂ˙יב  ÔBÎ„È· e·ÈÒ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
Ôe·È˙z ÔBÎÈÚBË ÌeÙa ·˙Bz‡c ‡tÒk«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

epxetq

(i).eðäîäîúä àìeì ékmrHde ¦¥¦§©§¨§§©©©
`l" m` mlFr `hg ilr iYlATW¤¦©§¦¨©¥§¨¦Ÿ
xExA xaCW ipRn `Ed "eizF`iad£¦¦¦§¥¤¨¨¨
f`n "Epdndnzd `lEN"W ilv ¤̀§¦¤¥¦§©§©§¥¨
f`n F` Wi`d ixaC Lil` EpxRQW¤¦©§¥¤¦§¥¨¦¥¨

.xaXd dlMW¤¨¨©¤¤
.íéîòô äæ eðáL äzò ékdid `NW ¦©¨©§¤©£¨¦¤Ÿ¨¨

`xi FzFidA ,llM EpaMrn Wi`d̈¦§©§¥§¨¦§§¥
EpOr rxdl cFr siqFi `le midl ¡̀Ÿ¦§Ÿ¦§¨©¦¨

.zn`d rci xW`M`i dxez ©£¤¥©¨¡¤
(`i).ïk íàFnM ,"oM" xaCd "m`" ¦¥¦©¨¨¥§

`Ede mkA Wi`d dxBzdW mYxn`W¤£©§¤¤¦§¨¨¨¦¨¤§
.midl` `xi§¥¡Ÿ¦

.àBôà.'EUrY z`G'W iE`x gxkdd on ¥¦©¤§¥©¨¤Ÿ©£

.éøö èòî õøàä úøîfî eç÷iM §¦¦§©¨¨¤§©¢¦¦
ldap Wi`l laEYW dgpOd mpn`̈§¨©¦§¨¤©§¦¦§¨
zEOMd zAx didYW Kxhvi ,oFdl§¦§¨¥¤¦§¤©©©©
dzid oiOd dGnE ,iliMd oir riAUdl§©§¦©¥©¦©¦¤©¦¨§¨
xW`M la` .eUrl awri zgpn¦§©©£Ÿ§¥¨£¨©£¤
,aWgi `l sqM xW` ,aicpl dEliaFi¦¨§¨¦£¤¤¤Ÿ©§Ÿ
xaC didY la` ,hrn didYW iE`ẍ¤¦§¤§©£¨¦§¤¨¨



עג uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyiy meil inei xeriy

(âé)Léàä-ìà eáeL eîe÷å eç÷ íëéçà-úàå: §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

(ãé)çlLå Léàä éðôì íéîçø íëì ïzé écL ìûå§¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬
øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà íëéçà-úà íëì̈¤²¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬

:ézìëL ézìëL̈−Ÿ§¦¨¨«§¦
i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ אּלא ּכלּום חסרים אינכם מעּתה ¿≈««ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

עליכם  מתּפּלל הריני ÈcL.ּתפּלה, Ï‡Â∑ ּבנתינת ׁשּדי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ¿≈««ְִִֶַַ
זהּו רחמים, לכם יּתן ליּתן, ּבידֹו היכלת ּוכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרחמיו
ּדי  יאמר ּדי, לעֹולם ׁשאמר מי ּומדרׁשֹו: ְְִִֶַַַַָָָָֹּפׁשּוטֹו.
עׂשו, צרת לבן, צרת מּנעּורי: ׁשקטּתי ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלצרֹותי,
צרת  ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, צרת ּדינה, צרת רחל, ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָצרת

ÌÎÏ.ימין ּבנ  ÁlLÂ∑יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, לכֹון', 'ויפטר ְִִָ¿ƒ«»∆ְְְְְְְִִֶַַ

נֹופל  ואינֹו יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָמאסּוריו,
אצלֹו הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון .ּבתרּגּום ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ÌÎÈÁ‡Œ˙‡∑ ׁשמעֹון הּקדׁש∑‡Á¯.זה נזרקה רּוח ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְִֶַַָֹ
יֹוסף  לרּבֹות ׁשּכּול ∑È‡Â.(ב"ר)ּבֹו: אהיה ׁשּובכם עד ְֵַ«¬ƒְְֶֶֶַַ

ÈzÏÎL.מּספק  ¯L‡k∑ ּומּׁשמעֹון ∑ÈzÏÎL.מּיֹוסף ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒ
.מּבנימין  ְִִִָ

(åè)óñk-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤
eãîòiå íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì̈«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−

:óñBé éðôì¦§¥¬¥«
i"yx£ÔÓÈaŒ˙‡Â∑ לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתרּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְִִִִַַָָָ

ּבלׁשֹון  ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ודבר  'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד הּנּקח ּבדבר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָארּמי:

'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת .הּנּקח ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

ß elqk f"k iyiy mei ß

(æè)øLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä Búéa-ìò©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

:íéøäva íéLðàä eìëàé ézà ék ïëäå§¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦
i"yx£ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe∑,'ּולהכן טבח 'ולטּבח ּכמֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְִֵֶַַָֹ

'ּוטבח' לֹומר: לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון "טבח" .ואין ְְְְִֵֶַַַָָֹ
ÌÈ¯‰va∑ מת סעּדה זה לׁשֹון ׁשהּוא 'ּבׁשירּותא', רּגם: «»√»ƒְְְְְֵֶֶָָָֻֻ

הרּבה ראׁשֹונה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ
אּכֹולא  'ּבצע ׁשירּותיּה'. לכלּבא 'ׁשדא ְְְֵֵַַַַָָָָָָָּבּגמרא:

לט)ׁשירּותא', 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל ְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr d zegiy ihewl)

והכןוהכןוהכןוהכן טבחטבחטבחטבח טז)ּוּוּוּוטבחטבחטבחטבח רׁש"י (מג, ּפרׁש להּלן הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשהּיהּודים  מּׁשּום עברי, עם לאכל לּמצרי הּוא ׂשנאּוי ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּדבר

לֹומר, ויׁש לּה. עֹובדים ׁשהּמצרים הּבהמה את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹוכלים
ּבפרׁשת  ּׁשּכתּוב ּומה להם. עבדּו ׁשּלא ּבהמֹות ּגם ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו

b·¯‡:יג  ˙ÂÏ e·ez eÓe˜Â e¯·c ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

b·¯‡יד  Ì„˜Ï ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈa ˙ÈÂ ‡¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו  ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜z ˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒe¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈa ˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ ‡tÒk ÔÈ¯z¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:ÛÒBÈ Ì„˜ eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Áe eÓ˜Â¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז  ¯Ó‡Â ÔÈÓÈa ˙È ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ ÈnÚ È¯‡ ÔÈ˜˙‡Â ‡˙ÒÎ ÒBÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙e¯ÈLa ‡i¯·bÀ¿«»¿≈»

epxetq

hrOd lr mi`vnPd mixaCn xgap¦§¨¦§¨¦©¦§¨¦©©§©
dzid oiOd dGnE ,Kln ilkidA mde§¥§¥§¥¤¤¦¤©¦¨§¨

.sqFil z`Gd dgpOd©¦§¨©Ÿ§¥
.äçðî Léàì eãéøBäåEklYW mcw §¦¨¦¦§¨Ÿ¤¤¥§

lAwi Ki` E`xY ornl ,eipR zF`xl¦§¨¨§©©¦§¥§©¥
lAwi Ki` ErcY dfaE ,oFvxA dgpOd©¦§¨§¨¨¤¥§¥§©¥
El" Fxn`M ,zFti mipR xaqA mkz ¤̀§¤§¥¤¨¦¨§¨§
dlr EpcIn gwl `l ,Epzindl 'd utg̈¥©£¦¥Ÿ¨©¦¨¥Ÿ¨

"dgpnE(bk ,bi mihtey),jM xg`e .ai dxez ¦§¨§©©¨

(bi).Léàä ìà eáeL eîe÷ålM lr iM §¤¨¦¦©¨
dgpOA" dn cvA eipR ExRkY mipR̈¦§©§¨¨§©¨©¦§¨

"iptl zkldd(`k ,al lirl it lr)Fxn`M , ©Ÿ¤¤§¨¨§¨§
lM l` ,eilra ipirA cgXd og oa`"¤¤¥©Ÿ©§¥¥§¨¨¤¨

"liMUi dpti xW`(g ,fi ilyn).ci dxez £¤¦§¤©§¦
(eh).óñBé éðôì eãîòiåz`ad mcw ©©©§¦§¥¥Ÿ¤£¨©

ziA E`aEd" xW`M E`xi okle ,dgpOd©¦§¨§¨¥¨§©£¤§¥
"sqFi(gi weqt).fh dxez ¥

(fh).Búéa ìò øLàì øîàiådvx `l ©Ÿ¤©£¤©¥Ÿ¨¨

miaSPd lM FY`n z`v cr eig`l xAcl§©¥§¤¨©¥¥¦¨©¦¨¦
.mdOr xERQd Kix`dl icM ,eilr̈¨§¥§©£¦©¦¦¨¤

.äúéaä íéLðàä úà àáäziA l` ¨¥¤¨£¨¦©¨§¨¤¥
F` ,KlOd xrWA f` did iM ,dxiCd©¦¨¦¨¨¨§©©©¤¤

.mW hRWi xW` mFwnA§¨£¤¦§Ÿ¨
.eìëàé ézà ékmr mpipr zF`xl ¦¦¦Ÿ§¦§¦§¨¨¦

dAxIWM FA E`Pwi m` zFQplE oinipA¦§¨¦§©¦§©§§¤©§¤
"mNM z`UOn onipA z`Un"weqt) ©§©¦§¨¦¦©§Ÿª¨

(cl.fi dxez



uwnעד zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyiy meil inei xeriy
לפי  הּוא – צאן" רֹועי ּכל מצרים תֹועבת "ּכי ְְֲִִִִִֵַַַַָֹוּיּגׁש
עֹובדים  ׁשהּמצרּיים צאן ּגם צאן, ּכל רֹועים היּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשהּׁשבטים

ּבא ּפרׁשת רׁש"י ּוראה ה)להם. ולכן (יא, לּבכֹור, רק ׁשעבדּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבהמה. ּבבכֹור ּגם ּבכֹורֹות מּכת ְְְְִֵַַַָָָהיתה

(æé)Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä Nòiå©©©́¨¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²
:óñBé äúéa íéLðàä-úà¤¨«£¨¦−¥¬¨¥«

(çé)eøîàiå óñBé úéa eàáeä ék íéLðàä eàøéiå©¦«§´¨«£¨¦À¦´«§»¥´¥¼©«Ÿ§À
eðçðà älçza eðéúçzîàa áMä óñkä øác-ìò©§©³©¤̧¤Æ©¨³§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§
úç÷ìå eðéìò ìtðúäìe eðéìò ììbúäì íéàáeî«¨¦®§¦§Ÿ¥³¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©¯©

:eðéøîç-úàå íéãáòì eðúàŸ¨²©«£¨¦−§¤£Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ e‡¯ÈiÂ∑,יּודי"ן ּבׁשני הּוא ּכתּוב «ƒ¿»¬»ƒְִִֵָ

'ּודחילּו' ÛÒBÈ.ותרּגּומֹו: ˙Èa e‡·e‰ Èk∑ ואין ְְְִַƒ¿≈≈ְֵ
ּכיֿאם  יֹוסף, ּבבית ללּון ּבר לׁשּבר הּבאים ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּדר

ׁשּבעיר  לאספם ∑e¯Ó‡ÈÂ.ּבּפנּדקאֹות אּלא זה ׁשאין ְְִֶַָָֻ«…¿ְְֵֶֶֶָָָ
מׁשמר  ÌÈ‡·eÓ.אל eÁ‡∑ הּזה הּבית ּתֹו .אל ְִֶָ¬«¿»ƒִֶֶַַַ
ÏÏb˙‰Ï∑ הּכסף עלילת עלינּו מתּגלּגלת להיֹות ¿ƒ¿…≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס עלינּו. נֹופלת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָולהיֹותּה
להתעֹולל,'ּולאסּתּקפא  לׁשֹון הּוא עלנא', ְְְְְֲִִֵַָָָָ

ולא  מּלין', 'ּתסקּופי ּדברים", "עלילֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹּכדמתרּגמינן:
ׁשּתרּגם  "ּולהתּגֹולל", הּמקרא. לׁשֹון אחר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּתרּגמֹו

לׁשֹון: הּוא יב)'לאתרברבא', הּזהב",(קהלת (נחום "ּגּלת ְְְְִַַַָָָָֻ
מלכּות ב) לׁשֹון ׁשהּוא העלתה", ּגּלתּה ."ּוה ּצב ְְְֲֶַַָָָֹֻֻ

(èé)eøaãéå óñBé úéa-ìò øLà Léàä-ìà eLbiå©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´¥®©§©§¬
:úéaä çút åéìà¥−̈¤¬©©¨«¦

(ë)ì älçza eðãøé ãøé éðãà éa eøîàiå:ìëà-øaL ©«Ÿ§−¦´£Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£È„‡ Èa∑(צז הּוא (יבמות ותחנּונים ּבעיא לׁשֹון ƒ¬…ƒְְְֲִַַָ
ּבּיא! ּבּיא, ארּמי: סד)ּבלׁשֹון e„¯È.(סנהדרין „¯È∑ ְֲִִִִַָָ»…»«¿

לנּו: הּוא אחרים,(ב"ר)ירידה לפרנס היינּו 'רגילים ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
'ל צריכים אנּו .עכׁשו ְְְִִַָָ

(àë)-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék éäéå©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤
eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå eðéúçzîà©§§Ÿ¥½§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−

:eðãéa Búà áLpå Bì÷Lîa§¦§¨®©¨¬¤Ÿ−§¨¥«

(áë)ì eðãéá eðãøBä øçà óñëåeðòãé àì ìëà-øaL §¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§
:eðéúçzîàa eðtñk íN-éî¦¨¬©§¥−§©§§Ÿ¥«

(âë)éýìûå íëéäìà eàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³
àa íëtñk íëéúçzîàa ïBîèî íëì ïúð íëéáà£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´

:ïBòîL-úà íäìà àöBiå éìà¥¨®©¥¬£¥¤−¤¦§«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡∑(תנחומא) מטמֹון לכם נתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי , זכּותכם אין ואם ּבזכּותכם, :. ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ÏÈÚ‡Âיז  ÛÒBÈ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‡¯·b „·ÚÂ«¬««¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b«¿»»À¿«»¿≈≈

ÛÒBÈיח  ˙È·Ï eÏÚz‡ È¯‡ ‡i¯·‚ eÏÈÁ„e¿ƒÀ¿«»¬≈ƒ«¬¿≈≈
‡ÚBËa ·˙Bz‡c ‡tÒk ˜ÒÚ ÏÚ e¯Ó‡Â«¬»«≈««¿»¿ƒ«¿¬»»
‡·¯·¯˙‡Ï ÔÈÏÚzÓ ‡Á‡ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¬«¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»
‡˙È È˜ÓÏe ‡ÏÚ ‡ÙwzÒ‡Ïe ‡ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¬»»¿ƒ¿≈»»»

:‡¯ÓÁ ˙È ¯a„ÓÏe ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»»

ÛÒBÈיט  ˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ‡¯·b ˙ÂÏ e·È¯˜e¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»«≈≈
:‡˙Èa Ú¯˙a dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈ƒ¿«≈»

˙Á‡כ  ˙ÁÈÓ ÈBa¯ eÚ·a e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

È˙כא  ‡Á˙Ùe ‡˙·Ó ˙È·Ï ‡È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡tÒk dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒÎ ‡‰Â ‡ÚBË¬»»¿»¿«¿«¿¬≈«¿»»

:‡„Èa d˙È ‡·È˙‡Â dÏ˜˙Óa¿«¿¿≈«¬≈¿»»≈ƒ»»

ÔaÊÓÏכב  ‡„È· ‡˙ÈÁB‡ ‡¯Á‡ ‡tÒÎÂ¿«¿»»√»»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿«
‡tÒÎ ÈeL ÔÓ ‡Ú„È ‡Ï ‡¯e·ÈÚƒ»»¿«¿»»«ƒ«¿»»

:‡ÚBËa¿¬»»

‡ÔBÎ‰Ïכג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈÚBËa ‡ÓÈÒ ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â∆¡»»«¬¿«¿ƒ»¿¬≈
˙È ÔB‰˙ÂÏ ˜Èt‡Â È˙ÂÏ ‡˙‡ ÔBÎtÒk«¿¿¬»¿»ƒ¿«≈¿»¿»

:ÔBÚÓLƒ¿

epxetq

(`k).Bì÷Lîa eðtñk.mixg` lW zFrOn dBWn did `NW EpaWg Kkitl ,onvr zFrAhOd mzF`Aak dxez ©§¥§¦§¨§¨©©§§©§¨§¦¨¨©§¤Ÿ¨¨¦§¤¦¨¤£¥¦



עה uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)íéî-ïziå óñBé äúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®©¦¤©̧¦Æ
:íäéøîçì àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

i"yx£LÈ‡‰ ‡·iÂ∑ ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח אליו ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי הבאה, אחר הבאה «»≈»ƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אחר  ּובאּו נמׁשכּו לכם", "ׁשלֹום .יו להם: ְְֲִֶֶַָָָָָ

(äë)ék íéøäva óñBé àBa-ãò äçðnä-úà eðéëiå©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´
:íçì eìëàé íL-ék eòîL̈«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤

i"yx£eÈÎiÂ∑ נאים ּבכלים עּטרּוהּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

(åë)äúéaä óñBé àáiåäçðnä-úà Bì eàéáiå ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaä íãéa-øLà£¤§¨−̈©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

i"yx£‰˙Èa‰∑לטרקלין ּדרׁש"י (מּפרֹוזּדֹור ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְִִִִִִֶַַ

ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמ"הּביתה"

לטרקלין  מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי עלּֿכרח אּלא יֹוסף, ׁשל ּביתֹו הּובאּו ּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהלא

.)ודֹוק  ְ

(æë)ì íäì ìàLiåíëéáà íBìLä øîàiå íBìL ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬
:éç epãBòä ízøîà øLà ï÷fä©¨¥−£¤´£©§¤®©«¤−¨«

(çë)eãwiå éç epãBò eðéáàì Ecáòì íBìL eøîàiå©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´¨®©¦§−
:eåçzLiå©¦§©«£«

i"yx£eÂÁzLiÂ e„wiÂ∑ לארץ מׁשּתּטח - הׁשּתחואה קדקד, ּכפיפת - קידה ׁשלֹום. ׁשאלת .על «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(èë)øîàiå Bnà-ïa åéçà ïéîéða-úà àøiå åéðéò àOiå©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤
íéýìû øîàiå éìà ízøîà øLà ïèwä íëéçà äæä£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬£©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬

ðçé:éða E ¨§§−§¦«
i"yx£Èa EÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑ לא עדין ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה  יֹוסף ּברכֹו לכ .נֹולד, ְְֲִֵֵַַָָ

ÈÂ‰·כד  ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b ÏÈÚ‡Â¿»≈«¿»»À¿«»¿≈≈ƒ«
‡˙qk ·‰ÈÂ ÔB‰ÈÏ‚¯ BÁÒ‡Â ‡iÓ«»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

:ÔB‰È¯ÓÁÏ«¬»≈

ÛÒBÈכה  ÏÚc „Ú ‡z·¯˜z ˙È eÈ˜˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
ÔeÏÎÈÈ Ôn˙ È¯‡ eÚÓL È¯‡ ‡˙e¯ÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

È˙כו  dÏ e‡È˙È‡Â ‡˙È·Ï ÛÒBÈ ÏÚÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
dÏ e„È‚Òe ‡˙È·Ï ÔB‰È„È· Èc ‡z·¯˜zƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

‡·ÔBÎeכז  ÌÏL‰ ¯Ó‡Â ÌÏLÏ ÔB‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi˜ ÔÚk „Ú‰ Ôez¯Ó‡ Èc ‡·Ò»»ƒ¬«¿««¿««»

ÔÚkכח  „Ú ‡e·‡Ï Cc·ÚÏ ÌÏL e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„È‚Òe eÚ¯Îe Ìi«̃»¿»¿ƒ

a¯כט  È‰eÁ‡ ÔÈÓÈa ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ¬ƒ«
Ôez¯Ó‡ Èc ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ÔÈ„‰ ¯Ó‡Â dn‡ƒ≈«¬«»≈¬¿≈»ƒ¬«¿
:È¯a CÏÚ ÌÁ¯˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯Ó‡Â ÈÏƒ«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»¿ƒ

epxetq

(fk).íBìLämkl "mFlW" Wid £¨£¥¨¨¤
zE`ixAd mpn` iM ,sEBd zE`ixaA¦§¦©¦¨§¨©§¦
`NWM dfe ,miktdd mFlWA didi¦§¤§¨©£¨¦§¤§¤Ÿ

.FMtd lr miktddn cg` mnFwzi¦§¥¤¨¥©£¨¦©¤§
.'eë ízøîà øLà ï÷fä íëéáàiM £¦¤©¨¥£¤£©§¤¦

,hrOd lr dxwi owGd 'mFlW' mpn`̈§¨§©¨¥¦§¤©©§©

lW mdiztU :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¦§¥¤¤
zFcAMzn mdipf`e ..zFhRxzn mipwf§¥¦¦§©§§¨§¥¤¦§©§

(` ,apw zay).gk dxez

(gk).éç epãBò eðéáàì Ecáòì íBìL̈§©§§§¨¦¤¨
`le ,mFlW Wi Epia`l LCarl mB©§©§§§¨¦¥¨§Ÿ

."ig EPcFr" mpn` iM mizOd mFlW§©¥¦¦¨§¨¤¨

.eåçzLiå eãwiåzl`W lr ©¦§©¦§©£©§¥©
.mFlXdhk dxez ©¨

(hk)ðçé íéäìà.éða EdY`W xg`n ¡Ÿ¦¨§§§¦¥©©¤©¨
FCal `Ed xzEIe" mxn`M ,LO`l cigï¦§¦§§¨§¨©¦¨¥§©

"FO`l(k ,cn oldl)og Ll oYi midl` , §¦¡Ÿ¦¦¥§¥
.mzlEfe Lig` LEaxwIWl dxez ¤§¨§©¤§¨¨



uwnעו zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ycew zayl inei xeriy

ß elqk g"k ycew zay ß

(ì)Lwáéå åéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−
:änL jáiå äøãçä àáiå úBkáì¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

i"yx£ÂÈÓÁ¯ e¯ÓÎŒÈk∑?'מאם אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒƒ¿¿«¬»ְְֵֵֵָָ
'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה 'אח לֹו: ְִִֵֵֵֵַַָָָָָאמר
'ּומה  לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: אמר ּבנים'? ְֲִִֵַַַָָָָָל
'מה  לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: אמר ְְֶֶֶַַַַָָָָּׁשמם'?
אחי, ׁשם על 'ּכּלם לֹו: אמר הּללּו'? ׁשמֹות ׁשל ִִֵֵֶַַַָָָָָֻּטיבן
האּמֹות. ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻוהּצרֹות
ּגרא, אל. ׁשּׁשבאֹו אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבכר,

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא. אחי ׁשּנתּגּיר יֹותר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
למד. אבי מּפי מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי ְִִִִִִַָָָָָָָָֹֹֻוראׁש,

וארד, חּפתֹו. אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹֻֻֻוחּפים,
סֹוטה, ּבמּסכת ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּירד

רחמיו  נכמרּו מׁשנה:∑e¯ÓÎ.מּיד ּובלׁשֹון נתחּממּו, ְְֲִִַָָƒ¿¿ְְְְִִִַָ
עד) ארּמי:(ב"מ ּובלׁשֹון זיתים', ׁשל הּכמר (פסחים 'על ְֲִִִֵֶֶַַַֹ

ּכתּנּור נא) "עֹורנּו ּובּמקרא: ּבׂשרא', מכמר ְְְְִִִִֵַַַָָ'מּׁשּום
מּפני  קמטים, קמטים ונקמטּו נתחּממּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָנכמרּו",
אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ּדר ּכן רעב. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָזלעפֹות

ונתּכּוץ  .נקמט ְְְִִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 348 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FznWp lr ± eingx Exnkp¦§§©£¨©¦§¨

אלאלאלאל־־־־אחיואחיואחיואחיו רחמיורחמיורחמיורחמיו ּכּכּכּכיייי־־־־נכמרנכמרנכמרנכמרּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ל)וימהרוימהרוימהרוימהר (מג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
לֹו אמר ּבנים, ל יׁש . . "ׁשאלֹו מפרׁש הּפסּוק על ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּברׁש"י
וגֹו'. ובכר ּבלע לֹו, אמר ׁשמם? ּומה לֹו, אמר עׂשרה. לי ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשם  על ּכּלם לֹו, אמר הּללּו. ׁשמֹות ׁשל ּטיבן מה לֹו, ִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאמר
. . האּמֹות ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו. אׁשר והּצרֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאחי,

נתחּממּו". – נכמרּו רחמיו. נכמרּו ְְְְְְֲִִִִַַַָמּיד
החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ד)איתא מ, ׁשם (בהר על נקראּו יׂשראל "הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
רחמים לעֹורר וצרי יֹוסף, ּכּצאן נֹוהג ּכדכתיב ּבחינת יֹוסף, על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹ

ׁשּבֹו". אלקּות ניצֹוץ על ּולרחם . . אֹוני ּבן ׁשּנקרא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבנימין,
לעֹורר  האדם יּוכל אי נרמז ׁשּברׁש"י לבאר יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה

נפׁשֹו: על הרחמים את ְְְֲִֶַַַַָּבעצמֹו
אחי", ׁשם "על - הּנׁשמה ּבמעלת להתּבֹונן צריכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבתחּלה

מּתחת  "חצּובה להּקּב"ה, ּדבּוקה הּנׁשמה היתה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּבתחּלה
ׁשעּור. לאין ּוקדֹוׁשה הּכבֹוד", ְְִִֵֵַָָּכּסא

ּבין  ו"נבלע מצאּוהּו" אׁשר ה"צרֹות הּגיעּו לאחרי־זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָא
"מאגרא  הּנׁשמה ירדה מעלתּה ׁשּמּמקֹום ּכלֹומר, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהאּמֹות",
עם  ּביחד חמרי, ּבגּוף ונתלּבׁשה עּמיקּתא", לבירא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָרמה
רצֹון  על לעבֹור יכֹול ׁשהאדם ועד הרע, ויצר הּבהמית ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁש

רחמנא־ליצלן. ְֲִַָָָה'
הרי  ּדנפׁשיּה, ואּליּבא ּבאמּתּיּות זה ּבכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכׁשּמתּבֹוננים
אׁש ּברׁשפי מתחּמם האדם ׁשּלב נתחּממּו", – ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ"נכמרּו
רחמים  ּומעֹורר ּומּצבֹו, מעמדֹו על מאד ּומתמרמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשלהבת,

הּנׁשמה. ְַַָָעל
הּקּב"ה  עליו ּומרחם ׁשּלמעלה, הרחמים מעֹורר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָועל־ידי־זה

מעלה. למעלה ּומעלהּו הּנחּות, מּמּצבֹו ְְְֲִִֵַַַַַָָָָּומֹוציאֹו

(àì):íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðt õçøiå©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤

i"yx£˜t‡˙iÂ∑:לׁשֹון והּוא יב)נתאּמץ, וכן:(איוב רּפה", אפיקים מא)"ּומזיח מגּנים (שם חֹוזק "אפיקי .". «ƒ¿««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(áì)íéìëàä íéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì eîéNiå©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³
-úà ìëàì íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì Bzà¦Æ§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤

:íéøöîì àåä äáòBú-ék íçì íéøáòä̈«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦
i"yx£‡Â‰ ‰·ÚB˙ŒÈk∑ לּדבר טעם נתן ואּונקלֹוס העברים, את לאכל לּמצרים הּוא ׂשנאּוי .ּדבר ƒ≈»ƒְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÏÚל  È‰BÓÁ¯ eÏÏBb˙‡ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁB‡Â¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿«¬ƒ«
˙Èa ÔB¯„‡Ï ÏÚÂ Èk·ÓÏ ‡Ú·e È‰eÁ‡¬ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈

:Ôn˙ ‡Î·e ‡·kLÓƒ¿¿»¿»«»

Ó‡Â¯לא  ÔÈqÁ˙‡Â ˜Ùe È‰Bt‡ ÈÁÒ‡Â¿«¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«¬«
:‡ÓÁÏ e‡ÈeL«ƒ«¿»

ÔB‰È„BÁÏaלב  ÔB‰Ïe È‰B„BÁÏa dÏ e‡ÈeLÂ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡Ï È¯‡ ÔB‰È„BÁÏa dnÚ ÔÈÏÎ‡c È‡¯ˆÓÏe¿ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ≈ƒ¿≈¬≈»
È¯‡ ‡ÓÁÏ È‡¯·Ú ÌÚ ÏÎÈÓÏ È‡¯ˆÓ ÔÈÏÎÈ»¿ƒƒ¿»≈¿≈«ƒƒ¿»≈«¿»¬≈
:ÔÈÏÎ‡ È‡¯·Ú dÏ ÔÈÏÁ„ È‡¯ˆÓc ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ¿»≈»¿ƒ

epxetq

(l).äîL jáiåeia` zxvA aWgW ©¥§§¨¨¤¨©§¨©¨¦
.eig`e`l dxez §¨¦

(al).Bcáì Bì eîéNiåEWiBxi `NW ©¨¦§©¤Ÿ©§¦
.ixar `EdW eig`ïeìëeé àì ék ¤¨¤¦§¦¦Ÿ§

.íéøönä,eig` mr `Ed lk` `l Kkitl ©¦§¦§¦¨Ÿ¨©¦¤¨
.mixvOd mr eig` `le `Ed `lebl dxez §Ÿ§Ÿ¤¨¦©¦§¦



עז uwn zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ycew zayl inei xeriy

(âì)Búøòök øéòväå Búøëák øëaä åéðôì eáLiå©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®
:eäòø-ìà Léà íéLðàä eäîúiå©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤¥¥«

i"yx£B˙¯Î·k ¯Îa‰∑,ראּובן' וקֹורא: ּבּגביע מּכה «¿…ƒ¿…»ְְִֵֵֶַַַָ
אחת, אם ּבני ּוזבלּון, יּׂששכר יהּודה, לוי, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻׁשמעֹון,
ּכּלם, וכן ּתֹולדֹותיכם', סדר ׁשהּוא הּזה, ּכּסדר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻהסּבּו

אין  ואני אם, לֹו אין זה אמר: לבנימין ׁשהּגיע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיון
אצלי  יׁשב אם, .לי ְִִֵֵֵֶ

(ãì)úàNî áøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤©§©¯
eøkLiå ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬©¦§§−

:Bnò¦«
i"yx£˙‡NÓ∑ מנֹות.˙B„È LÓÁ∑,אחיו עם חלקֹו «¿…ָ»≈»ְִֶֶָ

וא  ּומנּׁשה ואסנת יֹוסף BnÚ.פרים ּומׂשאת e¯kLiÂ∑ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָ«ƒ¿¿ƒ
ׁשתה (ב"ר) הּוא ולא יין ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו, ְְִִֶַָָָָֹֹּומּיֹום

ׁשתּו הּיֹום ואֹותֹו .יין, ְִַַָ

ãî(à)-úà àlî øîàì Búéa-ìò øLà-úà åöéå©§©º¤£¤´©¥»¥Ÿ¼©¥º¤
íéNå úàN ïeìëeé øLàk ìëà íéLðàä úçzîà©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬

:Bzçzîà éôa Léà-óñk¤«¤¦−§¦¬©§©§«

(á)úçzîà éôa íéNz óñkä òéáb éòéáb-úàå§¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
:øac øLà óñBé øáãk Nòiå BøáL óñk úàå ïèwä©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬¦¥«

i"yx£ÚÈ·b∑:מדרינ"ש לֹו וקֹורין ,אר ּכֹוס ¿ƒ«ְִָֹ

(â):íäéøîçå änä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«

(ã)øîà óñBéå e÷éçøä àì øéòä-úà eàöé íä¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ
ízâOäå íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìò øLàì©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ
:äáBè úçz äòø ízîlL änì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«

(ä)Lçðé Lçð àeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−
:íúéNò øLà íúòøä Ba®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«

ÈÚÊe¯‡לג  d˙eÈ·¯k ‡a¯ È‰BÓ„˜ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»√»ƒ«»¿«¿≈¿≈»
:d¯·ÁÏ ¯·b ‡i¯·‚ e‰Ó˙e d˙e¯ÚÊkƒ¿≈≈¿»À¿«»¿«¿«¿≈

È‚Òeלד  ÔB‰ÈÓ„˜Ï È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ÏÁ ÏËe¿«√»ƒƒ√»ƒ»√»≈¿ƒ
‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ·„ ‡˜ÏÁ¬»»¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:dnÚ e‡ÈÂ¯e e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÈÏÓא  ¯ÓÈÓÏ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈¿≈«¿≈
ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡¯e·ÈÚ ‡i¯·‚ ÈÚBË ˙È»¬≈À¿«»ƒ»¿»ƒ»¿ƒ

:dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒk ÈeLÂ ÈÏhÓÏ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

ÌeÙaב  ÈeLz ‡tÒÎ„ ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»¿«≈¿
„·ÚÂ È‰BÈ·Ê ÛÒk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ„ ‡ÚBË¬»ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒƒ«¬«

:ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿≈ƒ«ƒ

‡Ôepג  e¯ht˙‡ ‡i¯·‚Â ¯‰ ‡¯Ù«̂¿»¿»¿À¿«»ƒ¿«»ƒ
:ÔB‰È¯ÓÁÂ«¬»≈

ÛÒBÈÂד  e˜ÈÁ¯‡ ‡Ï ‡z¯˜ ÔÓ e˜Ù Ôep‡ƒ¿»ƒ«¿»»«¿ƒ¿≈
¯˙a Û„¯ Ìe˜ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È„Ï ¯Ó‡¬«¿ƒ¿«»«≈≈¿«»«
‰ÓÏ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ôep˜a„˙Â ‡i¯·bÀ¿«»¿«¿¿ƒ¿≈«¿¿»

:‡˙·Ë ÛÏÁ ‡LÈa ÔezÓÏL‡«¿∆¿ƒ»√»«¿»

a„˜‡ה  ‡e‰Â da ÈBa¯ È˙Lc ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿»»»
:Ôez„·Ú Èc ÔezL‡·‡ da ˜„·Ó¿»≈≈«¿∆¿ƒ¬«¿

epxetq

(cl).ïéîéða úàNî áøzåm` zF`xl ©¥¤©§©¦§¨¦¦§¦
.FA E`Pwi§©§

.úBãé LîçglFW didW wlg lM mrW ¨¥¨¤¦¨¥¤¤¨¨¥©
glFW did ,bdpOM ,mdn mipW lkl§¨§©¦¥¤©¦§¨¨¨¥©
lr FzEaiWg zF`xdl ,oinipal wlg¥¤§¦§¨¦§©§£¦©

.mNMª¨
.Bnò eøkLiåax zEkln oii ipinA ©¦§§¦§¦¥¥©§©

,mdA milBxn Eid `NW mdiptl ozPW¤¨©¦§¥¤¤Ÿ¨ª§¨¦¨¤

mMxv lM zFYWl `NW EgiBWd `le§Ÿ¦§¦¤Ÿ¦§¨¨§¨
lkl zFUrl iE`x xW`M ,oFW`xd on¦¨¦©£¤¨©£§¨
aWz iM" Fxn`M ,miklOd mr crFq¥¦©§¨¦§¨§¦¥¥
xW` z` oiaY oiA ,lWFn z` mFgll¦§¤¥¦¨¦¤£¤

"Liptl(` ,bk ilyn).` dxez §¨¤
ãî(`)éôa Léà óñk íéNå§¦¤¤¦§¦

.Bzçzîàmdl xn`YW ,mzriciA ©§©§¦¦¨¨¤Ÿ©¨¤
zxEnY daFh mdl mNWl iYvtgW¤¨©§¦§©¥¨¤¨§©

.miYxrSW xrSda dxez ©©©¤¦©§¦
(a).ïèwä úçzîà éôa íéNz̈¦§¦©§©©©¨Ÿ

icM eilr mnvr Exqni Ki` zF`xl¦§¥¦§§©§¨¨¨§¥
.FliSdlb dxez §©¦

(d).Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä£¤£¤¦§¤£Ÿ¦
mNM EidIW aWFgM mdOr FxaC did̈¨§¨¦¨¤§¥¤¦§ª¨

.xaCd mircFie dxez §¦©¨¨



uwnעח zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ycew zayl inei xeriy

(å):älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤

(æ)älàä íéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤
éãáòì äìéìç:äfä øáck úBNòî E ¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«

i"yx£EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ∑.ּגנאי לׁשֹון לנּו, הּוא חּלין »ƒ»«¬»∆ְְִַָֻ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מאת חס ,'לעבדי 'חס ְְְְֵֵַַַַָָָָותרּגּום:

'חס  ּבּגמרא: יׁש והרּבה זאת, מעׂשֹות עלינּו ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹיהי
.וׁשלֹום' ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 359 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

l`xUi mr zWEcw§©©¦§¨¥

הּזה" ּכּדבר מעׂשֹות לעבדי "חלילה הּפסּוק ו)על ,(מד, ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּגנאי". לׁשֹון לנּו, הּוא "חּולין רׁש"י ְְִִֵֵַַָּפירׁש

הרמז: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָויׁש
ב)ּכתיב יד, ׁשּבני (ראה ,"אלקי לה' אּתה קדֹוׁש עם "ּכי ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

ועבֹודת  קדּוׁשה ּבעניני רק ועֹוסקים הם, קדֹוׁשים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָיׂשראל
.ְִֵֵַָהּׁשם־יתּבר

ּכל  ועׂשית ּתעבֹוד ימים "ׁשׁשת ציותה ׁשהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָואף
"ט)מלאכּת כ, עֹולם (יתרו עניני עם ּגם להתעּסק ׁשּצריכים , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל ּכן ּגם נצטּוינּו הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,

מי"ב) פ"ב דעהּו"(אבות ּדרכי ו)ּו"ּבכל ג, ׁשּכּונת (משלי , ְְֵֶֶַַָָָָ
את  ּולזּכ להעלֹות היא הּזה עֹולם ּבעניני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָההתעּסקּות

.יתּבר לקדּוׁשתֹו ּכלי ׁשּיהיה עד הּזה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹולם
לׁשלּוחי  הּׁשבטים ּדאמרּו ּגנאי", לׁשֹון - לנּו הּוא "חּולין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוזהּו
יׂשראל  ׁשּבני לנּו", הּוא "חּולין אֹומרים ׁשהם ׁשּזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָיֹוסף,
קׁשּורים  ׁשאינם ּודברים "חּולין" ׁשל לענינים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיכים
יׂשראל  ּכי האמת, והיפ "ּגנאי" זה הרי ,יתּבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלקדּוׁשתֹו
קׁשר  ׁשּום הּזה עֹולם ּולגׁשמּיּות ּביניהם ואין הּוא קדֹוׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעם

ְַָוׁשּיכּות.

(ç)eðáéLä eðéúçzîà éôa eðàöî øLà óñk ïä¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ
éìàéàå ïòðk õøàî Eéðãà úéaî áðâð Cóñk E ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤

Bà:áäæ ¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ÛÒk Ô‰∑'רּבה ּב'בראׁשית מנּויין וכּלן ּבּתֹורה, האמּורים קלֿוחמר מעׂשרה אחד .זה ≈∆∆¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz uwn t"y zgiy)

ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה האמהאמהאמהאמּוּוּוּוריםריםריםרים קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה אחדאחדאחדאחד מד,זהזהזהזה (רש"י ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּׁשבטים ח) ׁשאר עם היה לא ּבנימין הרי הקׁשה: ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻלרׁש"י

אּלּו ּבכלל ואינֹו הראׁשֹונה, ּבּפעם למצרים ירידתם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבעת
והּוא  לגּביו! ּתקף הּקל־וחמר ואין הּכסף, את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהחזירּו
'ּפגם', ּבֹו ׁשּיׁש ּבקל־וחמר להׁשּתּמׁש הּכתּוב ׁשּדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמתרץ,

ׁשּבּתֹורה. קל־וחמר מעׂשרה אחד ּבכל ּפגם למצא נּתן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּכן
יׁשמעני  ואי אלי, ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן  - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֻּולדגמא

יב)ּפרעה ו, ּומעבדה (וארא רּוח מּקצר ׁשמעּו לא יׂשראל : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ
זֹו. סּבה היתה לא לפרעה ואּלּו ְְְְִִַָָָָָֹֹקׁשה,

(è)éãáòî Bzà àöné øLàäéäð eðçðà-íâå úîå E £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬
:íéãáòì éðãàì©«Ÿ¦−©«£¨¦«

(é)àöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzò-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³
:íi÷ð eéäz ízàå ãáò él-äéäé Bzà¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«

iÓb˙t‡ו  ˙È ÔB‰nÚ ÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â¿«¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

iÓb˙Ùk‡ז  ÈBa¯ ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ¿»«»
‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓ CÈc·ÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰»ƒ≈«¿«¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»

:ÔÈ„‰»≈

ÚBË‡ח  ÌeÙa ‡ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
·e‚ ÔÈcÎ‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒÎc ÔÈÓ) ‡·‰„ B‡ ‡tÒk CBa¯ ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(·‰„c ÔÈÓ B‡»ƒƒ¿»

Û‡Âט  ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ dnÚ ÁÎzLÈ Ècƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈc·ÚÏ ÈBa¯Ï È‰ ‡Á‡¬«¿»¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

Ècי  ‡e‰ Ôk ÔBÎÈÓb˙Ùk ÔÚk Û‡ ¯Ó‡Â«¬««¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ
ÔB‰z Ôez‡Â ‡c·Ú ÈÏ È‰È dnÚ ÁÎzLÈƒ¿¿«ƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊ«»ƒ

epxetq

(f).älàä íéøáck éðãà øaãé änì̈¨§©¥£Ÿ¦©§¨¦¨¥¤
.EpNM z` cWeg FnMg dxez §¥¤ª¨

(i).àeä ïk íëéøáãë äzò íblr s` ©©¨§¦§¥¤¤©©
oiCd "`Ed oM" ,oiprd dfA "dYr"W iR¦¤©¨§¤¨¦§¨¥©¦

riaB riaBd zFidA ,mYxn`W FnM§¤£©§¤¦§©¨¦©§¦©
aiWdl daFh mkl mNW xW` ,KlOd©¤¤£¤¦¥¨¤¨§¨¦
Wi`d mFwn lMn ,FTU l` Wi` mkRqM©§§¤¦¤©¦¨¨¨¦

.ãáò éì äéäé Bzà àöné øLà`le £¤¦¨¥¦¦§¤¦¤¤§Ÿ

on didW FnM zEni `l `Ed mbe ,mkNMª§¤§©Ÿ¨§¤¨¨¦
.oiCd©¦

.íi÷ð eéäz ízàåWpr lMnE zEcarn §©¤¦§§¦¦¥©§¦¨Ÿ¤
.xg``i dxez ©¥



עט uwn zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÎÈ¯·„Î ‰zÚŒÌb∑,אמת הּדין: מן זֹו אף ««»¿ƒ¿≈∆ֱִִֶַַ

חּיבים  ׁשּכּלכם הּוא, ּכן עׂשרה ּכדבריכם ּבּדבר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אני  אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, אחד ּביד ּגנבה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנמצאת

לפנים  לכם אּתֹואעׂשה יּמצא "אׁשר הּדין: מּׁשּורת ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עבד  ."יהיהּֿלי ְִִֶֶָ

(àé)eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå eøäîéå©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−
:Bzçzîà Léà¦¬©§©§«

(áé)òéábä àöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©
:ïîéða úçzîàa§©§©−©¦§¨¦«

i"yx£ÏÁ‰ ÏB„ba∑ הּוא היכן יֹודע ׁשהיה ירּגיׁשּו .ׁשּלא «»≈≈ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(âé)eáLiå Bøîç-ìò Léà ñîòiå íúìîN eòø÷iå©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−
:äøéòä̈¦«¨

i"yx£B¯ÓÁŒÏÚ LÈ‡ ÒÓÚiÂ∑ ולא היּו, זרֹוע ּבעלי ««¬…ƒ«¬…ְְֲֵַַָֹ
לטען  זה את זה לסּיע ‰ÈÚ¯‰.הצרכּו e·LiÂ∑ ְְְְִֵֶֶֶַַֹֻ«»À»ƒ»

ׁשהּוא, ּכל העיר העירה, אֹומר והּוא היתה, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹמטרּפֹולין

ּבינֹונית  ּכעיר אּלא ּבעיניהם חׁשּובה היתה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאּלא
הּמלחמה  לענין אדם ּבני עׂשרה .ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

(ãé)íL epãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®
:äöøà åéðôì eìtiå©¦§¬§¨−̈¨«§¨

i"yx£ÌL ep„BÚ∑ להם ממּתין .ׁשהיה ∆»ְִֶֶַָָָ

(åè)øLà äfä äNònä-äî óñBé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´
øLà Léà Lçðé Lçð-ék ízòãé àBìä íúéNò£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬

:éðîk̈«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â LÁÈ LÁŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ּובינה, הּגביע ּומּסברא ּגנבּתם אּתם .ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

(æè)øaãp-äî éðãàì øîàp-äî äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−
éãáò ïåò-úà àöî íéýìûä ÷cèöp-äîeeppä E ©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³

òéábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb éðãàì íéãáò£¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©
:Bãéa§¨«

i"yx£‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰∑ אבל סרחנּו, ׁשּלא אנּו יֹודעים »¡…ƒ»»ְְֲִֶַָָָֹ
חֹוב  ּבעל מצא זאת. לנּו להביא נהיתה הּמקֹום ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹמאת

חֹובֹו ׁשטר לגּבֹות צדק,∑cËˆpŒ‰Óe˜.מקֹום לׁשֹון ְְִַָ«ƒ¿«»ְֶֶ
לדּבר  ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

Ú¯‡Ï‡יא  dÚBË ˙È ¯·b ‡˙ÈÁe e‡ÈÁB‡Â¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:dÚBË ¯·b eÁ˙Ùe¿»¿«¬≈

ÁkzL‡Âיב  ÈˆL ‡¯ÈÚÊ·e È¯L ‡a¯a LÏ·e¿«¿«»»ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿«
:ÔÓÈ·c ‡ÚBËa ‡„Èl«̃ƒ»¿¬»¿ƒ¿»ƒ

d¯ÓÁיג  ÏÚ ¯·b BÓ¯e ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊ·e¿»¿≈¿¿««¬»≈
:‡z¯˜Ï e·˙Â¿»¿«¿»

Ú„יד  ‡e‰Â ÛÒBÈ ˙È·Ï È‰BÁ‡Â ‰„e‰È ÏÚÂ¿«¿»«¬ƒ¿≈≈¿«
:‡Ú¯‡Ï È‰BÓ„˜ eÏÙe Ônz ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

Ècטו  ÔÈ„‰ ‡„·BÚ ‰Ó ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»»»»≈ƒ
˜„·Ó ‡˜„· È¯‡ ÔezÚ„È ‡Ï‰ Ôez„·Ú¬«¿¬»¿«¿¬≈»»»¿»≈

:È˙ÂÎ Èc ‡¯·b«¿»ƒ¿»ƒ

ÏlÓpטז  ‰Ó ÈBa¯Ï ¯ÓÈp ‰Ó ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿ƒƒ«¿«≈
‡·BÁ ˙È ÁÎzL‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÈkÊp ‰Óe«ƒ¿≈ƒ√»¿»ƒ¿¿«»»
Û‡ ÈBa¯Ï ÔÈc·Ú ‡Á‡ ‡‰ CÈc·Ú·¿«¿»»¬«¿»«¿ƒ¿ƒƒ«

:d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzL‡c Û‡ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒ¿¿««ƒ»ƒ≈

epxetq

(eh).äfä äNònä äîrWx FA didW ¨©©£¤©¤¤¨¨¤©
`NW aWgl mkl didW ,zElkq mr¦¦§¤¨¨¨¤©§Ÿ¤Ÿ

.mkciA df dlrifh dxez ©£¤¤§¤§¤

(fh).éðãàì øîàp äîlr aiWdl ©Ÿ©©£Ÿ¦§¨¦©
,"dGd dUrOd dn" Yxn`WM LixaC§¨¤§¤¨©§¨¨©©£¤©¤

mpn` iM¦¨§¨

.øaãp äî,z`f EpiUr `NW Wigkdl ©§©¥§©§¦¤Ÿ¨¦Ÿ
.EpOr oiCdW iR lr s ©̀©¦¤©¦¦¨
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uwnפ zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ycew zayl inei xeriy
ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, אֹו מתּפעל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָּבלׁשֹון
אּלא  הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
צדק. מּגזרת "נצטּדק", ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבאמצע
"וציר  מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע. מּגזרת ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָ"וּיצטּבע",
ותבה  ."לּדר "צדה מּגזרת "הצטּידנּו", ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָאמּונים".
הּתי"ו  מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"סמ ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחּלתּה

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את יב)מפרדת "וּיסּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
סבל. מּגזרת ז)החגב", ּבקרנּיא",(דניאל הוית "מׂשּתּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

סכל. ו)מּגזרת מּגזרת (מיכה עמרי", חּקֹות "וּיׁשּתּמר ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֻ
טו)ׁשמר. מּגזרת:(ישעיה מׁשּתֹולל", מרע יז)"וסר (איוב ְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשֹולל". יֹועצים טז)"מֹולי ּבעּמי",(שמות "מסּתֹולל ְְֲִִִִֵַָ
יח)מּגזרת: סלּולה (ירמיה לא ּדר"". ְְִִֶֶַָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

נהניתי להודע פ"ש מהשלוחים הרה"ג והרה"ח אי"א עוסקים בצ"צ באמונה וכו' מוהרש"ל 

שי' ומוהרא"ס שי' ובפרט שנפרדו זמ"ז מתוך התועדות של אהבת אחים, אשר אז הפרידה היא רק 

אשר  המחשבה  בענין  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מכתבי  באיזה  וכמבואר  אמיתית,  אינה  ובמילא  במקום 

המקום ואפילו הזמן אינו מפסיק ולא עוד אלא שבכח המחשבה להעביר להעלות ולרומם את האדם 

ומיוסד זה על תירוץ הבעש"ט שהקשה בכתוב שרפים  וזמן שלא הי' שם מעולם בגשמיות,  למקום 

כיון  ונשא,  על כסא רם  יעמדו ממעל לאדני היושב  לו, אשר איך אפשר שהמלאכים  עומדים ממעל 

והן  וכמבואר בכמה מקומות הן ספרי קבלה וחסידות  שעולם המלאכים הוא למטה מעולם הכסא 

בספרי חקירה, וביאר הבעש"ט שבמקום שהרצון שם הרי הוא נמצא )והשרפים הרי שמם הוא ע"ש 

שנשרפים הם באהבתם ותשוקתם להכלל ולעלות עוד למעלה מעולם הכסא ג"כ(.

תקותי אשר יעשו ג"כ התועדות באחד )ואולי גם יותר מאחד( דימי חנוכה הבע"ל ויה"ר שיהי' 

בהצלחה...



פי

יום ראשון - כ"ב כסלו
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום רביעי - כ"ה כסלו
פרק כ, פרק קיט מתחילת הפרק 

עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג כסלו
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו כסלו
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד כסלו
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז כסלו
פרק כ, מפרק קכ 
עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח כסלו
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

לשבוע פרשת מקץ תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



elqkפב a"k oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ב ראשון יום
פרק א  ,d 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéðú à ÷øô,10 'nr cr:(äøåúì íéðô íéòáùå

:[äcðc â ÷øt óBña] àéðz .à ÷øtwxt seqa epcnl - ¤¤©§¨§¤¤§¦¨
:dcp zkqna iyily,BúBà íéòéaLî",ezcil iptl icedi - ©§¦¦

,minya eze` miriayn.òLø éäz ìàå ÷écö éäzwicv did - §¦©¦§©§¦¨¨
,ryx didz l`eBlk íìBòä ìk elôàåitl jze` mpeca - ©£¦¨¨¨ª

,jiyrnEì íéøîBà§¦§
éðéòa äéä ¯ äzà ÷écöE ©¦©¨¡¥§¥¤

."òLøkly ezcil - §¨¨
dpeek myl ixd `id icedi
zilkz z` rval ,zcgein
zcxei dnypd .ez`ixa
zyalzne dfd mlerl
zegily rval ick ,seba
Îmlera zcgein ziwl`
lkei mc`dy icke .dfd
ef dpeeke zilkz rval
z` miiwl egeka didiye
dcxi dnyl ,ezegily
miriayn - dhnl eznyp
didiy ,ezcil iptl ,eze`
.ryx didi `lye wicv

rvai dfÎiciÎlre ,ryxk envr z` aeygi envr ipira eli`e
zakxen dxen`d dreayd .dfdÎmlera ezegily zpeek zilkz

r cvik eze` miriayn oey`xd wlga :miwlg ipyneilzeidl
dreayd ly ipyd wlga ,ryx didi `le wicv didiy -
z` aeygiy - eipira envr z` wifgi cvik eze` miriayn

.ryxk envréøöåá ÷øt úBáà] ïðz àäc ,ïéáäì C1:[- §¨¦§¨¦§¨§¨¨¤¤
:zea` zkqn ly ipy wxta ,dpyna epcnlòLø éäz ìàå"§©§¦¨¨

."Eîöò éðôa,`eti` ,cvik .ryxk jnvr z` aeygz `ly - ¦§¥©§¤
,ryxk envr z` aeygl mc`d z` miriayny xnel xyt`

?ryxk envr z` aeygl mc`l xeq`y zxne` dpyndyk,íâå§©
ìëeé àìå ,áöò äéäéå Bááì òøé ¯ òLøk åéðéòa äéäé íà¦¦§¤§¥¨§¨¨¥©§¨§¦§¤¨¥§Ÿ©

,ááì áeèáe äçîNa 'ä ãáòìdxen`d `iyewd caln - ©£Ÿ§¦§¨§¥¨
lr oda mikxcl zn`ez ,ryxk envr zwfgd oi` ,zea` zkqnn
lecb xwiry ,ep` mircei .z"iyd z` ezceara bdpzdl icedid
icediyk .aal aehe dgny jezn ecarl `ed z"iyd zceara
dkfy lr ,dlecb decg jezn z`f zeyrl eilr devn miiwn
envr rpenyk ,ok ;d"awd miklnd ikln jln z` cearl
ly epevx llba ,ecia dlry lr oevx ray zeidl eilr ,dxiarn
xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dxiar ziiyrn rpnidl ,d"awd

`l ixd ?ryxk envr z` aeygl eze` miriaynyf` lkei
myky oaen ixd :cere z`f .dgny jezn z"iyd z` cearl
rbep ("ryx idz l`e wicv idz,,) dreaya oey`xd wlgdy
wlgd jkl rbep mb jk ,dfdÎmlera ezegily revia zlekil
rewy didi - ryxk envr wifgi m` ,mxa .dreayd ly ipyd

ezegily meiwl drxtd meyn i`cea ea yiy xac ,zeavra
.dgny jezn z"iyd zcearaäfî ììk Bááì òøé àì íàå- §¦Ÿ¥©§¨§¨¦¤

envr z` wifgie dreayd z` miiwi ok` m` ,`qib jci`l
hilgi ,dgnya 'd zceara el rixti `l dfy icky `l` ,ryxk
fibxi `l xacdy eytpa
`di `ly ;llk eze`
,ryx `edy dn el ztki`
oe`kca iexy didi `l f`e
lkei `linne zeavra e`
,dgnya 'd z` cearl
,úel÷ éãéì àBáì ìBëé̈¨¦¥©

.íBìLå-ñçjixri `ly - ©§¨
ly dzxneg jk lk
zexnl ,oky .dxiar
ezhlgdl ribdy
`l xacdy ick ,dxen`d

rixtidgnya dcearl el
`l ixd z`f mr j` -
dcaerd el drixtn
`ed jke ,ryx `edy
dlilg eipira lwz dxiar zxnegy dfk avnl `eal lelr

zn`areawle xxal dligza yi ,xen`d z` xiaqdl ick .
xne` `ed jk lre ,"ryx"e "wicv" mibyend ly izin`d mpaen

:wxtd jyndaàøîba eðéöî äpä ék ,ïéðòä Cà2:úBwìç 'ä ©¨¦§¨¦¦¥¨¦©§¨¨£ª
,Bì òøå òLø ,Bì áBèå òLø ,Bì òøå ÷écö ,Bì áBèå ÷écö©¦§©¦§©¨¨§¨¨§©

.éðBðéáeepi` mb la` "wicv" epi`y mc` xnelk ,"ipepia" - ¥¦
,inybd oaena mb ze`hazn zexen`d zebxcd lk ."ryx"
mb el aehy ,zehyta mb dpeekd "el aehe wicv" :oebke
.el rx inybd oaena mby dpeekd "el rxe wicv" e` ,zeinyba

.zebxcd x`ya mb jke¯ Bì áBèå ÷écö" :àøîba eLøôe¥§©§¨¨©¦§
,øeîb ÷écö,dfdÎmlera xzei leaql jixv epi` `linn - ©¦¨

,zeinyba mb el aeh jk meyneBðéàL ÷écö ¯ Bì òøå ÷écö©¦§©©¦¤¥
."øeîbrx jk meyne ,dfdÎmlera leaql cer eilr `linn - ¨

miwicv ipyy ,epze` cnln `xnba df yexit .zeinyba mb el
,dbixcn dze`a mpi` ,"el rx"y ipyde "el aeh"y cg`d ,dl`
zecgein zebixcn izy od el`y `l` ,rx dfle aeh dfly `l`
"el aeh" mipeiva oi` ,`xnba df yexit itl mb ,mxa .miwicva
.dl` miwicv ly mdizebixcn zxcbdl x`ez meyn "el rx"e
aeh" ."xenb epi`y wicv"e "xenb wicv" :`id mdizebxc zxcbd
wicv" `edy meyn aeh cg`l :miiccv mipipr md "el rx"e "el
."xenb epi`y wicv" `edy iptn aeh `l ipyl eli`e "xenb

:Løt íéètLî úLøt àðîéäî àéòøáewlga 'xdef'a - §©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨¦¥©
:eyxit ,mihtyn zyxta "`pnidn `irx" `xwpdBì òøå ÷écö©¦§©

,'eëå áBhì óeôk BaL òøäL ¯oiicry miwicvd beqn `ed - ¤¨©¤¨©§
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פג elqk a"k oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,jkl m`zda .ely aehl lha df rxy `l` ,rxdn edyn ea yi
rxdn ea oi`e aeh wx ea yiy wicv epiid "el aehe wicv"y `vei
"xenb wicv" mix`ezl sqepy ,`vei df "xdef"l m`zda .llk
"el rxe wicv"e "el aehe wicv" mb mieedn ,"xenb epi`y wicv"e

z` mipiivnd mix`ez
:miwicvd zebixcn
"wicv" ly zg` dbixcn
rxd z`e ,aeh wx ea yiy
aehl ixnbl jtd eaxway
dbixcn ."el aehe wicv" -
oiicry ,"wicv" ly zxg`
wicv" - rx zvw ea yi
zyxcp la` ."el rxe
zelitkd lr dxaqd
zg` lkay mix`za
:"wicv" ly zebixcnd
wicv"e - "xenb wicv"
epi`y wicv" ,"el aehe
."el rxe wicv"e - "xenb
epd "xenb wicv"y oeikn
wicv"e ,"el aehe wicv"

zpiievn ,`eti` ,dn myl - "el rxe wicv" `ed "xenb epi`y
lk `han ,oldl exaqei mixacdy itk ?mix`ez ipya dbxc lk
:"wicv"d ly ezceara cgiin hxt mixen`d mix`zdn cg`
ly ezcear mix`zn "xenb epi`y wicv"e "xenb wicv" mix`zd
llba ik ,z"iydl ezad` dlecb dnk cr ,eznyp cvn "wicv"d
wicv" x`ezd `a jk lre - "wicv" x`ezd z` laiw ef ezad`
dad` ,"mibeprza dad`" zbxca `id d"awdl ezad`y ,"xenb
`xwp `ed jk llbae d`ln dppi` z"iydl ezad`y e` .d`ln
"el rxe wicv"e "el aehe wicv" eli`e ."xenb epi`y wicv"
ytpd zkitda weqr `edy drya "wicv"d ly eavn mix`zn
z` dlecbd ezcear iciÎlr "wicv" ,oky .dyecwl zindad
aehl eay rxd z` jtdn ,mibeprza dad` jezn z"iyd
rxd z` ixnbl jtd xaky - "el aehe wicv" .dyecwle
oiicry - "el rxe wicv" eli`e ,aehn wx akxen `ede eaxway
x`yp oiicr rxdn edyn ,ixnbl rxd z` jetdl gilvd `l
rxd zece` o`k xaecny xdazn mi`ad mixaqddn .eaxwa
lekiy dfk rxl zekiiy mey "wicv"l oi` ,oky .alay ipgexd
.dyrna ,dlilg ,`l i`ceae ,xeaica ,daygna `hazdl

'è ÷øt óBñ àøîbáeúBëøác3áBè øöé ¯ íé÷écö" : ©§¨¨¤¤¦§¨©¦¦¥¤
äæå äæ ¯ íéðBðéa ,ïèôBL òøä øöé ¯ íéòLø ,'eë ïèôBL§¨§¨¦¥¤¨©§¨¥¦¤¨¤

.éðBðéa ¯ àðà ïBâk :äaø øîà .'eëå ïèôBL- ip` enk - §¨§¨©©¨§£¨¥¦
."ipepia" `edy mc`l `nbeck envr cinrn dax ."ipepia"øîà̈©

:éiaà déì,iia` el xn` -äiøa ìëì éiç øî ÷éáL àì ¥©©¥Ÿ¨¦©©¥§¨§¦¨
."'eëåixd ,"ipepia" dz` m` ik ,cg` s`l miig xi`yn jpi` - §

- miryx"e ,miryx md ,jnn dkenp dbxca mdy dl` lky

"mizn mi`xwp mdiiga - mb4`xew dz`y iciÎlry ixd ,
.cg` s`l miig xi`yn jpi` "ipepia" jnvrläæ ìk ïéáäìe§¨¦¨¤

,áèéä øàalaewnd itly ,oldlc dl`yd lr sqep - ¨¥¥¥
- zexiar zivgne zeevn zivgn el yiy df `ed "ipepia"y
dax did leki cvik
lk dlecb zerh zerhl
`edy envr lr xnel ,jk
o`k dpyi - ?"ipepia"
m`a :ztqep dl`y
el yiy df `ed "ipepia"
zivgne zeevn zivgn
"ze`ivn" df ixd ,zexiar
dleki ,`eti` ,cvik ,efk
dax oia zwelgn zeidl
`edy xac lr iia`l

?"ze`ivn"ïéáäì íâå§©§¨¦
àáa] áBià øîàM äî©¤¨©¦¨¨

à ÷øt àøúa5BðBaø" :[ ©§¨¤¤¦
úàøa ,íìBò ìL¤¨¨¨¨
íéòLø úàøa íé÷écö©¦¦¨¨¨§¨¦
'òLø'å '÷écö' àäå ,"'eë§¨©¦§¨¨

!øîà÷ àì,zxtqn `xnbd .xn` `l "ryx"e "wicv" ixde - Ÿ¨¨©
m`d ,cleeidl cnery in lk lr d"awd z` l`ey j`lndy
"wicv"l qgia eli`e ,'eke ylg e` xeab ,ytih e` mkg didi
ly ezxigal oezp df ik ,xac mey my xn`p `l "ryx"e

" :aei` xn` ,`eti` ,cvik .mc`dz`xa,miwicvz`xa
?"miryx,éðBðéaä úâøãî úeäî ïéáäì íâå"zedn" dlnd - §©§¨¦¨©§¥©©¥¦

ezedn ,aeh `ed "wicv" ly ezedn dpde ,"`ed dn" drnyn
?"ipepia"d zbixcn zedn ,`eti` ,idn ,rx `ed "ryx" ly

Bðéà éàcåaLéà ,ïk íàL ,úBðBò äöçîe úBiëæ äöçîC ¤§©©¥¤¡¨§ª¤¡¨£¤¦¥¥
òãBðå ,éðBðéa àeäL øîBì Bîöòa äaø äòè6÷éñt àìc ¨¨©¨§©§©¤¥¦§©§¨¨¦

,àñøbî déîet,dxez cenlln wqt `l eity -elôàL ãò ¥¦¦§¨©¤£¦
ì ìBëé äéä àì úånä Càìî,Ba èìL,zenka mb ,xnelk - ©§©©¨¤Ÿ¨¨¨¦§Ÿ

ecenil did - zeki`a mbe ,dxez cenlln rbx s` xiqgd `l
rixtdl leki did `l zend j`lny jk ick cr ,dpeilr dbxca

,eléàå?íBìLå-ñç úBðBò äöçîa úBòèì ìBëé äéä C §¥¨¨¨¦§§¤¡¨£©§¨
,ãBòå?"ipepia" mc`l `exwl mileki izn -äòLa éøäL §¤£¥§¨¨

úBðBò äNBòL,daeyza xfegy cr -øeîb òLø àø÷ð- ¤¤£¦§¨¨¨¨
,"ipepia" `le÷écö àø÷ð ¯ äáeLz äNò Ck-øçà íàå]§¦©©¨¨¨§¨¦§¨©¦

,[øeîb:aiw 'iq rexf xe`ae .a ,hn oiyecw :epiax w"k zxrd] - ¨
;[xenb wicvíéøôBñ éøác ìL ì÷ øeqà ìò øáBòä elôàå©£¦¨¥©¦©¤¦§¥§¦

,òLø éø÷î ¯xeqi` enk ,lw xeqi` lr xaery df elit` - ¦§¥¨¨
,"ryx" `xwp ,`ziixe`c xeqi` wx `le ,opaxcàúéàãk¦§¦¨

úBîáéc á ÷øôa7äcðc àn÷ ÷øôáe8.,mi`ven ep`y enk - §¤¤¦¨§¤¤©¨§¦¨
,dcp zkqna oey`x wxtae zenai zkqna ipy wxta ,efn dxizi

äçî àìå úBçîì Bãéa LiL éî elôàå`l envr `ed - ©£¦¦¤¥§¨¦§§Ÿ¦¨
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äéøá ìëì ééç øî ÷éáù àì ééáà ì"à éðåðéá àðà ïåâë
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àäå 'åë 'éòùø úàøá 'é÷éãö úàøá ò"ùáø [à"ô á"á]
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äéîåô ÷éñô àìã òãåðå éðåðéá àåäù øîåì åîöòá äáø
åá èåìùì ìåëé äéä àì úåîä êàìî 'éôàù ãò àñøéâî
éøäù ãåòå .å"ç úåðåò äöçîá úåòèì ìåëé äéä êéàå
äùò ë"çà íàå] øåîâ òùø àø÷ð úåðåò äùåòù äòùá
ì÷ øåñéà ìò øáåòä åìéôàå [øåîâ ÷éãö àø÷ð äáåùú
úåîáéã á"ôá àúéàãë òùø éø÷î íéøôåñ éøáã ìù
'÷ð äçéî àìå úåçîì åãéá ùéù éî åìéôàå äãðã ÷"ôáå
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ב.3. סא, ועוד.4.ברכות ב. קו, זח"ב ז. לט, ב"ר ב. יח, א.5.ברכות טז, בתרא א.6.בבא פו, מציעא בבא א.7.ראה כ, יבמות

א.8. יב, נדה



elqkפד b"k ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ג שני יום
,10 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïðéøîàã àäå,e 'nr cr:'åë øäééúäì àìà

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)
úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù
úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà
ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë

:(äøåúì íéðô íéòáùå

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)
úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù
úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà
ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë

:(äøåúì íéðô íéòáùå

,dxiar xary ina dgin `l wx `ed ,dxiar mey lr xar
úBòeáLc å ÷øôa] òLø àø÷ð9,øîçå-ì÷å ïkL-ìëå .[ ¦§¨¨¨§¤¤¦§§¨¤¥§©¨Ÿ¤

,dîi÷ì Bì øLôàL äNò-úåöî Bæéà ìháîaokyÎlk - ¦§©¥¥¦§©£¥¤¤§¨§©§¨
,dniiwl ecia didy dyrÎzevn meiw lhany in xnegeÎlwe

Bì øLôàL ìk Bîk§¨¤¤§¨
Bðéàå äøBza ÷ñòì©£Ÿ©¨§¥
eLøc åéìòL ,÷ñBò¥¤¨¨¨§

ì"æø10:weqtd -11:ék" ©©¦
úøkä 'Bâå äæa 'ä øác§©¨¨§¦¨¥
àèéLôe ."'Bâå úøkz¦¨¥§§¦¨
éôè òLø éø÷îc§¦§¥¨¨§¥

.ïðaøc øeqà øáBòî- ¥¥¦§©¨¨
`xwp `edy ixd xexa
in xy`n xzei "ryx"
opaxc xeqi` lr xaery

,cala-ìò ,ïk íàå§¦¥©
Ba ïéà éðBðéaä Eçøk̈§£©¥¦¥
,äøBz ìeha ïBò elôà£¦£¦¨
,dxez lehia oeer mb -
lvpidl dyw c`ny

mixacd zylyn cg` `ede ,epnn12mdn levip mc` oi`y
"ipepia"d oi` dxez lehia ly df `hga s` dpd - mei lka

,lykpéëä íeMîe,okle -àeäL øîBì Bîöòa äaø äòè ¦¨¦¨¨©¨§©§©¤

*éðBðéalehia oeer elit` ea oi` "ipepia"y mixne`y oeikn - ¥¦
ik ,"ipepia" `edy envr lr xnel dax drh cvik xaqei ,dxez
wiqtd `le ,xzeia ohwd s` ,xac lka xnype xdfp dax m` mb
`edy envr lr aeygl did leki ,cg` rbxl s` eceniln

[ddbd] ."ipepia"äîe)©
óc â ÷ìç øäfa áeúkM¤¨©Ÿ©¥¤©
ïéèòînL ìk :àìø¨¤§ª¨¦

,'eëå åéúBðBòo`kn - £¨§
xaeq xdefd mby d`xp
in `ed "el rxe wicv"y
,zexiar zvwn el yiy
,zehyta micnely enk
"ipepia" ixd - ok m`e
wx el yiy df `ed

?zeevn zivgnàéä¦
àðeðîä áø úìàL§¥©©©§¨
éôì ìáà ,eäiìàì§¥¦¨£¨§¦
,íL eäiìà úáeLz§©¥¦¨¨
"Bì òøå ÷écö" Leøt¥©¦§©
áeúkL Bîk àeä§¤¨

.ìéòìc íéètLî äLøt 'àðîéäî àéòø'arxe wicv"y - §©§¨§¥§¨¨¨¨¦§¨¦¦§¥
setk eay rxdy `l` ,rxd on zvwn el yiy df `ed "el

aehläøBzì íéðt íéòáLå13:( §¦§¦¨¦©¨

àîìòa ïðéøîàc àäå14,,mewn lka mixne` ep`y dne - §¨§¨§¦©§©§¨
äöçî ìò äöçîc,zepeer zivgne zeevn zivgn -éø÷î- §¤¡¨©¤¡¨¦§¥

,`xwpéø÷î úBiëæ áøå ,éðBðéa,`xwp -íL àeä ,÷écö ¥¦§Ÿ§ª¦§¥©¦¥
,Lðòå øëN ïéðòì ìàLnäezernyn z` oiivn epi`y my - ©ª§¨§¦§©¨¨¨Ÿ¤

ik ,xacd ly zizin`d
dlin "mil`ey" m`Î
ick ,xg` mewnn zniieqn
miieqn hxt ea xiaqdl
zenyd mb jk .xacd ly
zeny md "wicv"e "ipepia"
xky iabl mil`yen

,ypereøçà ïBcpL éôì§¦¤¦©©
,Baøoia milcadd - ª

,miryxe mipepia ,miwicv
zekiiya wx o`k miaygp
`ede ,mc` ly ehtynl
,eiyrn aex itl oecip

éø÷îe,`xwpe -,ïéca äëBfL øçàî Bðéãa ÷écöhxt iabl - ¦§¥©¦§¦¥©©¤¤©¦
,"wcev" xnelk "wicv" `xwp `ed ,oica i`kf `viy dfìáà£¨

úBâøãîe úìòî ìL äìònäå øàzä íL úzîà ïéðòì§¦§©£¦©¥©Ÿ©§©©£¨¤©£©©§¥
ì"æø eøîà ,íéðBðéáe íé÷écö úBwìç15áBè øöé íé÷écö" : £ª©¦¦¥¦¨§©©©¦¦¥¤

øîàpL ,ïèôBL16éaìå : §¨¤¤¡©§¦¦
Bì ïéàL ¯ "éaø÷a ììç̈©§¦§¦¤¥
Bâøä ék ,òøä øöé¥¤¨¨¦£¨

;úéðòúajlnd cec - §©£¦
ely rxdÎxvid z` bxd
,mxa .zeiprz iciÎlr
xyt`y xacd xexa
mb rxdÎxvid z` bexdl
ÎlkÎlr .zexg` mikxca
oaen ef `xnbn ,mipt
zizin`d zernyndy
oi`y df `ed "wicv" ly

.rxdÎxvi xzei elìáà£¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'ùôàù ò"î åæéà ìèáîá å"÷å ù"ëå ['åòåáùã å"ôá] òùø
÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ìë åîë äîéé÷ì åì
'åâå úøëú úøëä 'åâå äæá 'ä øáã éë ì"æø åùøã åéìòù
"ò ë"àå ïðáøã øåñéà øáåòî éôè òùø éø÷îã àèéùôåë

äáø äòè ä"ùîå äøåú ìåèéá ïåò 'éôà åá ïéà éðåðéáä
*éðåðéá àåäù øîåì åîöòá
'öçîã àîìòá 'éøîàã àäå
áåøå éðåðéá éø÷î äöçî ìò
íù àåä ÷éãö éø÷î úåéëæ
ùðåòå øëù ïéðòì ìàùåîä
éø÷îå åáåø øçà ïåãðù éôì
äëåæù øçàî åðéãá ÷éãö

'öçîã àîìòá 'éøîàã àäå
áåøå éðåðéá éø÷î äöçî ìò
íù àåä ÷éãö éø÷î úåéëæ
ùðåòå øëù ïéðòì ìàùåîä
éø÷îå åáåø øçà ïåãðù éôì
äëåæù øçàî åðéãá ÷éãö
úúéîà ïéðòì ìáà ïéãá

úå÷åìç úåâøãîå úìòî ìù äìòîäå øàåúä íù
éáìå 'àðù ïèôåù è"öé íé÷éãö ì"æøà íéðåðéáå íé÷éãö
éî ìë ìáà úéðòúá åâøä éë ø"äöé åì ïéàù éáø÷á ììç
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ב.9. לט, א.10.שבועות לט, לא.11.סנהדרין טו, ב.12.במדבר קסד, בתרא גם 13.בבא איך דלכאורה "מפרש רבינו: כ"ק הערת
לתורה".קס"ד פנים מע' אחד שזהו שאפ"ל דקסבר אלא - האמורות קושיות מכל כן לשאול פ"ג 14.דר"ה תשובה הל' רמב"ם ראה
ב.15.ה"א. סא, 16.9.ברכות הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, תהלים



פה elqk b"k ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìò íéaøî åéúBéeëfL óà ,eæ äâøãîì òébä àlL éî ìk̈¦¤Ÿ¦¦©§©§¥¨©¤§¨§ª¦©
à ¯ åéúBðBò.ììk ÷écö úâøãîe úìòîa Bðé`l elit` - £¨¥§©£©©§¥©©¦§¨

."ipepia"d zbixcne zlrnaì"æø eøîà ïëìå17äàø" :Løãna §¨¥¨§©©©¦§¨¨¨
ïìúLe ãîò ¯ íéèòeî íäL íé÷écva àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨©©¦¦¤¥¨¦¨©§¨¨

,'eëå øBãå øBc ìëa§¨¨§
áeúkL Bîëe18÷écöå : §¤¨§©¦
:"íìBò ãBñé,xnelk - §¨

`edy wicv epyi xec lka
oaen df xac .mlerd ceqi
epcnly dn itÎlr wx
el oi`y df `ed "wicv"y
m` ,oky .ixnbl rxdÎxvi
el yiy df `ed "wicv"
`ed recn - zeevn aex
jk lk md miwicvy xne`
micedi daxd ?mihren
aex mdl yiy mpyi

!zeiekf,ïéðòä øeàa Cà©¥¨¦§¨
zebixcn od dn oiadl -
cvike ,"ipepia"de "wicv"d
dnk opyi mnvr miwicva

,zebixcn dnkeét ìò©¦
íéiç áøä áúkM äî©¤¨©¨©©¦
éøòLa ì"æ ìàèéå¦¨©§©©¥
'íéiç õò'áe] äMãwä©§ª¨§¥©¦
ìëìc ,[á ÷øt ð øòL©©¤¤¦§¨
÷écö ãçà ,ìàøNé Léà¦¦§¨¥¤¨©¦
ézL Lé ,òLø ãçàå§¤¨¨¨¥§¥

áéúëcëe ,úBîLð19: §¨§¦§¦
,"éúéNò éðà úBîLðe"weqtdy zexnl ,miax oeyl zenyp - §¨£¦¨¦¦

iptln gex ik" :df iptl xn`py enk ,cigi icedi zece` xacn
,"sehriúBLôð ézL ïäL20ätìwä ãvî úçà Lôð ¯ ¤¥§¥§¨¤¤©©¦©©§¦¨

,àøçà àøèñåokezd lr dxizqne dqknd ,ixt ztilw enk - §¦§¨¨¢¨
zeigd lr mixizqnd zegek d"awd `xa jk ,ixtd ly iniptd
cv ,ezernyn - "`xg` `xhq" .xac lkay ziniptd ziwl`d
ytp edfe ,dyecwn iktdd cvd `l` ,dyecwd cv `l ,xg`

,`xg` `xhqe dtilwd cvn zg`íãa úLaìúnä àéäå§¦©¦§©¤¤§©
äáéúëãëe ,óebä úBéçäì íãà21íca øNaä Lôð ék" : ¨¨¨§©£©§¦§¦¦¤¤©¨¨©¨

,"àéä,mcd `ed ,mc`d ly inybd eteb z` dignd ytpd - ¦
äpnîe,ef ytpn -äòaøàî ,úBòø úBcnä ìk úBàa ¦¤¨¨¨©¦¨¥©§¨¨

,daL íéòø úBãBñéixd ik ,mirx md ef ytp ly dizeceqi - §¨¦¤¨
lky myk ,oky .xtqna drax` mde ,rxne dtilwn d`a `id
mb jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n akxen inyb xac
drax`n akxen ,ef ytp ly dze`ivn llek ,ipgex xac lk

,zerxd zecnd ze`a mdny ,miipgex zeceqiñòk :eðééäc§©§©©

,äìòîì daâpL Làä ãBñéî äåàâåy`d ly drah - §©£¨¦¨¥¤¦§¨§©§¨
qrk zerxd zecnd dpnn ze`a jk meyne ,dlrnll jynidl
,d`bzn epi` mc`yk ik ,dee`bn `vei lret `ed qrk :dee`be

.epevx cbp xac dyer edyinyk qrek epi` `linn `edúåàúå§©£©
,íénä ãBñéî íéâeðòzä©©£¦¦©©¦
ìk íéçéîöî íénä ék¦©©¦©§¦¦¨

,âeðòz éðéîlk ,xnelk - ¦¥©£
mi`iand mixacd
miny oeikne ,beprzl
mi`iand mixac miginvn
xne` df ixd ,beprz
oipr xzqen minay
beprzl de`zde ,beprzd
.mind ceqin ,`eti` ,d`a
úeðöéìå úeììBäå§§§¥¨
íéøáãe úeøàtúäå§¦§¨£§¨¦

,çeøä ãBñéî íéìèa- §¥¦¦¨©
da oi` gexdy myk

oi` jk ,zeynn,zelleda
zex`tzd ,zepvil
mey ,milha mixace
okez ixcrp mde zeynn

.ixnblúeáöòå úeìöòå§©§§©§
.øôòä ãBñéîmyk - ¦¤¨¨

ea yi eraha xtrdy
jynp `ede zecak
,zelvr mb jk ,dhnll
zecak mvra `idy
zeavr ,mc`d ixa`a

.zecakle gex zkinpl mc`d z` ze`ian ,dxegy dxneíâå§©
Bîk ,íúBãìBúa ìàøNé ìk òáèaL úBáBè úBcî¦¤§¤©¨¦§¨¥§§¨§

.äpnî úBàa ¯ íéãñç úeìéîâe úeðîçøly ytpdn - ©£¨§¦£¨¦¨¦¤¨
dtilwn `id ef ytp m` :dl`yd zl`yp `l` ,dtilwd
:xne` `ed jk lr - ?zeaeh zecn dpnn ze`a cvik ,rxne

ð ìàøNéa ékda LiL ,dâð útìwî àéä ,ätì÷c Bæ Lô ¦§¦§¨¥¤¤¦§¦¨¦¦§¦©Ÿ©¤¥¨
,áBè ïk-íbzecnd icedia ze`a ef ytpay df aehne - ©¥

,zeirahd zeaehdàéäåd`a ef dtilw -úòcä õò" ãBqî §¦¦¥©©©
ea yiy -,íìBòä úBnà úBLôð ïk-ïéàM-äî :"òøå áBè¨©©¤¥¥©§ª¨¨

Bîk ,ììk áBè ïäa ïéàL ,úBàîè úBtì÷ øàMî ïä¥¦§¨§¦§¥¤¥¨¤§¨§
ïéãáòc eáéè ìëå .â ÷øt èî øòL 'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤§¨¦§¨§¦

,ïéãáò eäéîøâì úBnàämlerd zene` miyery aehd lk - ¨ª¦§¨©§¨§¦
oi`y efk dtilwn od mdizeytpy oeikn ,mnvr zaehl `ed

.llk aeh daàúéàãëå,epivny enke -àøîba22ìò §¦§¦¨©§¨¨©
÷eñt23ãñçå ä÷ãö ìkL ¯ "úàhç íénàì ãñçå" : ¨§¤¤§ª¦©¨¤¨§¨¨¨¤¤

:'eë øäéúäì àlà ïðéà ,ïéNBò íìBòä úBnàL,icedi - ¤ª¨¨¦¥¨¤¨§¦§©¥
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íéøîà éèå÷éì
åéúåðåò ìò íéáåøî åéúåéëæù óà åæ äâøãîì òéâä àìù
ùøãîá ì"æøà ïëìå ììë ÷éãö úâøãîå úìòîá åðéà
ìëá ïìúùå ãîò íéèòåî íäù íé÷éãöá ä"á÷ä äàø
ïéðòä øåàéá êà :íìåò ãåñé ÷éãöå ù"îëå 'åëå øåãå øåã
'ð øòù ç"òáå] äùåã÷ä øòùá ì"æ å"çøä ù"î éô ìò
éúù ùé òùø ãçàå ÷éãö ãçà ìàøùé ùéà ìëìã [á"ô
úåùôð éúù ïäù éúéùò éðà úåîùðå áéúëã úåîùð
úùáìúîä àéäå àøçà àøèñå äôéì÷ä ãöî úçà ùôð
íãá øùáä ùôð éë áéúëãëå óåâä úåéçäì íãàä íãá
íéòø úåãåñé òáøàî úåòø úåãîä ìë úåàá äðîîå àéä
.äìòîì äáâðù ùàä ãåñéî äåàâå ñòë åðééäã äáù
ìë íéçéîöî íéîä éë íéîä ãåñéî íéâåðòúä úåàúå
íéìèá íéøáãå úåøàôúäå úåðöéìå úåììåäå .âåðòú éðéî
úåãî íâå .øôòä ãåñéî úåáöòå úåìöòå .çåøä ãåñéî
ç"âå úåðîçø åîë íúåãìåúá ìàøùé ìë òáèáù úåáåè
'ôéì÷î àéä äôéì÷ã åæ ùôð ìàøùéá éë äðîî úåàá
:òøå áåè úòãä õò ãåñî àéäå áåè ë"â äá ùéù äâåð
úåôéì÷ øàùî ïä íéìåìâ éãáåò úåîåà úåùôð ë"àùî
ìëå â"ô è"î øòù ç"òá ù"îë ììë áåè ïäá ïéàù úåàîè
ïéãáò åäééîøâì íéìåìâ éãáåò úåîåàä ïéãáòã åáéè
ä÷ãö ìëù úàèç íéîåàì ãñçå ô"ò àøîâá àúéàãëå
:'åë øäééúäì àìà ïðéà ïéùåò íéìåìâ éãáåò úåîåàù ãñçå
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ב.17. לח, כה.18.יומא י, טו.19.משלי נז, אין 20.ישעי' (שזה שבנרנח"י הנשמה למדרי' הכוונה שאין "שולל רבינו: כ"ק הערת
נפש". - ההכרחית המדרי' כ"א בנפה"ב) לא - ופשיטא - בכאו"א א.21.הכרח יז, ב.22.ויקרא י, בתרא לד.23.בבא יד, משלי



elqkפו c"k iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ד שלישי יום
פרק ב  ,e 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôðå á ÷øô,f 'nr cr:úéùàøá

jka ezpeek ixd ,aehd erah cvn `a df m` mb ,aeh dyeryk
,ezxfrl wewf epi` zlefd m`a :jkl di`x .zlefl xefrl `id
mzpeek oi` mlerd zene`a ,eli`e .oevx raye dvexn `ed
z` licbdl ,md mpevx zeriay `lnl m`Îik ,zlefl xefrl
on mi`vei mpyi mlerd zene` oia mb ,mpn` .ze`bzdle mny
zecn mda yiy ,mlerd zene` iciqg mi`xwpd mde ,llkd
ik ,mnvr zaehl `le el xefrl ick zlefd mr miaihne ,zeaeh
ztilwn m`Îik ,ixnbl ze`nhd zetilwdn dppi` mdly ytpd

xrya recik 'ek dbepn migwlpy iptn :epiax w"k zxrd] dbep
.[- .a ,fn yihx`tn d"xl mixe`ia ihewl - 'qa v"ndg

,miciqgd ilecbn - yhix`tn lld iax ciqgd lr mixtqn
,dlbpa zeaeyze zeciqga mixtq xaig ,dlawae dlbpa oe`b
dlaw ixtq daxda iwa ezexirva xak did `ltp ielir ezeidae

ayg dligzay -didpyn eli`e ,"wicv" zbixcna envr z`
xn` ,`ipzd xtqa oey`xd wxtd cenll lgde c"ag ciqgl

.ipepia i`eld - eppi`y i`ce wicv :ziqex dxni`

ìònî dBìà ÷ìç àéä ,ìàøNéa úéðMä Lôðå .á ÷øt¤¤§¤¤©¥¦§¦§¨¥¦¥¤¡©¦©©
,Lnîaei`a weqtd oeyl - "lrnn dÎel` wlg" -1owfd epaxe , ©¨

miln ly heytd oyexit yibcdl ick ,"ynn" dlnd z` siqen
l"f epinkg zxcbdk ,exn`py miweqt ,recik ,mpyi ,oky .el`2

ly oeyla ,"i`ad oeyla"
mixr" :lynl ,`nfeb
zexevae zelecb

"minya3"minya" ixd ,
oi` ik ,dviln ly iehia
ick .ynn minyl dpeekd
milnd z` eyxti `ly
ly oeylk "dÎel` wlg"
owfd epax siqen ,dviln
yibcdl ,"ynn" dlnd
ok` `id icedi znypy

ynn.lrnn dÎel` wlg
áeúkL Bîk4çtiå" : §¤¨©¦©

,"íéiç úîLð åétàadidy oey`xd mc` lr xn`p df weqt - §©¨¦§©©¦
zellk lk z` dtiwnde zllekd dnyp ,zillk dnyp lra

,l`xyi zenyp"éa zçôð äzà"å5,ly eznyp lr xn`p df - §©¨¨©§¨¦
,"zgtp" iehiad epze` cnln dn .l`xyin cg`e cg` lk
xiaqn `ed - ?icedia dnypd zqpkd xe`izl o`k ynynd

:cinøäfa áeúkL Bîëe6,"çôð déëBzî çôðc ïàî" :in - §¤¨©Ÿ©©§¨©¦¥¨©
,ekezn gtep `ed ixd gtepy,Búeiîéðtîe BúeéëBzî ,Leøt¥¦¦¦§¦¦

:çëa Búçéôða àéöBî íãàaL úeiçä úeiîéðôe úeiëBzL¤¦§¦¦©©¤¨¨¨¦¦§¦¨§Ÿ©
n `ed oi` xacn mc`yk ,ygena mi`ex ep`y enk -lk siirz

`edyk ,ik .xdn siirzn `ed gtep `edyk eli`e ,xdn jk
zeiga ynzyn `ed ,gtepziniptdzqpkd zxevy oeikne ,eay

ixd - "zgtp" dlna zx`ezn icedi ly etebl d"awdn dnypd
jkl ztqep di`x .zewl`ay zeiniptdn d`a dnypdy
dnn - d"awd ly ezenvre ezeinipta zeyxyen zenypdy
mi`xwp oklye d"awd ly ezaygnn ,lekiak d`a dnypdy
:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke - d"awd ly eipa l`xyi ipa

,äáLçîa eìò ìàøNé úBîLð ,ìLî-Cøc-ìò Ckzenyp - ¨©¤¤¨¨¦§¦§¨¥¨©©£¨¨
zeraep l`xyiezaygnnly zeiniptd `idy ,d"awd ly

,mi`a ,mik`lnd llek ,mi`xapd x`y lk eli`e ,zewl`d
xeaicd aygp daygnd iable ,d"awd ly exeaicn ,lekiak

.ipevig xackáéúëãk7: §¦§¦
:aezky enk -éøëá éða"§¦§Ÿ¦

ízà íéða" ,"ìàøNé¦§¨¥¨¦©¤
"íëéäìà 'äì8.,Leøt- ©¡Ÿ¥¤¥

dcaerd zernyn dn
ly epak x`ezn icediy

,d"awdïaäL Bîk§¤©¥
Ck ,áàä çnî CLîð¦§¨¦Ÿ©¨¨¨
Léà ìk úîLð ìBëéák¦§¨¦§©¨¦
äëLîð ìàøNé¦§¨¥¦§§¨
Búîëçå BzáLçnî¦©£©§§¨§¨

,Cøaúéeznype xg`ne - ¦§¨¥
ezaygnn d`a icedi ly
ixdy ,envra d"awdn d`a `idy ixd ,d"awd ly eznkge

,àòéãé äîëça àìå íékç eäéàc`l la` ,mkg d"awd - §¦©¦§¨§¨§¨§¦¨
,mixikn ,mi`xapd ,ep`y dnkg zpiga dze`aàeä àlà¤¨

í"aîøä áúkL Bîëe ,ãçà Búîëçå9] ääâä *m"anxd §¨§¨¤¨§¤¨©¨©§©
"recid `ede rceid `ede rcnd `ed"y elkya biydmpyi j` .

ezenk mixaeq mpi`y minkge milecb10i`y mixne` mde
ik ,'eke dnvr dpadd `edy d"awd lr xnel llk xyt`
xne`e .m"anxd `iany zexcbdd lkn dlrnl `ed d"awd
dn ,mxa .m"anxl eced dlawd inkgy ,ddbda owfd epax
enk d"awd iabl xen` df oi` ,m"anxd wcev dlaw itÎlry
mb xeriy oi`l dlrnl `ed envr d"awd ,oky ."mvra" `edy
d"awd iabl ;m"anxd azek dzece` zbyen izlad dnkgdn
oky ,m"anxd lr miwlegy dl` miwcev "mvra" `edy enk
Îxe`y xg`l ,`l` .dl`d mibyend lkn dlrn dlrnl `ed
f` ,zelabd daxda envr z` liabne mvnvn iwl`d seqÎoi`
zeliv`d mleray dnkgd mr cg`zn `edy eilr xnel jiiy
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íéøîà éèå÷éì
ùôðå á ÷øôäåìà ÷ìç àéä ìàøùéá úéðùä

åéôàá çôéå ù"îë ùîî ìòîî
çôðã ïàî øäåæá ù"îëå éá úçôð äúàå íééç úîùð

äéëåúîçôð'éôåúåéëåúîåúåéîéðôîåúåéëåúùúåéîéðôå
úåîùð î"ãò êë :çëá åúçéôðá àéöåî íãàáù úåéçä
íéðá ìàøùé éøåëá éðá áéúëãë äáùçîá åìò ìàøùé
êë áàä çåîî êùîð ïáäù åîë 'éô íëéäìà 'äì íúà
åúáùçîî äëùîð ìàøùé ùéà ìë úîùð ìåëéáë
àåä àìà àòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã 'úé åúîëçå

åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä
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ב.1. א.2.לא, כט, כח.3.תמיד א, כ.4.דברים ב, ב.5.בראשית ס, ברכות השחר, ברכות של נשמה", "אלקי בדפוסי 6.בברכת
זה. לשון חסר שלנו, כב.7.הזוהר ד, א.8.שמות יד, י'.9.דברים הלכה ב' פרק התורה יסודי בספר 10.הלכות מפראג מהר"ל

ועוד. ה', גבורות



פז elqk c"k iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

."recid `ede rceid `ede rcnd `ed" eilr xnel xyt` f`e
:owfd epax xne` jk lre,äìawä éîëç Bì eãBäåinkg - §©§¥©©¨¨

dze`a dnkgd oipr jiiy d"away ,m"anxl eced dlawd
,cg` xac md ,"reci"de "rcei"d ,"rcn"d :dylyd lky ,dxev

'ñcøt'a áeúkL Bîk§¤¨©©§¥
.÷"îøäîxne`y enk - ¥¨§©

xtqa exiaecxew dyn iax
,ely "qcxt"déôì íâå§©§¦

àáévé ì"æ é"øàä úìa÷©¨©¨£¦©©¦¨
,àúlîzlaw itl mb - ¦§¨

ep` ditly ,l"fix`d
d"awdy ,xzei mircei
mb dlrn dlrn dlrp
`aend dnkgd beqn
dpekp - m"anxd ixaca
z`fe ,m"anxd ly ezrc
øBà úeLaìúä ãBña§¦§©§
ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©

,íéaø íéîeöîö éãé- §¥¦§¦©¦
Îjexa seqÎoi`Îxe`yk
ici lr yalzn `ed

miax minevnvíéìëa§¥¦
,úeìéöàc ã"áçc- §©£¦

.zeliv`d mleray "zrc"e "dpia" ,"dnkg" ly "milk"a
dpekp - zeliv`d mleray el` zexitq mr cg`zn `edyk

,m"anxd ly ezxaq,úeìéöàäî äìòîì àì Cà`l la` - ©Ÿ§©§¨¥¨£¦
.zeliv`d mlern dlrnl `ed seqÎoi`Îxe`y dbxc dze`a

øçà íB÷îa áeúkL Bîëe11íîBøî àeä-Ceøa óBñ-ïéàL , §¤¨§¨©¥¤¥¨§¨
úðéçáe úeänî äìòî äìòîì ,õ÷ ïéà úeîîBø àOðúîe¦§©¥§¥¥§©§¨©§¨¦¨§¦©
úéiðôeb äiNòk úáLçð ã"áç úðéçáe úeänL ãò ,ã"áç©¤¨§¦©¤¡¤¤©£¦¨¨¦¦

áeúkL Bîk ,Cøaúé Bìöà12:"úéNò äîëça ílk" :- ¤§¦§¨¥§¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
dnkga mlek :xnel jixv did mvraznkg" e` "zlkyd- "

weqta xn`p recn - weqta z`aend "dnkg" dlnl m`zda
iabl diyrk zaygp dnkgy yibcdl `a `ed `l` - ?"ziyr"

.d"awd,'eë òãBiä àeäå òcnä àeäL ,[:miiqn m"anxde - ¤©©¨§©¥©
ixnbl dpey d"awd ly lekiak ezpad ,xnelk ,"recid `ede"
,ziyep`d dbyda dpadd .dpadk mixicbn mc` ipay dnn

:mipey zeceqi dyly lr diepaytp`id ,"rcei"d `idy mc`d
- ?dpian ytpd dnae .dpiane zrceiygkadpadd`iand ,

icil `ian `ed) "rcn" `xwp df geke .oiaze rcz ytpdy jkl
de .(epiaie erciy jkxacdkld oebk ,mipiane mircei eze`

dyly o`k mpyiy ixd .zbyene zcnlpd `ibeq e` dpyna
iabl xacd dpey ."reci"de "rcn"d ,"rcei"d :micxtp mixac

" :m"anxd ly exaqdk ,d"awd`ed,rcnd`edrceid`ede
:jynda xne` `ed jk lre ,"recidúìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤

,'eë Béøea ìò Bðéáäì íãàägek ,oiandy - df xace - ¨¨¨©£¦©§

mc`d zlekia oi` ,cg` eze` md ,mipian eze` xacde ,dpadd
,exey`l oiadláéúëãk13áéúëe ,"àöîz dBìà ø÷çä" :14: §¦§¦£¥¤¡©¦§¨§¦

."'Bâå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék"ly eznkgy ixd - ¦Ÿ©§§©©§§¥¤§
icedi ly eznypy oeikne .d"awd mr cg` mvr `id d"awd
,lirl xen`k ,d`a
ixd ,d"awd ly eznkgn
d"awdn d`a `idy
dnl m`zda .envr
lk ly eznypy ,xaqedy
eznkgn d`a l`xyi oa
dpkp oldl - d"awd ly
- "d`lir dnkg" dze`
ok` m` :dl`yd zl`yp
yxeyn ze`a zenypd lk
eid ,d`lir dnkgn ,cg`
lk ,olek zekixv
dbixcna zeidl ,zenypd
,xvep oipn .deey zg`
zebixcna ipeyd ,`eti`
zenyp zewlegn oday
:l`ey `ed jke - ?l`xyi
éðéî úBááø LiL óàå§©¤¥¦§¦¥
úBâøãî é÷elç¦¥©§¥
úìòî ìãb Bîk ,õ÷ ïéàì dBáb ìòî dBáb ,úBîLpa©§¨¨©¥©¨©§¥¥§Ÿ¤©£©
úBîLð ìò ,íBìMä-åéìò eðaø äLîe úBáàä úBîLð¦§¨¨¤©¥¨¨©¨©¦§
Lnî íéá÷ò úðéça íäL ,àçéLî éáwòc älà eðéúBøBc¥¥¤§¦§¥§¦¨¤¥§¦©£¥©¦©¨

;Làøäå çnä éaâìze`xwp ,epizexecay zenypd ,oky - §©¥©Ÿ©§¨Ÿ
ly zenyp`zawrzpigaa od y`xde gend iabl ik ,`giync

lbxd awray zeigd z` zeeydl oi`y myk .lbxay awrd
zenyp z` zeeydl mewn oi` jk ,y`xae genay zeigl

zenypl epizexecay "miiawr"doddgen mya ze`xwpd
zenypd zlrna mevrd oexzid lr xaecn o`k .y`xe

.epizexecay zenypd iabl mincewd zexecayøBc ìëa ïëå§¥§¨
Làø úðéça íä íäéúBîLpL ,ìàøNé éôìà éLàø Lé øBãå̈¥¨¥©§¥¦§¨¥¤¦§¥¤¥§¦©Ÿ

;õøàä énòå ïBîää úBîLð éaâì çîe,z`f caln -lka Ÿ©§©¥¦§¤¨§©¥¨¨¤
,zenypd zebixcna milecb milcad ,xec eze`a ,mpyi xecïëå§¥

çeø Lôpî äìeìk Lôð ìk ék ,úBLôð éaâì úBLôð§¨§©¥§¨¦¨¤¤§¨¦¤¤©
.äîLðezbixcna wx mpi` ,l`xyi ipaay dl` milcad - §¨¨

ylyn dlelk ytp lk ,oky .ytpd zbixcna mb `l` ,dnypd
zebixcn opyi "dnyp"ay myke ,dnype gex ,ytp :zepiga
ep` mi`ex .zepey zebixcn opyi ytp(ae gex)a mb jk ,zepey
.zenypd zebixcna miweligde milcadd xtqn lecb dn ,jkn

`kl ,mikixv eid ,jkl m`zdamb milcad mze` zeidl ,dxe
d`a xzei ddeab dnyp xy`k - zewl`a zenypd ly oyxya

,j` - ?xzei dlrp yxeynçeø Lôpä ìk LøL ,íB÷î-ìkî¦¨¨Ÿ¤¨©¤¤©
,ílk äîLðe,zenypay zepeyd zebixcnd zexnl -Làøî §¨¨ª¨¥Ÿ
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íéøîà éèå÷éì
åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä

òãåéä àåäå òãîä àåäù
úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá

åðéáø äùîå úåáàä úåîùð úìòî ìãåâ åîë õ÷
íäù 'çéùî éá÷òã äìà åðéúåøåã úåîùð ìò ä"ò
øåã ìëá ïëå ùàøäå çåîä éáâì ùîî íééá÷ò 'éçá
'éçá íä íäéúåîùðù ìàøùé éôìà éùàø ùé øåãå
éáâì úåùôð ïëå ä"òå ïåîää úåîùð éáâì çåîå ùàø
ìëî äîùðå çåø ùôðî äìåìë ùôð ìë éë úåùôð
ìë ùàøî íìåë äîùðå çåø ùôðä ìë ùøù íå÷î
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מקומות.11. ובעוד פ"ט. והאמונה היחוד כד.12.שער קד, ז.13.תהלים יא, ח.14.איוב נה, ישעי'



elqkפח c"k iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

õøàä énò óeâa Laìîä ,ïéâøc ìk óBñ ãò úBâøãnä ìk̈©©§¥©¨©§¦©§ª¨§©¥¨¨¤
,íélwaL ì÷å,lkd df ixd -àéäL ,ïBéìòä çnî CLîð §©¤©©¦¦§¨¦Ÿ©¨¤§¤¦

.ìBëéák äàlò äîëçlka ,cvik xiaqdle xidadl ick - ¨§¨¦¨¨¦§¨
oyxyy zexnl ,zenypd zebixcna milcadd mieedzn ,z`f

epax o`k ynzyn ,cg`
- a`de oad lyna owfd
xaky lyn eze`
ick ,lirl ea ynzyd
l`xyi zenypy oiivl
,d"awdl "mipa" ze`xwp
"d`lir dnkg"n ze`ae
.a`d genn `a oady enk
oaei mb envr lyn eze`n
ilcad mieedzn cvik
ick .zenypa zebixcnd
Îcneld lr lwdl
xaqd o`k `iap ,ligznd
,mi`ex ep` lyna :xvw
`a celid ly eteb lky
,xnelk .a`d gen ztihn
milcadd s` lr

zegtl cr xzeia dlrpdn - celid ly mipeyd eixa`ay
yxeyn mlek mi`a md - eilbx ipxtv cr ely gendn ,xzeia

cg`dl` milcad eedzp ,jk m` ,cvik .a`d ly gend ztihn ,
zryz jyna ,a`d gen ztih ziidy zngn df ixd - ?mixa`a
ly miieqn jildz zxaer `id mda ,m`d ohaa ,xeaird iycg
ote`a sebd zeedzd jildza ef zkyenn diidy .sebd zeedzd
lkk .edpynl cg` xa` oiay milcadd z` zxvei ,izbxcd
lky ,ixd .xzei lecb iepiyd jk ,xzei mybzn dtihdn wlgy
zexnle - a`d gen ztih - cg` yxeyn ,ok` ,mi`a mixa`d
,dhne dlrn ly dl`k milecb milcad mda mieedzn z`f
mby ,xen`d lyndn oaen sqep xac .miipxtvl cr gendn
,xeyw epid ,ely miipxtvd ,celid sebay xzeia zegpd wlgd
mb ,oky .a`d gena - oey`xd eyxeya ,dcledd ixg` mb
,x`yp egeny xg`ne ,celid ly egenn ozeig zewpei miipxtvd
mby ixd ,a`d gen mr ddf zedn ,dcledd ixg` mb

.oey`xd oyxeya oiicr zexeyw ,dcledd ixg` ,miipxtvdjk
,cg` yxeyn ze`a zenypd lky s` :zenypl qgia mb oiap
dzcixi ixg` ,xearl odn zg` lk lr ,"d`lir dnkg"n
zcxle zenler daxd ly zelylzyd ,"d`lir dnkg"n
seba dzeyalzdl cr ,dbixcn ixg` dbixcn ,zebixcn daxd
,dbxcl dbxcn dcixie zelylzyd ly df jildz - inyb
drityn zg` dnyp lr ik ,zenypa zebixcnd iiepiyl `ian
ly ipyd wlga mb jke .zxg` dnyp lr xy`n xzei dcixid
oze` zex`yp ,xzeia zekenpd zebxcl ozcixi ixg` mb ,lynd
."d`lir dnkg" ,oey`xd oyxey mr zecge`ne zexeyw zenyp
zipgexd ozwipi z` zelawn ,dzegpd ozbxca ,od mb oky

.gene y`x zpigaa od dhnl mby minkgde miwicvd zenypn
zexeyw zezegpd zenypd mb zex`yp ,dl` miwicv iciÎlre
:"`ipz"d xtqa micnel ep` jke .oey`xd oyxey mr zecge`ne
eeäúð åéìâø éðøtö elôàL ,áàä çnî CLîpä ïaä ìLîk¦§©©¥©¦§¨¦Ÿ©¨¨¤£¦¦¨§¥©§¨¦§©

,Lnî Bæ äthîla` - ¦¦¨©¨
dpnn eedzp cvik

- ?miipxtvdéãé-ìò©§¥
íéLãç äòLz äúéäL§¦¨¨¦§¨¢¨¦
äãøéå ,íàä ïèáa§¤¤¨¥§¨§¨
,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨
úBeäúäìe úBpzLäì§¦§©§¦§©

.íéðøtö äpnî,ixd - ¦¤¨¦¨§©¦
ly eixa` lky s`y
,eipxtv cr egenn ,celid
,cg` yxeyn mi`a
eedzp ,a`d gen ztihn
milcade miiepiy mda
cr gendn ,jk lk milecb
ep` sqep xac .miipxtvd

:mi`ex,äæ ìk íòå§¦¨¤
úãçéîe äøeL÷ äpãBò¤¨§¨§ª¤¤
äúéäL ïBLàøä dúeîöòå dúeäîa íeöòå àìôð ãeçéa§¦¦§¨§¨§¨¨§©§¨¨¦¤¨§¨

;áàä çî útèly dxeva jk lk dnybzdy ixg` mb - ¦©Ÿ©¨¨
,oeikn z`fe ,miipxtvíéðøtvä ú÷éðé ,ïaa åLëò íâå§©©§¨©¥§¦©©¦¨§©¦

;LàøaL çnäî úëLîð íúeiçåmiipxtvdy meyne - §©¨¦§¤¤¥©Ÿ©¤¨Ÿ
oey`xd eyxeyn dpzyp `ly ,celid ly egenn ozeig zelawn

- x`ypegen,dcledd ixg` ,zexeyw miipxtvd mby ,ixd ,
eyxey `edy a`d ly egenl ,celid ly egen zervn`a

:zei`x jk lr `ian `ede .oey`xd ezedneàøîba àúéàãk¦§¦¨©§¨¨
íL äcð]15úBîöòå íéãéb epnnL ,ïáì" :["íéðøtöåixd - ¦¨¨Ÿ¤¤¦¤¦¦©£¨§¦¨§©¦

yi dlawd zxez itl mbe .genl zekiiy miipxtvl yiy
:gend zpigal zekiiy miipxtvl'íéiç õò'a áeúkL Bîëe]§¤¨§¥©¦

,ïãò ïâa ïBLàøä íãà ìL íéLeáì ãBña ,ìîLçä øòL©©©©§¨§§¦¤¨¨¨¦§©¥¤
.[äðeáz çî úðéçaî íéðøtö eéäLmby di`x o`kn - ¤¨¦¨§©¦¦§¦©Ÿ©§¨

`edy enk ,gend zpigal zekiiy miipxtvl yi ,dlaw itÎlr
.oad lynaçeø Lôpä ìk LøLa ,ìBëéák ,Lnî äëëå§¨¨©¨¦§¨§Ÿ¤¨©¤¤©

äâøãnî Búãéøéa ,äìòîì ìàøNé úeììk ìL äîLðe§¨¨¤§¨¦§¨¥§©§¨¦¦¨¦©§¥¨
ìzLä éãé ìò äâøãîì-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeìL §©§¥¨©§¥¦§©§§¨¨£¦§¦¨

äiNò-äøéöé(zxyxy) zlyly oeyln - "zelylzyd" - §¦¨£¦¨
ef zelgyene zexeywd zerah ly miieqn xtqnn zakxend
zraha zlgyene dxeyw dpexg`d zrahd mby cr ,efa
,cgi olek z` zexywnd odipiay zerahd zervn`a ,dpeilrd
xeywe aexw mdn cg` lk :zenlerd zebixcn xcqa xac eze`

dl` zenler jxce ,ipyd mlerlzcxeiÎmlera dhnl dnypd
df,d`ixa ,zeliv` :zeaiz iy`x - "r"ia`" .seba zyalzne

,d`ixa ,zeliv` :zenlerd zrax` ly mpipr .diyr ,dxivi
.mi`ad miwxtd jynda dagxda xaqei ,diyr ,dxivi
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íéøîà éèå÷éì
õøàä éîò óåâá ùáåìîä ïéâøã ìë óåñ ãò úåâéøãîä
äàìéò äîëç àéäù ïåéìòä çåîî êùîð íéì÷áù ì÷å
éðøôö 'éôàù áàä çåîî êùîðä ïáä ìùîë ìåëéáë
íéùãç äòùú äúééäù é"ò ùîî åæ äôèî ååäúð åéìâø
'ååäúäìå úåðúùäì äâøãîì äâøãîî äãøéå íàä ïèáá
ãåçéá úãçåéîå äøåù÷ äðãåò äæ ìë íòå íéðøôö äðîî
úôè äúéäù ïåùàøä äúåîöòå äúåäîá íåöòå àìôð

çåîíâå áàäåéùëòïááú÷éðéíéðøôöäíúåéçåúëùîð
åðîîù ïáåì [íù äãð] 'îâá àúéàãë ùàøáù çåîäî
ìîùçä øòù ç"òá ù"îëå] íéðøôöå úåîöòå íéãéâ
íéðøôö åéäù ïãò ïâá ïåùàøä íãà ìù íéùåáì ãåñá
ùôðä ìë ùøùá ìåëéáë ùîî äëëå [äðåáú çåî 'éçáî
äâøãîî åúãéøéá äìòîì ìàøùé úåììë ìù äîùðå çåø

ùä éãé ìò äâøãîìåúîëçî ò"éáà úåîìåòä úåìùìú
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ג.15. פרק סוף



פט elqk c"k iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

egeka didiye ,eply inybd mlerd deedziy ick :dxvwae
inybd mleray mi`xapd mby ,ziwl`d drtydd z` helwl
ipipr mze` - zewl` oiadle biydl mzexyt`a didi dfd
zrax` df jxevl exvep - mpiadl milbeqn mi`xapy zewl`

xcqd itl) zenlerd
,zeliv` :(dhnl dlrnn
.diyr ,dxivi ,d`ixa
mler - "zeliv`"
`id zillkd ezbixcny
iwl`d xe`dn dx`de eif
efk dx`d ,iteqÎoi`d
Îxe`l daexw oiicr `idy
mb edf .`edÎjexa seqÎoi`
- "zeliv`" dlnd yexit
izlv`e" oeyln) dyxtd

"gexd on16(,xnelk
`id ef dx`d ly dzedn
ziwl`d dx`dd
zyxtene zlcaend
"zeliv`" mbe .dxewnn
,"jenq"e "lv`" oeyln
dbixcne df mler ,xnelk

dbixcnd .`edÎjexa seqÎoi`Îxe`l oiicr miaexw zeliv` ly ef
mler :df mler ly enyk ,`id "d`ixa"d mler ly zillkd
,qt`n ,oi`n xy`k - oi`n yi ly dpey`xd d`ixad ,`xapy
zipey`xd dbxcd lr xaecn o`k ,mxa .iynn xace yi didp
.zipaze dxev zlra d`ixa oiicr ef oi` ,`xapd zeedzd ly
dxev ,"oi`"dn `xapy ,"yi"d lawn ea mlerd - "dxivi"
.xenb yi ,zenilya `id zeyid ea mler - "diyr" .zipaze
lk xg`l wx ik .ipgex oaena xaecn xen`d lky ,oaen ,mxa
,inybd diyrd mler `xwpd ,epnler ly ezxivi d`a dl`
`id zelylzydd xcq ly ezlgzd .ei`exae dfd mlerd
dxitqd `id ef "dnkg"e ,zeliv`d mler ly "dnkg"n
z`f .zeliv` - xzeia oeilrd mlera dpey`xd dbixcnde
cxei l`xyi oa ly eznyp yxeyyk ,owfd epax epl xne`
zrax` ly mzelylzyd iciÎlr ,dipyl zg` dbixcnn

- diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` - r"ia` zenlerdBúîëçî¥¨§¨
"úéNò äîëça ílk" :áéúëãk ,Cøaúélylzyn lkd - ¦§¨¥§¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨

iciÎlr dpd ,zelylzydd xcq lk ly xewnd `idy "dnkg"n
dcixief,dnypd yxey lyäîLðe çeø Lôð epnî eeäúð¦§©¦¤¤¤©§¨¨

.Cøòä éúeçôe õøàä énò ìLoezgzl oeilr oia milcadd - ¤©¥¨¨¤§¥¨¤¤
lr ,oky .zelylzydd xcqa ozcixi jildza eedzp ,zenypa
meyne ,zelylzydd zcixi xzei drityd zeniieqn zenyp
,miipxtvd lyna xacdy itk - xzei dzegp dbixcna ecxi jk
xzei ,m`d ohaa miycg dryz diidyd drityd odilry
zexeyw lynay myk ,mxa .mixg` mixa` lr xy`n

- celid genn ozeig zwipi iciÎlr oey`xd oyxeya miipxtvd
:dnypa mb jkãeçéa úBãçéîe úBøeL÷ äpéãBò ,äæ ìk íòå§¦¨¤¤¨§§ª¨§¦

úëLîä àéäL ,ïBLàøä ïúeîöòå ïúeäîa íeöòå àìôð¦§¨§¨§¨¨§©§¨¨¦¤¦©§¨©
,äàlò äîëç- ?xacd dyrp cvik -Lôð úeiçå ú÷éðé ék ¨§¨¦¨¨¦§¦©§©¤¤

énò ìL äîLðe çeø©§¨¨¤©¥
çeø Lôpî àeä ,õøàä̈¨¤¦¤¤©
íé÷écvä ìL äîLðe§¨¨¤©©¦¦
éða éLàø ,íéîëçäå§©£¨¦¨¥§¥

:íøBãaL ìàøNé-lr ¦§¨¥¤§¨
mzeig miwpei mdy ici
mdy minkgde miwicvdn
- "gen"e "y`x" zpigaa
l`xyi ipa lk mixeyw
,dlrnly gena myxeya

."d`lir dnkg"äæáe¨¤
ì"æø øîàî ïáeé17ìò ¨©£©©©©

"Ba ä÷áãìe" :÷eñt18¯ ¨§¨§¨
éãéîìúa ÷ácä ìkL¤¨©¨¥§©§¦¥
åéìò äìòî ,íéîëç£¨¦©£¤¨¨
÷aãð elàk áeúkä©¨§¦¦§©

,Lnî äðéëMa- ©§¦¨©¨
mieeyn cvik :dxe`kl
dn itl ,`l` ?dpikya zewacl minkg icinlza zewacd z`

:mipaen mixacd ,lirl xaqedyéãéîìúa ä÷éác éãé-ìò ék¦©§¥§¥¨§©§¦¥
úBãçéîe õøàä énò ìL äîLðe çeø Lôð úBøeL÷ ,íéîëç£¨¦§¤¤©§¨¨¤©¥¨¨¤§ª¨
Cøaúé àeäL ,äàlò äîëçaL íLøLå ïBLàøä ïúeäîa§¨¨¨¦§¨§¨¤§¨§¨¦¨¨¤¦§¨¥

.'eë òcnä àeäå ,ãçà Búîëçåxg`ny ,epcnl xaky itk - §¨§¨¤¨§©©¨
icinlza mzewiac iciÎlr "d`lir dnkg" mr micge`n mdy
mr ,dpikyd mr miweace micge`n `linn md ixd ,minkg

.envr d"awd¯ íéîëç éãéîìúa íéãøBîe íéòLBtäå]§©§¦§¦§©§¦¥£¨¦
Lôð ìL íéøBçà úðéçaî íälL äîLðe çeø Lôð ú÷éðé§¦©¤¤©§¨¨¤¨¤¦§¦©£©¦¤¤¤

.[íéîëç éãéîìz úîLðå çeø"miixeg`" zpigaa drtyd - ©§¦§©©§¦¥£¨¦
oevxa m`Îik ,iniptd epevxn `ly e`peyl xac ozepy ink `id
mb `hazn dfe ,dfa el yiy miieqn mrh llba ,cala ipevig
dptn dyrn zryae ,eab ixeg`n el ozep `ed :dpizpd zxeva
edyin lr miritynyk ,ipgexd oaena mb jk .epnn eipt z`
zpigan d`a drtyddy ,xacd yexit ,aeh oevx jezn `ly
ziwel` drtydy ,xnel gxkdd on :eppipra s` ."miixeg`"
ik ,minkg icinlzn micxende miryetd mb milawn zniieqn
dyxeya dxeyw didzy gxkdd on ,lcad ila ,dnyp lk
wx milawn md ef drtydy `l` ,lirl xaqenk ,dxewne

iptÎlkÎlr ."miixeg`" zpigandnyp ea yi icedi lky ,oaen ,m
:owfd epax xne` jk lre ,"d`lir dnkg"n d`ad dyecw ly

øäfa áeúkM äîe19Lãç øäæáe20Lc÷iL éeìz øwòäL , ©¤¨©Ÿ©§Ÿ©¨¨¤¨¦¨¨¤§©¥
énò éða ïk-ïéàM-äî ,à÷åc LéîLz úòLa Bîöòõøàä ©§¦§©©§¦©§¨©¤¥¥§¥©¥¨¨¤

,'eë,yinyz zrya mnvr miycwn mpi`y ux`d inr -
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íéøîà éèå÷éì
çåø ùôð åðîî ååäúð úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
äðéãåò äæ ìë íòå êøòä éúåçôå õøàä éîò ìù äîùðå
ïúåîöòå ïúåäîá íåöòå àìôð ãåçéá úåãçåéîå úåøåù÷

ïåùàøäàéäùúëùîääîëçäàìéòéëú÷éðé'åéçåùôð
ìù äîùðå çåø ùôðî àåä õøàä éîò ìù äîùðå çåø
äæáå :íøåãáù ìàøùé éðá éùàø íéîëçäå íé÷éãöä
ç"úá ÷áãä ìëù åá ä÷áãìå ÷åñô ìò ì"æø øîàî ïáåé
é"ò éë ùîî äðéëùá ÷áãð åìàë áåúëä åéìò äìòî
ìù äîùðå çåø ùôð úåøåù÷ íéîëç éãéîìúá ä÷éáã
äîëçáù íùøùå ïåùàøä ïúåäîá úåãçåéîå õøàä éîò

äàìéòàåäù'úéåúîëçå'ààåäåòãîäíéòùåôäå] 'åë
íäìù äîùðå çåø ùôð ú÷éðé íéîëç éãéîìúá íéãøåîå
øäæá ù"îå [ç"ú úîùðå çåø ùôð ìù íééøåçà 'éçáî
ùéîùú úòùá åîöò ùã÷éù éåìú ø÷éòäù ùãç øäæáå
ïéàù íåùî åðééä 'åë õøàä éîò éðá ë"àùî à÷ååã
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יז.16. יא, ב.17.במדבר קיא, כ.18.כתובות ל, ב.19.דברים קד, ב. חלק יא.20.ראה דף בראשית



elqkצ d"k iriax mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ה רביעי יום
פרק ג  ,f 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,14 'nr cr.åãçôå

,epxaqd ixd ,dxe`kl .zezegp zenyp mdiclia "mikiynn"
m` zelz ila ,dyecw ly dnyp ea yi ,lcad ila ,icedi lky
owfd epax xiaqn ?`l e` yinyz zrya mnvr eyciw eixed

lr xaecn `l "xdef"ay
mvrqgia `l` ,dnypd

ly miipgexd diyeall
:dnypdíeMî eðééä©§¦

çeø Lôð Eì ïéàL¤¥§¤¤©
Leáì dì ïéàL äîLðe§¨¨¤¥¨§
åéáà úeîöòc Lôpî¦¤¤§©§¨¦

,Bnàåqgiizn jkl - §¦
,"ycg xdef"de "xdef"d

z` m`xwayealdnypd
- myadnypiptn ,

xzeia rbep yealdy
:oky ,dnyplBúBà éãé-ìò ìkä ¯ äNBòL úBönä ìëå§¨©¦§¤¤©Ÿ©§¥

ìkä ¯ íéîMä ïî Bì íéðúBpL òôMä elôàå ,'eë Leálä©§©£¦©¤©¤§¦¦©¨©¦©Ÿ

,äæ Leáì éãé-ìòea seba lertl lkez dnypdy ick ,ik - ©§¥§¤
gxkdd on ,miinyb mipipra zeiyrn zeevn miiwle ,dyalzd

,yeal iciÎlr didi dfyéLîé ¯ Bîöò úà Lc÷é íàåLeáì C §¦§©¥¤©§©§¦§
,Bða úîLðì LBã÷- ¨§¦§©§

oad lv` didz `linn
,daxda dlw 'd zcear
äîLð àéä elôàå©£¦¦§¨¨
Lec÷ì äëéøö ,äìBãb§¨§¦¨§¦

.'eë åéáàzrya - ¨¦
,yinyzäîLpä ìáà£¨©§¨¨

íéîòôì äpä ,dîöò©§¨¦¥¦§¨¦
ïéàì dBáb íãà úîLð¦§©¨¨¨©§¥
ìL Bða úBéäì àa ,õ÷¥¨¦§§¤
,'eë ìôLå äæáð íãà̈¨¦§¤§¨¨
ì"æ é"øàä áúkL Bîk§¤¨©¨£¦©
úLøt 'úBöî éîòè'áe àøiå úLøt 'äøBz éèewì'a äæ ìk̈¤§¦¥¨¨¨©©¥¨§©£¥¦§¨¨©

úéLàøa21: §¥¦

.â ÷øtytp yi ,l`xyin cg` lkly ,owfd epax xiaqd ipyd wxta ¤¤
:zepiga ylyn dlelk `ide ,ynn lrnn dÎel` wlg `idy ,ziwl`

.dnype gex ,ytp

xzei zhxetn dxaqd `eaz ,cenll micner ep` eze` ,iyilyd wxta

ly miiniptd dizegek lr

:ziwl`d ytpd

äðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦¨
ìMî äâøãîe:elà L ©§¥¨¦¨Ÿ¥

¯ äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨
,úBðéça øNòî äìeìk§¨¥¤¤§¦
mb ,ylydn zg` lk -
mbe gexd mb ,ytpd
zakxen - dnypd
,mipey zegek dxyrn

mdyúBøéôñ øNò ãâðk§¤¤¤¤§¦
ìzLpL úBðBéìòeìL ¤§¤¦§©§§

,ïäîdlrnly zexitqd xyrl miliawn zegekd zxyr - ¥¤
,miraep md odne ,odl xewn zeedndì úB÷ìçpä,íézL- ©¤§¨¦§©¦

- zeveaw izyl zewlgzn dl` zexitq xyrìL :ïäLL ¤¥¨Ÿ
;úBìeôk òáLå úBnà,xzei zepeilrd zexitqd yly - ¦§¤©§

oxwir zeedn ody iptn ,"m`" oeyln - "zen`" mya ze`xwp
xewn `idy m`d znbeck ,zexitqd ray x`y ly oxewne
,"zeletk" ze`xwp ,zecnd ray ody ,zexitq raye .diclil

.mipte` ipya iehia icil ze`a ody iptn,Leøtodn el` - ¥

?"zeletk" el`e "zen`" ze`xwp,úòãå äðéa äîëç- ¨§¨¦¨¨©©
,"zen`" ze`xwpúøàôz äøeáb ãñç :ïéðaä éîé úòáLå§¦§©§¥©¦§¨¤¤§¨¦§¤¤

.'eë,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg :zecnd ray -
,oky ."oipad ini dray" mb ze`xwp "zeletk"d ody ,zekln
z` d"awd `xa oci lr
ini zyya mlerd
mei lk ,ziy`xa
:zxg` dcn zervn`a
zcn dlrt oey`x meia
,dxeab - ipy meia ,cqgd
myke .d`ld jke
zepeilrd zexitqdy
miwlg ipyl zewlgp

miillkLôða Cëå§¨§¤¤
,íãàäzxyra mb - ¨¨¨

pd zegekzniiw yt
,dwelgdì ú÷ìçpLìëOä .úBcîe ìëN :íézLepaena - ¤¤§¤¤¦§©¦¥¤¦©¥¤

,illkd'ä úáäà :ïä úBcnäå ,úòãå äðéa äîëç :ììBk- ¥¨§¨¦¨¨©©§©¦¥©£©
,cqgd zcn ly iniptd iehiadBúàøéå Bãçôeiehiad - ©£§¦§¨

,dxeabd zcn ly iniptd.'eë Bøàôìezcn ly diehia - §¨£
.zx`tzdøB÷îe úBnà eàø÷ð úòc-äðéa-äîëçå,úBcnì §¨§¨¦¨©©¦§§¦¨©¦

:úòc-äðéa-äîëç úBãìBz ïä úBcnä ékzxdadl - ¦©¦¥§¨§¨¦¨©©
daxd mipc mda ,ytpay ,"zrc" ,"dpia" ,"dnkg" mibyend
o`k `iap - "c"ag" mya mze` oiivp oldle - mi`ad miwxta
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåîöòã ùôðî ùåáì äì ïéàù äîùðå çåø ùôð êì
ùåáìä åúåà é"ò ìëä äùåòù úåöîä ìëå åîàå åéáà
é"ò ìëä íéîùä ïî åì íéðúåðù òôùä 'éôàå 'åë
ùåã÷ ùåáì êéùîé åîöò úà ùã÷é íàå äæ ùåáì
ùåãé÷ì äëéøö äìåãâ äîùð àéä åìéôàå åðá úîùðì
úîùð íéîòôì äðä äîöò äîùðä ìáà 'åë åéáà
äæáð íãà ìù åðá úåéäì àá õ÷ ïéàì äåáâ íãà
äøåú éèå÷éìá äæ ìë ì"æ é"øàä ù"îë 'åë ìôùå

:úéùàøá 'ô úåöî éîòèáå àøéå 'ô

äðäå â ÷øôùôð åìà ùìùî äâøãîå 'éçá ìë
'éçá øùòî äìåìë äîùðå çåø
úå÷ìçðä ïäî åìùìúùðù úåðåéìò úåøéôñ øùò ãâðë
äîëç 'éô úåìåôë òáùå úåîà ùìù ïäù íéúùì
úøàôú äøåáâ ãñç ïéðáä éîé úòáùå úòãå äðéá
.úåãîå ìëù íéúùì ú÷ìçðù íãàä ùôðá êëå 'åë
'ä úáäà ïä úåãîäå .úòãå äðéá äîëç ììåë ìëùä
øå÷îå úåîà åàø÷ð ã"áçå 'åë åøàôìå åúàøéå åãçôå
éë ïéðòä øåàéáå :ã"áç úåãìåú ïä úåãîä éë úåãîì
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למע'21. (שג"ז ההשתל' מצד הם המדרי' חילוקי וגם ממעל כו' הנשמה כמה עד הדגשה מוסיף "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כו'". בזהר שמ"ש ער המטה). בכלל האו"א (שגם בזה פועל אין והמטה מעוה"ז)



צי elqk d"k iriax mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,iqiqa ,ipey`xd oeirxd z` bviin "dnkgd gek" :xvw xaqd
Îzcewp ,mpn` .elek lkyd ly "dcewp"d z` ,lkyd zpad ly
,dpadd ly dpand lke mihixtd lk dkeza zllek ef lky
enk) zxzqen dxeva ,"dcewp"a oiicr mifkexn elldy `l`

oiicr da oi`y dcewp
,agex ly mixexa zeleab
mb `xwp df .('eke jxe`
ezwxad ,"wixand wxa"
ly dzx`d ,lkyd ly
inl lyn .dpadd
`iyew uxzl rbiizny
wixan rztle ,zniieqn
m`zday ,egena oeirx

dpd - `iyewd z` uxzl xyt` ,zeniieqn `xaqle `ibeql
ly df ipey`x oeirxadqitzd oiicr dxqg ,lkyd zx`d

ceqi zcewp wx o`k yi ,`iyewd zvxezn ji`e cvik dxidad
cixtne "dpiad gek" `a okn xg`l .`iyewd wexitl zillk
jke .dnkgd zcewpa minelbd mipeyd mihixtd z` xidane
.'eke ekxe`e eagex lkl lkyd ly mlyd epipa eipira xiihvn

"xac jezn xac oian" - dpiad gek ly epipr edf1jez"ny ,
gek" ly d`vndd zeinipta ,"jez"a didy dnn ,"xac
.lkyd ly etwid lk z` oian `ed - "xac oian" `ed ,"dnkgd
eilr ,eihxt lkl lkyd z` ahid xak oian mc`y ixg`
efk dxeva enr cg`zdle xywzdl ,lkyd zpada wnrzdl

`edyyibxnmc`d didp jk .eze` oiany wx `le ,ea yge
- miieqn xacay "aeh"a wqer lkyd m` ,f`e .lkydn rtyen

ac eze`l dad`e ald zkiyn ,likynd mc`a xxerim`e .x
dihpd z` mc`a xxeri - xacay aehÎ`ld cva wqer lkyd
"zexywzd" ,"zewnrzd" ly df gek .xac eze`n gexale cgtl

"rci mc`de" oeyln ,"zrc" mya `xwp - "dybxd"e2.øeàáe¥
,úìkNnä LôpaL ìëOä äpä ék ,ïéðòä,epcnl ixd - ¨¦§¨¦¦¥©¥¤¤©¤¤©©§¤¤

gek dfi` lr .c"ag zegek zyly lr illk my `ed "lky"y
,cin xiaqn `ed - ?o`k xacn `ed mdnìk ìékNnä àeäL¤©©§¦¨

øácwxa"d ,dcewpd .oey`xd dpadd gek lr o`k xaecn - ¨¨
`ede ,lkyd ly mixida miewe mihxt ea oi` oiicry ,"wixand

."äî çk" ,"äîëç" íLa àø÷ðoiicry dfk gek ,xnelk - ¦§¨§¥¨§¨Ÿ©¨
oiicr lret df gek oi` ,oky ?`ed dn ,?"dn" eilr mil`ey

,ezexidae etwid `elnaïðBaúnL ,ìòtä ìà Bçk àéöBnLëe§¤¦Ÿ¤©Ÿ©¤¦§¥
BøeLàì øác ïéáäì BìëNamly oipa mixveid ,eihxt lkl - §¦§§¨¦¨¨©£

lkyd zcxed :epiid "jxe`" .eagexle ekxe`l ,lky eze` ly
didiy ick ,xzei jenp cnrnl ,byen izlade deabd ecnrnn
"milyn"d enk .xzei oaen
,lky xac lr miliynny
mikiynn mciÎlr
lkyd z` "mikix`n"e
ick ,xzei dkenp dbxcl
cinlzl xzei lw didiy
lynd m`a .eze` oiadl
icn wenr oiicr ,`aend
on ,cinlzd ly ezpadl
deedzn jkae ,oey`xd lynd lr sqep lyn `iadl gxkdd
xacie" :jlnd dnlya xn`py enk) lkyd ly ztqep dcixi

"lyn mitl` zyly3milyn mitl` zyly ozp jlnd dnly ,
jlnd dnly dze` oiady itk dnkgdy ick .cg` lkyen lr
xnel epnn yxcp ,heytd mc`d ly ezpada hlwidl lkez
okn xg`le ,envr lkyd lr oey`x lyn ,milyn mitl` zyly
cr ,lyn ixg` lyn ,d`ld jke ,oey`xd lynd lr lyn
dcixid - lkya "jxe`" ly epaen edf .(milyn mitl` zyly
:`ed lkya "agex" .xzeia zekenpd zebxcl lkyd ly dkex`d
mdn mihxtd ly axd xtqnd - agexl lkyd ly ezehytzd
lynle ,lkyd ly miaexnd eitpr ok enk ;lkyd akxen
ipicl zrbepy `xaq zipap zetixh ipipra miieqn lkyny
lkyd ly mlyd epipa - "exey`l" byend yexit edf .zepenn

.eagexle ekxe`l,B÷îòìejeza wnere wner ea yi lky lk - §¨§
,ewnrle eagexl ,ekxe`l ie`xk "lky" oian mc`yke .wner

,eze` oian `edeBìëNa ìkNnä äîëç øác äæéà CBzî- ¦¥¤§©¨§¨©ª§¨§¦§
gek" ly cala oeirx z`lrd zpigaa did df iptly dnn
,lkyd zcewp ly ,mihxtd zcxtd ly ef dxev - "dnkgd

,zeiceqia."äðéa" àø÷ðgekd z` ,`eti` ,zbviin "dpia" - ¦§¨¦¨
,"ewnrle exey`l" lkyd zcewp ly mihxtd z` wxtndïäå§¥

"íà"å "áà" íä,"m`"d `id "dpia"de "a`"d `id "dnkg"d - ¥¨¨¥
Bãçôe Búàøéå 'ä úáäà úBãéìBnä4.od ez`xie 'd zad` - ©¦©£©§¦§¨©£

zeclep od cvik .lkyd on zeclepd ,ytpay "zecn"d zveawn
?lkydn

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

íéøîà éèå÷éì
øáã ìë ìéëùîä àåäù 'ìëùîä ùôðáù ìëùä äðä
ìòåôä ìà åçë àéöåîùëå ä"î ç"ë äîëç íùá àø÷ð
äæéà êåúî å÷îòìå åøåùàì øáã ïéáäì åìëùá ïðåáúîù
íàå áà íä ïäå äðéá àø÷ð åìëùá ìëùåîä äîëç øáã

åãçôå åúàøéå 'ä úáäà úåãéìåîä
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ב.1. צג, סנהדרין א. יד, א.2.חגיגה ד, יב.3.בראשית ה, א יראה 4.מלכים במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"
בתחילה  מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש כשהוא הפרק, בתחילת לכן בלב. מורגש כבר כשזה הוא "פחד" ואילו "מובנת"
בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר "מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד שכן, "יראה". מכן ולאחר "פחד"
בסדר  שכן, "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה מזכיר הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי המדות אודות בדברו כאן, ואילו

בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, היראה בתחילה נוצרת מהשכל, ההולדה



elqkצב e"k iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ו חמישי יום
,14 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëùä éë,14 'nr cr:äéôðòå

ãàî ÷éîòîe ïðBaúnLk ,úìkNnä LôpaL ìëOä ék¦©¥¤¤©¤¤©©§¤¤§¤¦§¥©£¦§Ÿ
éà ,'ä úlãâa"ïéîìò ìk àlîî" àeä Clk `lnn - ¦§ª©¥§©¥¨¨§¦

digne z`lnnd dnypd enk - zeigae iwl` xe`a zenlerd
lka cg`zne yalzn df iwl` zeige xe` .sebd ixa`e iwlg lk

m`zen `ede dixa
lk ly zcgeind ezpekzl

,`xapìk ááBñ"å§¥¨
"ïéîìòiwl` zeige xe` - ¨§¦

zlekidn dlrnly
;zenlerd jeza yalzdl
iwl` xe`a o`k xaecn
,"dtiwr" dxeva lretd
opeaznyk e` .siwn jxca

ly oipradén÷ àlë"å§ª¨©¥
"áéLç àìklky ji` - §¨¨¦

melkl zaygp d`ixad
zeppeazdd .d"awd iabl
ji` ,d"awd ly ezlecba
milha mi`xapd lky
`id ,hlgen ote`a eiabl
zewnrzd iciÎlr
mipiprdn cg`a ,ezaygn
ly ezlecba ,mixen`d

:f`e ,d"awdäãìBð§¨
úàøé úcî äøøBòúðå§¦§§¨¦©¦§©

LLBaúäìe àøéì ,BzáLçîe Bçîa úeîîBøäz`xi" - ¨§§Ÿ©£©§¦¨§¦§¥
wicve mkgn cgtny ink ,dyeaa dxecge d`ad d`xi ,"zyea
yiy ceakd z`xiae dyeaa mb z`haznd d`xi ef ixd - lecb

itlk eld`ian ,o`k mb jk .wicve mkg eze` ly ezlecb
le `xil mixen`d mipipra zeppeazdd,yyeazdBúlãbî¦§ª¨

.Baìa 'ä ãçôe ,úéìëúå óBñ dì ïéàL Cøaúéo`k cr - ¦§¨¥¤¥¨§©§¦©©§¦
zxxerne d`iand ,d"awd ly ezlecba zeppeazdd lr xaec

.dxeabd zcn ly diiehia - cgte d`xiáeLåzeppeazdd - §
zeppeazddyk ,cqgd zcn zexxerzdl mb d`ian 'd zlecba

,zewl`ay "aeh"a `id,Là étLøk äfò äáäàa Baì áäìúé¦§©¥¦§©£¨©¨§¦§¥¥
,ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe äöéôçå ä÷éLçamipey miiehia - ©£¦¨©£¦¨§¨§¤¤¥¨

,dpey oaen mdn cg` lkly dad` ly-Ceøa óBñ-ïéà úlãâì¦§ª©¥¨
.àeädad` zeppeazdd zxxern xaecnd dxwnay ,xnelk -

,d"awdl dwfg,Lôpä úBìk àéäågwlzdl dieyr ef dad` - §¦§©¤¤
ytpd dzid zn`ae ,dad` aexn dlkz ytpdy ,efk dxeva
ezad` oqxne envr lr hlzyn did `l mc`d eli` ixnbl dlk

wiqtdl ,zinvr dcear zervn`a dlecbdzelk ly df jildz
,d"awd ly ezpeek rval ick ,seba dnypk x`yidle ,ytpd

áéúëãk5áéúëe ,"'Bâå éLôð äúìk íâå äôñëð" :6äàîö" : §¦§¦¦§§¨§©¨§¨©§¦§§¦¨§¨

áéúëe ,"'Bâå íéäìàì éLôð7."'Bâå éLôð Eì äàîö" : ©§¦¥Ÿ¦§§¦¨§¨§©§¦§
eáúkL Bîëe ,úéäìàä LôpaL Làä ãBñéî àeä ïBànväå§©¦¨¦¨¥¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨§
,ála àeä Làä ãBñiL ,'íéiç õò'a àeä ïëå ,íéiòáhä©¦§¦¦§¥§¥©¦¤§¨¥©¥
'íéiç õò'a áeúkL Bîëe ,çnäî úBçéläå íénä øB÷îe§©©¦§©¥¥©Ÿ©§¤¨§¥©¦
úðéça àéäL ,ð øòL©©¤¦§¦©
íéî àø÷pL ,äîëç̈§¨¤¦§¨©¦

.úéäìàä LôpaLald - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
`ed ,zeybxd mewn `edy

"y`d ceqi" mgeli`e ,
lkyd ly enewn ,gend
`ed - ayegnde oeznd
,ygena mi`exy enk .xw
`edy in oiay lcadd
`edy in oial al lra
iabl mb jk .gen lra
ytpd ly zecnde oigend
megd :ziwl`d
dad`d ly zeadlzdde
ala iehia icil mi`a
leki ,ald ly ezpigane
icil cr ribdl mc`d
gend eli`e .ytpd zelk
dze`e .ayeine xw `ed
zayegne dpezn dpad
`id d"awd ly ezpeeky
z` zppvn - zeevne dxez miiwl ick ,seba dnyp `wec didzy
o`k cr .ytpd zelkl ribdl mc`l dyxn dpi`e ,alay y`d
."dpia"e "dnkg"n zeclep dad`e d`xi zecnd izy cvik xaec
,ïäéúBãìBúå äáäàäå äàøiä éôðò ïä ïlk úBcnä øàLe§¨©¦ª¨¥©§¥©¦§¨§¨©£¨§§¥¤

.øçà íB÷îa áeúkL Bîëzeclep ji` mb oaen `linn - §¤¨§¨©¥
epl xiaqn lirl xen`d ."dpia"e "dnkg"n zecnd yng x`y
:zecnd ly "m`"e "a`" ze`xwp "dpia"e "dnkg" recn
dnkg .zecnd zeclep "dpia"e "dnkg" ly zeppeazddn
ihxt lk xak mpyi a`d gen ztihay myk :"a`" z`xwp
- zxzqene dpicr dxeva md myy `l` ,celid ly mixa`d
ihxt lk ,zxzqen dxeva ,xak dpyi ,"dnkg"d zcewpa mb jk
eixa` ihxt z` d`ian "m`"dy myke .opeazn `ed ea lkyd
cixtn "dpia"d gek jk - zenybzde ielib icil celid ly
j` ."m`" - dpia z`xwp okle ,lkyd ly eihxt lk dlbne
zcleda zrcd gek ly eciwtz dn epl xaqed `l oiicr
jk lre ,zecnl xewne "m`" `id zrc mb ,xen`k ,oky .zecnd

:xiaqn `edlî àeä ,úòcäå"äeç úà òãé íãàäå" ïBL2, §©©©¦§§¨¨¨¨©¤©¨
ì àeäåøL÷a Bzòc øM÷nL ,úeøaçúäå úeøM÷úä ïBL §§¦§©§§¦§©§¤§©¥©§§¤¤

óBñ-ïéà úlãâa ÷æça BzáLçî ò÷úéå ,ãàî ÷æçå õénà©¦§¨¨§Ÿ§¦§©©£©§§Ÿ¤¦§ª©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
âùôðáù ìëùä éë

êéà 'ä úìåãâá ãàî ÷éîòîå ïðåáúîùë úìëùîä
äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî àåä
åçåîá úåîîåøä úàøé úãî äøøåòúðå äãìåð áéùç àìë
äì ïéàù 'úé åúìåãâî ùùåáúäìå àøéì åúáùçîå
äáäàá åáì áäìúé áåùå åáìá 'ä ãçôå úéìëúå óåñ
ä÷÷åù ùôðå ä÷åùúå äöéôçå ä÷éùçá ùà éôùøë äæò
äôñëð áéúëãë ùôðä úåìë àéäå ä"á óåñ ïéà úìåãâì
'åâå íéäìàì éùôð äàîö áéúëå 'åâå éùôð äúìë íâå
ùàä ãåñéî àåä ïåàîöäå 'åâå éùôð êì äàîö áéúëå
ãåñéù ç"òá ä"ëå íééòáèä ù"îëå úéäìàä ùôðáù
ù"îëå çåîäî úåçéìäå íéîä øå÷îå áìá àåä ùàä
ùôðáù íéî àø÷ðù äîëç 'éçá àéäù 'ð øòù ç"òá
äáäàäå äàøéä éôðò ïä ïìåë úåãîä øàùå úéäìàä
ïåùìî àåä úòãäå .øçà íå÷îá ù"îë ïäéúåãìåúå
úåøáçúäå úåøù÷úä ïåùì àåäå äåç úà òãé íãàäå
åúáùçî ò÷úéå ãåàî ÷æçå õéîà øù÷á åúòã øù÷îù
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צג elqk f"k iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ז שישי יום
פרק ד  ,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ã ÷øô,g 'nr cr.äùòú àì

.Bzòc çéñî Bðéàå ,àeä-Ceøaz` dwfg dxeva xywn `ed - ¨§¥¥¦©©§
oipr eze`a ezaygn z` fkxne ,oiady dn lka ,ely "zrc"d

.epnn ezrc giqn epi`eúlãâa ïBáðå íëç àeäL éî óà ék¦©¦¤¨¨§¨¦§ª©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`e "dnkg"d z` lirtd m` mb - ¥¨

,d"awd zlecba "dpia"d
Bzòc øM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥©§
÷æça BzáLçî ò÷úéå§¦§©©£©§§Ÿ¤
ãéìBé àì ¯ äãîúäáe§©§¨¨Ÿ¦
äáäàå äàøé BLôða§©§¦§¨§©£¨
úBðBéîc íà-ék ,úézîà£¦¦¦¦¦§

.àåLel dncp didi wx - ¨§
dad`e d`xi el yiy
ezin`l ,mxa .zeizin`

,el` zecn el oi` ,zrcd gek ly ezlrtd ila ,xac lyìòå§©
ãñç ììBk àeäå ,ïúeiçå úBcnä íei÷ àeä úòcä ïk¥©©©¦©¦§©¨§¥¤¤

:äéôðòå äàøéå äéôðòå äáäà Leøt ,äøeáâemby ,o`kn - §¨¥©£¨©£¨¤¨§¦§¨©£¨¤¨
"zrc"d gek zervn`a ,oky .zecnl xewne "m`" `id "zrc"

.zeizin`e zeig zecn zeclep
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd iciqg ipwfn cg`
"zrc"d gek z` mrt xiaqd - l`lva l`eny iax - u"ayxd
xacdy itk .eipa z` cnily ,"cnln" ezeega wifgd xki` :jk
ezlkia did `l mby ,heyt icedi xki`d did ,cinz hrnk dxw

z` `exwl mb did "cnln"d ly eiciwtzn cg`e ,azkn `exwl
ea xki`l azkn ribd zg` mrt .xki`d l` miribnd miazknd
did leki `l ixd xki`d .enlerl xhtp eia`y el miricen
.epkez z` el `ixwiy "cnln"l eze` xqne ,azknd z` `exwl
- azknd okez z` ernya
.slrzde xki`d ltp
xki`d :dl`yd zl`yp
okez z` rny wx ixd
ly eitn azknd
cnlnd eli`e ."cnln"d
iciÎlr okezd z` rci
d`x envr `ed ,"di`x"
- azknd z` `xwe
ixd ,xki`d iabl ,`l` ?"cnln"d `le ,xki`d slrzd dyrnle

`a`l xywa xaecn,elyzxg` xaca yibxde yg `ed okl
ixyt` ixd ,lky xac ahid oiany ina mb jk ."cnln"d xy`n
epi` "lky"de ,micxtp mixac ipy md "lky"de `edy ,xacd
geka miynzynyk ,eli`e .ely "`a`"d df oi` ,eilr rityn
- "lky"d mr cg` xac dyrpe xywzn `ed eci lr ,"zrc"d
- ea yge yibxn mb `ed `l` ,"lky"d z` oian `edy wx `ly
,d`xia e` dad`a xxerzn `edy cr ,eilr "lky"d f` rityn

"`a`"d dyrp df ,"lky"d okezl m`zdaely.

.ã ÷øtda yi ziwl` ytp lky ,owfd epax xiaqd iyilyd wxta ¤¤
"lky" :miillk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyr

."zecn"e

ilk dyly ,"miyeal" dyly mb ziwl`d ytply xaqei iriaxd wxta

xeaic ,daygn :reviae zxy

ytpd zyalzn mda ,dyrne

`idy drya ziwl`d

zwqer e` zxacn ,zayeg

.zeevne dxez ipipra

Lôð ìëì Lé ãBòå§¥§¨¤¤
ìL úéäìà,íéLeáì äL ¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦

reviae zxy ilk dyly -
enk ytpd z` miynynd
xyt`y ,cba ,"yeal"

dyly zervn`a zlret ytpdyk :eze` heytl xyt`e eyall
mda zynzyn `id oi`yke ,mda zyaeln `id - dl` zegek
,mc`d yeal mda micbady myke .mdn zhyten `id -
ytpdyk mb ok - mc`d ly ezeaiyge eitei z` mihilan
icil jkÎiciÎlr mi`a - mixen`d "miyeal"Îzegeka zynzyn

,ytpd zeybx e` lkyd iehiaäNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤
ìk äNòîa íi÷î íãàäLkL ;äøBzä úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§©¨¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤¨

,úBiNòî úBöîzevn miiwn e` oilitz gipn `edy drya - ¦§©£¦
,dnecke zivivúBöî â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò àeä øeaãáe§¦¥§¥¨©§©¦§

,ïäéúBëìäåly oyexit `idy ,dxezd cenila rewy exeaic - §¦§¥¤
ipice zevn zece` xaecn da ,zekxa zkqn :lynle ,zeevnd
,'eke ,zay ipice zevn zece` xaecn da - zay zkqn ;zekxa
ñ"cøôa âéOäì Bì øLôàM äî ìk âéOî àeä äáLçîáe§©£¨¨©¦¨©¤¤§¨§©¦§©§¥

äøBzä,f` -úeììk éøä ©¨£¥§¨
BLôð éøáà â"éøz©§©¥§¥©§
úBöî â"éøúa íéLaìî§ª¨¦§©§©¦§

;äøBzämyk ,oky - ©¨
ylye ze`n yy opyiy
zeevn (b"ixz) dxyr
ipyl zewlgpd ,dxeza
mirax` miz`n :mibeq
,dyrÎzeevn - dpenye
ynge miyy ze`n ylye
mirax` miz`n ,mc`d seba ,mpyi ocbpke ,dyrzÎ`lÎzeevn
cgia mdy ,micib dynge miyy ze`n ylye ,mixa` dpenye
dylye ze`n yy da yi ,ziwl`d ytpd mb jk - (613) b"ixz

ipgex "mixa`" xyr.zniieqn devn cbpk xa` lk ,miiznypÎmi
xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwn ytpdyke

(dyrnelkixa` b"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixz
a ytpdlkyiy devna dnypd ly xa` lk - zeevnd b"ixz

z` owfd epax yibcne wiicn jk meyn) zinipt zekiiy dil` el
" :"lk" dlndlkyexita" ,"zeiyrn zeevnlkzeevn b"ixz
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éî óà éë åúòã çéñî åðéàå ä"á óåñ ïéà úìåãâá ÷æåçá
øù÷é àì íà äðä ä"á ñ"à úìåãâá ïåáðå íëç àåäù
åùôðá ãéìåé àì äãîúäáå ÷æåçá åúáùçî ò÷úéå åúòã
úòãä ïë ìòå àåù úåðåéîã íà éë úéúéîà äáäàå äàøé
äáäà 'éô äøåáâå ãñç ììåë àåäå ïúåéçå úåãîä íåé÷ àåä

:äéôðòå äàøéå äéôðòå

ãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé
ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì
ã"áç 'éçá úåèøôáå äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
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elqkצד f"k iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

" ,"dxezdlkdyly m` ,oky - "biydl el xyt`y dn
z` mitiwn mpi` miyealdlkoi` zg` devna ,zeevnd b"ixz

ila ,devnd ila dnypa miieqn wlg f` x`yp ,miwqer md
lk meiw iciÎlry ,illk ote`a `ed xen`d lk .(ely ,yeald

xeaic ,dyrna ,zeevnd
ytpd dyeal ,daygne

dlekalkzeevn b"ixz
xaqd `eai o`k - dxezd
yeal lk lr hxetn
ytpa wlgd lre cxtpa

:ea yalznd,úeèøôáe¦§¨
ytpa cgein wlg dfi` -
dfi` ,daygna yalzn

:'eke xeaicaúðéça§¦©
úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©

BLôðaLcgi zeednd - ¤§©§
gek z` illk ote`a

,dpadde lkydúBLaìî§ª¨
àeäL äøBzä úâOäa§©¨©©¨¤

ñ"cøôa âéOî,hyt - ©¦§©§¥
,ceq ,yexc ,fnxéôk§¦

BúâOä úìëécg` lk - §Ÿ¤©¨¨
cg` ,ezbyd gek itl

,zegt cg`e xzei biyn;äìòîì BLôð LøLåik ,oiadl dn - §Ÿ¤©§§©§¨
wlgl zekiiy ,eznyp yxey cvn ,el yi cg` xy` minrtl yi
mdl yiy dxeza mipipr oiadl lbeqn okle ,dxezay "hyt"d
xzei lbeqn `ed eznyp yxey cvn xy` yie ,"hyt"l zekiiy
ixd .dxezay "ceq"d e` "yexc"d ,"fnx"d wlg z` oiadl
zeyaeln ,biydl leki elkyy dnk cr dxeza oian mc`yk

.dxez ly dbyde "daygn"a eytpay c"agd f`,úBcnäå§©¦
íei÷a úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå ïäéôðòå äáäàå äàøé ïäL¤¥¦§¨§©£¨§©§¥¤§§¥¤§ª¨§¦
ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz àeäL ,øeaãáe äNòîa úBönä1. ©¦§§©£¤§¦¤©§¨¤§¤¤ª¨

lkyd wlg yalzn dxezd zpaday ,mcew xn`py dn -
,eil`n oaen xacd ,oky .xe`ia yxec epi` - daygna ,ytpay
.`wec daygnd yeal zervn`a dxezd z` biyn lkydy
,zeevnd meiwa zeyalzn zecndy ,o`k xn`py dn ,mxa
yi xyw dfi` :xe`ia yxec - dxez ly xeaic e` dyrn iciÎlr
onewn ?"xeaic"le "dyrn"l ,ybx ody ,d`xie dad` zecn oia
zecnd zeyalzn ,`eti` ,cvik - ala ixd `ed zecnd ly
e` ,(cia oilitz zgpd enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a
`ed jk lr ?(xeaicd geka dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a

y xiaqnzenilydpyriz zeevndy ,xnelk ,zeevnd meiw
nypÎzeig ly inipt ybx jezn zenilya`wec `a df - ziz

:dad`e d`xinç"îø ìk LøL àéä äáäàä ék,(248) - ¦¨©£¨¦Ÿ¤¨§¨
íei÷ ïäì ïéà dãòìáe ,úBëLîð ïä äpnîe ,äNò-úBöî¦§£¥¦¤¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨¤¦

,ézîàly izin`d oneiwa mb f` xqg ,dad`d dxqg m`a - £¦¦
,zeevndõôçå 'ä íL úà áäBàä àeä úîàa ïîi÷nä ék¦©§©§¨¤¡¤¨¥¤¥§¨¥

íà-ék ,úîàa Ba ä÷áãì øLôà éàå ,úîàa Ba ä÷áãì§¨§¨¤¡¤§¦¤§¨§¨§¨¤¡¤¦¦
,ïéãe÷t ç"îø íei÷a,dyrdÎzeevn 248 -ç"îø íäL §¦§¨§¦¤¥§¨

àkìîc ïéøáà,jlnd ixa` -íB÷îa áeúkL Bîk ,ìBëéák ¥¨¦§©§¨¦§¨§¤¨§¨
;øçà,lynl ,enk -ilk xa` lk ynyn ,mc` ly eixa`a ©¥

ly miieqn gekl cgein
eze`a yalznd ytpd
ilk od mipird :xa`
- mipf`d ,di`xd gekl
- 'eke ,drinyd gekl
zynyn devn lk mb jk
epevxa miieqn hxtl ilk
oevxd ,d"awd ly
dze`a yalznd ,oeilrd
devn lk ik .devn
ly epevx z` zbviin
ji`e dzeyrl d"awd
oaen `linn - dzeyrl
,zeevnd meiw iciÎlry
milkde "mixa`"d ody
micg`zn ,d"awd oevxl
.oevxd lra ,d"awd mr
dad`d zcny ,ixd
zyalzn ,d"awdl
yxeyd `id ,zeevnd ly "ozeinipt" `ide zeevnd meiwa
ozenilya dyrdÎzeevn g"nx ly oneiwl zeigd geke
ezad`n d`vezk zeevnd z` miiwn `edyk ,oky .d`lnd
zeevnd meiw f` dyrp ,eil` wacidl epevxne d"awdl
jezn ecicil xac dyery ink ;zenilya - bperae zeiga

.bperae zeiga dyrp df ixd ,eil` ezad`àéä äàøiäå§©¦§¨¦
ì LøLé ék ,'äNòú àì' ä"ñLéëìî Cìîa ãøîì àø Ÿ¤¦§¨Ÿ©£¤¦¨¥¦§Ÿ§¤¤©§¥

,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnädze` zeyrl `ly deeivy - ©§¨¦©¨¨
evd zxnegn cgt `edy d`xi beqa o`k xaecn - dxiar

.dxiar dze` xearl `ly,Bfî úéîéðt äàøé Bà¦§¨§¦¦¦
òøä úBNòìå BãBák éðéò úBøîì ,Búlãbî LLBaúnL¤¦§¥¦§ª¨©§¥¥§§©£¨©
àøèñå úBtìwä íä ,àðN øLà 'ä úáòBz ìk ,åéðéòa§¥¨¨£©£¤¨¥¥©§¦§¦§¨
Ba íúæéçàå ,ïBzçzä íãàäî íú÷éðé øLà ,àøçà̈¢¨£¤§¦¨¨¥¨¨¨©©§©£¦¨¨

.'äNòú àì' úBöî ä"ñLa àeälr xaer mc`yk - ¦§¨¦§Ÿ©£¤
"zetilw"d jkn zelawn ,dxiar dlilg xaere "dyrzÎ`l"
dwipi - dyecwd ly ,cbepnd ,xg`d cvd - "`xg` `xhq"e
zewl` lr zeqkn `xg`Î`xhqe zetilwdy iptne .zeige
yiiazne icedid xdfp - oze` `pey d"awde ,dyecw lre
.zeig odl zzl `lye oze` wfgl `ly ick ,dxiar xearln
cgtd :"dyrzÎ`l" zeevn meiwa zyalzn "d`xi"y ,ixd
lykidln icedid z` rpeny iniptd gekd deedn d"awdn
dad`e d`xi ly ozekiiy zpaen xen`d lkn .zexiara
zeyalznd zeige yxey zeedn zecnd ji`e ;zeevnd meiwl

.xeaica e` dyrna zeevnd meiwa
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íéøîà éèå÷éì
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø
êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
ùùåáúîù åæî úéîéðô äàøé åà .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
ìë åéðéòá òøä úåùòìå åãåáë éðéò úåøîì åúìåãâî
øùà àøçà àøèñå úåôéì÷ä íä àðù øùà 'ä úáòåú
úåöî ä"ñùá àåä åá íúæéçàå ïåúçúä íãàäî íú÷éðé

.äùòú àì
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א.1. משנה א. פרק פאה



צה elqk g"k ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ח קודש שבת יום
,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùìù äðäå,16 'nr cr.ïäá úùáìúîå

dyly - ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k cr
ly dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id mda miyeal
ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k .zeevne dxez
ytpl cala "miyeal" mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn

yeald libxke ,ziwl`d
xacd on dlrna zegp
- yeal el ynyn `edy

miyeall qgia ixddl`
(dyrne xeaic ,daygn)
mideab mde xacd dpey
ytpd on mzbixcna

dnvrytpdyke ;
dl` miyeala zyalzn
zxacne zayeg `id -
- zeevn zniiwne dxeza
dbixcnl ytpd zilrzn
dxez ,oky .xzei dlrp
mr cg` xac od zeevne
iciÎlr okle ,d"awd
dxez ly dl` miyeal

z` "`ipz"d xiaqn jke .d"awa icedi cg`zn - zeevne
:mixacd

ìL ,äpäåóà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©
,äîLðe çeø Lôðì íéLeáì íéàø÷pL,`ed yealde - ¤¦§¨¦§¦§¤¤©§¨¨

,yeald z` yaeld mc`dn dbixcna dhnl ,libxk,äæ ìk íò¦¨¤
íúìòî äìãâå ääáb,zeevnde dxezd iyeal ly -õ÷ ïéàì ¨§¨§¨§¨©£¨¨§¥¥

øäfa áeúkL Bîk ,ïîöò äîLðe çeø Lôð úìòî ìò óBñå2 §©©£©¤¤©§¨¨©§¨§¤¨©Ÿ©
éøa-àLã÷å àúéøBàc,ãç àlk àeä-C"xdef"a aezky enk - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxezdyàéä ,àúéøBàc :Leøt¥§©§¨¦
àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøa LBãwä ìL BðBöøe Búîëç̈§¨§¤©¨¨§©¨¨

,ãç àlk ¯ Bîöòáe BãBáëaxac `id dxezd cvik ,xnelk - ¦§§©§ª¨©
ly epevxe eznkg `idy ,dxezy iptn - ?d"awd mr cg`
,d"awd ly elkye eznkg z` zbviin dxezay dpadd) d"awd
,xedh e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte
xac md - envrae eceaka d"awde (d"awd ly epevx z` bviin

.cg`ìéòì øàaúpL Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék3 ¦©¥©§©©¨§§¤¦§¨¥§¥
.í"aîøä íLadpadd ly mipeyd mihwtq`d lk - §¥¨©§©

lkd df - cigie cg` "`ed" eze` d"awd iabl md ,ziyep`d
`id d"awd ly ezpad `idy dxezdy ,o`kn .envr d"awd
mr cg`zne oian icediyke ,envr d"awd mr cg` (mvr) xac

d ,d"awd ly ezpade eznkgd"awd mr cg`zn `linn `e
meiwae dxeza xeaicde daygnd iyealy ,oaen ixd .envr

dlrnl md ixd ,d"awd mr micge`n mdy oeik ,zeevnd
ep` cvik :dl`yd zl`yp ,mxa .dnvr ytpdn dbixcna
ly epevxe eznkg z` "migwel" dxezd zpad iciÎlry mixne`
`id (envr d"awdy enk) d"awd ly eznkgy drya - d"awd
jexrÎoi`a dlrnl
ly zlabend ezpadn
xiaqn jke - ?mc`d
:mixacd z` "`ipz"d
àeä-Ceøa-LBãwäc óàå§©§©¨¨
"óBñ ïéà" àø÷ð4, ¦§¨¥

úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå§¦§ª¨¥¥¤§¥
déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥

ììk5,daygn mey - §¨
"qetzl" zlbeqn dpi`

,d"awd z` (biydl)ïëå§¥
,Búîëçå BðBöøamey - ¦§§¨§¨

zlbeqn dpi` daygn
epevx z` mb "qetzl"
,d"awd ly eznkge
ø÷ç ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥¥¤

"Búðeáúì6,ly ezpadl ribdl dxiwg mey zlekia oi`e - ¦§¨
,d"awd"àöîz dBìà ø÷çä" :áéúëe7àì ék" :áéúëe , §¦£¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ

"íëéúBáLçî éúBáLçî8zeaygn zlekia oi` `linn - ©§§©©§§¥¤
cvik - d"awd ly eizeaygn z` biydl miiyep` zepeirxe
eznkg z` mipian dxezd zpad iciÎlry ,o`k mixne` ,`eti`
?iyep`d lkydn ixnbl dlrnl mdy ,d"awd ly epevxe
,md d"awd ly epevxe eznkg ik m`y ,oldl "`ipz"d xiaqn
z` mvnv d"awd la` ,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl ,ok`
dxez ly miinyb mipipra myialde "mcixed" ,eznkge epevx
mbiydl jkÎiciÎlr lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne

.d"awd mr cg`zdleeøîà äæ ìò äpä9:Împexkf epinkg - ¦¥©¤¨§
,dkxal-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeäezcixie "ezeeipr" iciÎlr - ¨©¨¥¦§§¨
ly ezlecba xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly

,d"awdâ"éøúa Búîëçå BðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§§¨§¨§©§©
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöîly epevx epyi devn lka - ¦§©¨§¦§¥¤

eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd
oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe

,(epevx),C"ðz úBiúBà éôeøöáej"pzd zeize`ae milna - §¥¥¦§©
milin xne` icediyk ,okle .d"awd ly eznkge epevx mpyi
mb ,j"pz iweqt e` mildz xne` `edyk ,j"pzd zeize`e
miiwn `ed - zeize` oze`a melbd oeirxd z` oian epi`yk
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íéøîà éèå÷éì
äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá
àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
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elqkצו g"k ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,milinl otexivae onvr zeize`a ,oky .dxeza xeaicd zevn
,d"awd ly epevxe eznkg - dyecw dnelbïäéúBLøãe§¨¥¤

,ì"æ eðéîëç éLøãîe úBãbàaLzeize`e milind lry - ¤§©¨¦§§¥£¨¥©
,eznkge epevx z` d"awd yialde mvnv oleka ,j"pzdéãëa¦§¥

çeø Bà äîLpä ìkL¤¨©§¨¨©
íãàä óeâaL Lôðå§¤¤¤§¨¨¨
,dzòãa ïâéOäì ìëez©§©¦¨§©§¨
e`l ,dnyp lky ick -
dnypd zbixcn `wec
zyly oia zilrpd `idy
gex ,ytp :zepigad
e` gex mb `l` ,dnype
,mc`d sebay ytp
z` biydl dplkez
d"awd ly epevxe eznkg

,dzpadae dzrcaïîi÷ìe§©§¨
íi÷ì øLôàM äî ìk̈©¤¤§¨§©¥
øeac äNòîa ïäî¥¤§©£¤¦

,äáLçîez` miiwle - ©£¨¨
ody zeevnde dxezd
,d"awd ly epevxe eznkg
xeaic ,dyrn iciÎlr

,daygneäæ éãé ìòå§©§¥¤
Nò ìëa LaìúzìLa äéúBðéça ø.elà íéLeáì äL- ¦§©¥§¨¤¤§¦¤¨¦§Ÿ¨§¦¥

ytpd ,dnypd yalzz zeevnd meiwe dxezd cenil iciÎlr
xeaic ,daygn :odiyeal zylye odizepiga xyr lka ,gexde
dyrne xeaic ,daygn :dnypd iyeal dylyy ,o`kn .dyrne

dnypdn daxda dlrnl md ,zeevne dxezadnvrmde ,
,mciÎlr ,zcg`zn `idy jka dnypd zelrzdl mi`ian

.envr d"awda dfÎiciÎlre ,d"awd ly epevxe eznkgaïëìå§¨¥
íéîì äøBzä äìLîð10,ik -dBáb íB÷nî íéãøBé íén äî ¦§§¨©¨§©¦©©¦§¦¦¨¨©

Ceîð íB÷îìmdy mind rah -mnvrdeab mewnn minxef §¨¨
`ed xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp mewnl
lkyd zrtyda `ed xacdy enk e` ,exewnn cala dx`d
axd ly elkyn cala dx`d ixd ,ecinlzl rityn axdy
eli`e .axd lv` `edy enk lkyd mvr `le cinlzl zxqnp
md ,deab mewna eidy mnvr mind mze`y ,mi`ex ep` ,mina

,minl qgia df lynke ,jenp mewnl micxei mdäøBzä Ck̈©¨
,dãBák íB÷nî äãøé,dzid my zilrp dbixcn dze`n - ¨§¨¦§§¨

àéäL,dnvr dxezd -àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöø ¤¦§§¨§¨¦§¨¥§©§¨
éøa-àLã÷å,ãç àlk àeä-C,cg` xac md d"awde dxezd - §ª§¨§¦ª¨©

.ììk déa àñéôz äáLçî úéìådleki daygn mey oi` - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨
- efk dlrp dbixcna `id dxezd xy`ke .llk eze` "qetzl"

.dze` biydl lkezy daygn oi`øúña äãøéå äòñð íMîe¦¨¨§¨§¨§¨§¥¤
ìzLäa ,äâøãîì äâøãnî ,úBâøãnä,úBîìBòä úeìL- ©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§§¨¨

oeilrn ,zebixcn ly xcq zenlera yi ,ipy wxta xaqedy itk
mlerl cr ,zxyxya zeilegk ,ipya cg` mixeywd ,oezgzl
- xzeia oezgzd inybd
jxc drqpe dxar dxezde

lkel`d zebixcnd
,zenlerayãò©

íéøáãa äLaìúpL¤¦§©§¨¦§¨¦
òå íéiîLbíìBò éðéð ©§¦¦§¦§§¥¨

,äfäinyb mler `edy - ©¤
,ixnegeúBöî áø ïäL¤¥Ÿ¦§

ílëk äøBzä©¨§ª¨
,ïäéúBëìäå,oky - §¦§¥¤

,dxezd zeevn lk hrnk
mipipra zeyaeln
ziviv zevn enk ,miinyb
zevn ,inyb xnva -
,inyb slwa - oilitz
- mipin drax`e alel
mb jk ,'eke inyb gneva
mipicde zekldd aex
,"zeipgex"d zeevna
jrxl zad`e zevn" enk ,miinyb mipipra miwqer ,zehytend
"'eke ezqpxta miqkpa eaihdl jixvy `id dklddy ,jenk
"jenk jrxl zad`e" zevn mvr ,xnelk - (epiax w"k oeyl)
eli`e ,zhyten ziybx dcn `id dad` ik ,zipgex `id
mr aihdl :miinyb mipipra ze`hazn ef devn ly dizekld
oaex mby ,ixd .'eke dqpxta el xefrl ,zeinyba heyt zlefd
,miinyb mipipra zexeyw odizekld ,zeipgexd zeevnd ly
ok mb od jke - d"awd ly epevxe eznkg zeyaeln odae

,zeyaelníéøNò ,øôqä ìò Béãa úBiîLb úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦©§¦¦§©©¥¤¤§¦
,íéáeúëe íéàéáð äøBúaL íéøôñ äòaøàåeicdÎzeize`a - §©§¨¨§¨¦¤§¨§¦¦§¦

,df lke ,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecw dpyi onvréãk§¥
àäzL,ïäa àñéôz äáLçî ìkziyep`d daygndy ick - ¤§¥¨©£¨¨§¦¨¨¤

ly epevxe eznkg z` "qetzl" dfÎiciÎlre) obiydl lkez
,(d"awdúâøãnî ähîlL ,äNòîe øeac úðéça elôàå©£¦§¦©¦©£¤¤§©¨¦©§¥©

.ïäa úLaìúîe ïäa àñéôz ,äáLçî`l` ,daygn wx `l - ©£¨¨§¦¨¨¤¦§©¤¤¨¤
mdl didz ,daygnn dbixcna dhnl mdy ,dyrne xeaic mb
dxezay d"awd ly epevxe eznkga yalzdl elkeie dfig`
zyelyl yi ,zeevn meiwe dxez cenil iciÎlr ,oky .zeevne
eznkga zeyalzde "dqitz" ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

.zeevnay d"awd ly epevxae
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íéøîà éèå÷éì
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì
ïëìå .åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå
íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä

åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì
äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî

ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî
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א.10. יז, קמא בבא



צז היום יום . . . 

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו־ֵעֶדן[: לֹאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ַהֹחֶדׁש,  ִליֵמי  ְחַלק  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ִהּלִ ּתְ  – ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  טֹוב,  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַגם   – ה  ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ

ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ ִ יֹום כט ַהּשׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף 
שבת זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי 
השבוע, ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א 
בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום 

ד', און דער ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא ֲהָכָנה  ּבָ ַ ַהַר"ׁש[ – ֱאלּול תרל"ה: ג' ָיִמים ֹקֶדם ַהּשׁ י ]ַהּמַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
בּוַע,  ָ ת ְיֵמי ַהּשׁ ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ְלׁשַ
ת  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ה". ּבִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ ּבַ
ְך הּוא ַה"ְלכּו  ּכָ ַעל  ַהִציוּוי  ּוְ ַההֹוָרָאה  ׁשֶ ִמּיֹום ד' –  ת ִהיא  ּבָ ְלׁשַ ַהֲהָכָנה  ּוֵמַאֲחָריו,  ָפָניו  ִמּלְ ֲהֵרי ִהיא 

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ ְנַרּנְ

ה'תש"גכד כסלו, ערב חנוכהיום חמישי

חומש: וישב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק א. תניא . . . פנים לתורה.

אדם:  כל  מדת  ממוצעת  מדה  ע"פ   - נרננה  לכו   - פסוקים  ג'  ביאור  )המשך(. 
מיטווָאך אז מען הויבט ָאן טרַאכטען וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות 
און הן מיט וואס וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דָאך שבת גָאר אנאנדערער - 
ווערט מרה שחורה'דיג, איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. ווען עס קומט דָאנערשטָאג, 
עס ווערט נעהנטער צו שבת, און עס איז נָאך אלץ ניטָא, איז יעמָאלט נרננה'ט זיך 
ניט, מען פַארשטעהט אז מ'דארף עּפעס טָאן. איז אז מ'זיצט דָאנערשטָאג'דיגע נַאכט 
און מ'לערענט חסידות, יעמָאלט איז פרייטָאג דערהערט מען כי אל גדול גו' ומלך 

גדול גו', און מיט דעם שבת'ט א איד.
במנחה אין אומרים תחנון.

יֹום ְרִביִעי,  ל ָאָדם: ּבְ ת ּכָ ַעת ִמּדַ ה ְמֻמּצַ י ִמּדָ ָנה" – ַעל ּפִ סּוִקים – "ְלכּו ְנַרּנְ אּור ג' ַהּפְ ְך[. ּבֵ ]ֶהְמׁשֵ
ל ְיהּוִדי ֲהֵרי  ת – ּכָ ּבָ צּוַרת ִקיּום ַהׁשַ טּות ְוֵהן ּבְ ַפׁשְ ת, ֵהן ּבְ ּבָ ִין ִיְקחּו ֲעבּור ׁשַ ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ִמּנַ ּמַ ׁשֶ ּכְ
יַע יֹום  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ חֹון. ּכַ ּטָ ָנה", ּבִ אֹון. ָהֵעָצה ְלָכְך – "ְלכּו ְנַרּנְ ִדּכָ ת – ׁשֹוְקִעים ּבְ ּבָ ׁשַ הּוא ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ּבְ

יום 
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יום 
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יום 
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היום יום . . . צח

הּו.  ֶ ׁש ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ּיֵ י "ַמְרִנין" ֶזה, ְמִביִנים ׁשֶ ְלּתִ ַמָצב ּבִ ת, ַוֲעַדִין ֵאין ּכֹל, ּבְִ ּבָ י, יֹוֵתר ָקרֹוב ְלׁשַ ֲחִמיׁשִ
ּוֶמֶלְך  ּגֹו'  דֹול  ּגָ ֵאל  י  "ּכִ ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ִנְקָלט  ָאז  אֹו  ֲחִסידּות,  ְולֹוְמִדים  י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  ּבְ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי, 

ָכִנים ֵאּלּו[ – ׁשֹוֵבת ְיהּוִדי.  דֹול ּגֹו'". ְוִעם ֶזה ]ּתְ ּגָ
ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ה'תש"גכה כסלו, א חנוכהיום שישי

חומש: וישב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן . . . להתייהר כו'.

ק  ְמַדּיֵ ָהָיה  ְולֹא  ְלַמֲעִריב,  ִמְנָחה  ין  ּבֵ ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַמְדִליק  ָהָיה  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
רֹות. ְוָהָיה  ל ַהּנֵ לּו" – ַאַחר ַהְדָלַקת ּכָ רֹות ַהּלָ ְזָרח ְלַמֲעָרב. "ַהּנֵ רֹום ְלָצפֹון אֹו ִמּמִ ְהֶיה ִמּדָ ּיִ ַתח ׁשֶ ּפֶ ּבַ
 – ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ב  ִמְתַעּכֵ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ת־ֹקֶדׁש  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  ִמּיֹום  ְלַבד   – ָעה  ׁשָ ֲחִצי  רֹות  ְלַהּנֵ ָסמּוְך  ּבְ ב  יֹוׁשֵ

חֹות.  ּקֹות ְלָכל־ַהּפָ ים ּדַ ִ רֹות ֲחִמּשׁ ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ְמַדּיֵ
ת. ּבָ ה, ֵנר ׁשַ ִמְנָחה, ֵנר ֲחֻנּכָ

ה'תש"גכו כסלו, ב חנוכהשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש . . . בראשית.

ה ֹקֶדם  ֶנֶסת - ֵנר ֲחֻנּכָ ֵבית ַהּכְ ן־ְלָך.  ּבְ ָלה ְוֹקֶדם ֲאִמיַרת ְוִיּתֶ ה ַאַחר ַהְבּדָ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַטל ּוָמָטר. ֵנר ֲחֻנּכָ
ָלה. ַהְבּדָ

"ד[  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ צּו ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר ִיְתַקּבְ ם ּבַ ּכֵ ָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, ַהׁשְ ּמְ ת־ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ
מּוָבן  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ַמֲאָמר  ָעה  ׁשָ ּכְ ִיְלְמדּו  ָהֲאִמיָרה  ַאַחר  ים.  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ יד  ְלַהּגִ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית 
יָרָתם  ּדִ קֹום, ְמקֹום  ַהּמָ ִלְתָנֵאי  ַמְתִאים  ילּו  ְגּבִ ּיַ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ִפי  ּכְ ִהְתַוֲעדּות  ה. מֹוֵעד  ִפּלָ ּתְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַלּכֹל, 

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ְלַהְצָלָחה ּבְ

יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב – יָאְרַצייט ]=יֹום  ת ְמָבְרִכים יֹאְמרּו ַקּדִ ּבָ ׁשַ ּבְ ים  ִהּלִ ל ַהּתְ ַאַחר ֲאִמיַרת ּכָ
ל ֵסֶפר. יׁש ָיתֹום ַאַחר ּכָ ִטיָרה[ אֹו ָאֵבל – אֹוְמִרים ַקּדִ ָנה ַלּפְ ָ ַהּשׁ

ה'תש"גכז כסלו, ג חנוכהיום ראשון

חומש: מקץ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: פרק ג. והנה כל . . . 14 ופחדו.

ָבִראׁשֹוָנה. ֲאָבל  ֵבד ּכְ ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – לֹא ָיׁשַ ׁשְ ֵקן – ּבִ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֵ ֲאָסר ַהּשׁ ּמַ ּבַ
דֹוָלה  דּות ָהְיָתה ּגְ ָנה ָהָיה ַעל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוַהִהְתַנּגְ ר ַהַהְלׁשָ י ִעּקַ ֵבָדה יֹוֵתר, ּכִ ינּות ָהְיָתה ּכְ ְלׁשִ ַהּמַ

ה. ֲחֻנּכָ ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג' ּדַ ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה ַהֲחׁשָ "ּטַ פּוס ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ ּבִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zereay(iyily meil)

,df `ed heicd mewny xaqy oeik ,`nh `edy xkfe rciyeäî- ©
,'dligza drici' zaygp eipice ycwnd lr ezrici m`d ,epic dn
xg`e ,enewn z` dligz rciyk wx `id 'drici'y e` ,oaxw aiige

.epnn mlrp jk
:dinxi iax wtzqd in zhiya zxxan `xnbdïàîc àaélàitl - ©¦¨§©

,ef dl`ya oecl yi inàáé÷ò éaøc àaélà éàiax zrc itl m` - ¦©¦¨§©¦£¦¨
`aiwréòácjixvny -älçza äòéãédler oaxw aeigl i`pzk §¨¥§¦¨©§¦¨
,cxeieàällk `ed ixd -ìò áéiçî àìa ycwnl dqipkíìòä ¨Ÿ§©¥©¤§¥
Lc÷îe .d`neh mlrda dqipk lr wx `l`éaøc àaélà éà ¦§¨¦©¦¨§©¦

älçza äòéãé éòa àì àä ,Lc÷î íìòä ìò áéiçîc ,ìàòîLéixd - ¦§¨¥¦§©¥©¤§¥¦§¨¨Ÿ¨¥§¦¨©§¦¨
`eddligza drici jixv oi`y xaeq,oaxwa aiigzdl ick

.aiig didi df laa oay i`ce jkitle
:ewitq z` zx`ane ,dinxi iax wtzqd in zhiya zvxzn `xnbd

àëéøö àì`l` wtzqdl dinxi iax jxved `l -,éaøc àaélà Ÿ§¦¨©¦¨§©¦
älçza äòéãé éòáceq `edy -,dligza drici jixvy xaåmb `ed §¨¥§¦¨©§¦¨§

øîàå ,Lc÷î íìòä ìò áéiçîy xaeq `ede -dîL Baø úéa úòéãé §©¥©¤§¥¦§¨§¨©§¦©¥©§¨
.äòéãé,dinxi iax wtzqn ,jky oeike,éàîm`dòãéc ïåékzian §¦¨©¥¨§¨©

illkd oicd z` eaxàkéàcyiy -íìBòa Lc÷îxdfdl jixve §¦¨¦§¨¨¨

,d`neha eil` qpkdl `lyàéä äòéãédrici'k el zaygpd ,ef §¦¨¦
`ed qpkp eil` mewndy mlern rci `ly s` okle ,'dligza

,ef ezqipk lr oaxw aiig ,ycwnd mewnàîìc Bà`ny e` -ïåék ¦§¨¥¨
déì òãé àì BîB÷îcmewn `ed okid rci `l mlerny oeik - ¦§Ÿ¨©¥

,ycwndàéä äîìòäoi`e ,mlrda ez`neh zligzn `ed ixd - ©£¨¨¦
ic oi`y .oaxw aiigzn epi` `ed jkitle ,'dligza drici' o`k
drici' didzy jixv `l` ,d`nehd oipra 'dligza drici'a
z` zrcl `la ycwnd lr ezricie ,ycwnd oipra mb 'dligza

.ycwnd oipra drici zaygp dpi` enewn
e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:dpyna epipy'åëå äøæòì ñðëpä ãçàlre xird lr oitiqen oi`y ¤¨©¦§¨¨£¨¨
ztqeze dxfrd ztqez yeciw oica dpc `xnbd .'eke `l` zexfrd

:`xnbd zl`ey .dpyna xkfpy xirdéléî éðä àðîokidn - §¨¨¥¦¥
.dxfrde xird z` ycwl ick el`d mixacd lk z` jixvy epcnl

:`xnbd daiyn,àø÷ øîàc ,àéiç øa éîéL áø øîàxn` d"awdy ¨©©¦¦©¦¨§¨©§¨
.mkFzA iYpkWe WCwn il EUre' dynlEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨¦¦§¨§¨©§¦§¨§Ÿ£¤£¦©§¤§
åéìk ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥©§¦©¦§¨§¥©§¦¨¥¨

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



צט היום יום . . . 

ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען ]=ִהְתַוֲעדּות[  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ֵאֶצל  ָהָיה  ְוֵכן  ְלִביבֹות[.  ]=ֶעֶרב  ָאווֶעְנט"  ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס  ּלֹוָתיו,  ּכַ ם  ּגַ ִאים  ּבָ ְוָהיּו  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ִעם 
ְסעּוָדה זֹו, ָהיּו  ִרים ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[ ְמַסּפְ ָהיּו ָהֶרּבֵ ּפּוִרים ׁשֶ ין ַהּסִ ֵקן ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ר ּבְ ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
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v"ndqeק ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  כסלו כ"ב ראשון יום למגורים  האלמנה זכות

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ïéà ,øBãnä ìôð̈©©¨¥
éôì øBãî dì ïéðúBð ...úéaä ìôð ...BúBðáì ïéáiç ïéLøBiä©§¦©¨¦¦§¨©©©¦§¦¨¨§¦

.dãBáë§¨
א)בגמרא  קג, המיועד (כתובות המדור נפל שאם  נאמר

אם וכן  מחדש . לבנותו  חייבים  היורשים  אין האלמנה , למגורי 

האלמנה למגורי מספיק  שאינו קטן בית השאיר  הבעל

בו לדור לה  לאפשר  חייבים  היתומים אין  יחדיו , והיתומים 

נד  א)(שם לגור, לה לאפשר  רק היא  הבעל  התחייבות  שכן 

אחרים  למגורים  לה  לדאוג  לא  אך לפירוש בביתו שם (ריטב"א

שם) תוספות .רש"י,

ירושלמי  בתלמוד  יג)מאידך, פ"ד, היה(כתובות "לא  נאמר 

שכתבו ראשונים  ויש  בית". לה שוכרים  היורשים  בית , שם 

כאשר בית לה לשכור  חייבים  היורשים  האם  זו , הלכה  שאכן 

התלמודים  בין  במחלוקת שנויה  קיים , בית  לדעת אין שם (ריטב"א

אינםרש"י) שהיורשים  הבבלי לדעת  שגם  אומרים  יש  אך ,

לה לשכור  עליהם  צר , בבית  מגורים  לאלמנה  לאפשר  חייבים 

הירושלמי כדברי  חשבונם , על  שם)בית  .(רמב"ן

"נפל  שכתב  הרמב"ם  דעת  גם שכן משנה ' ה 'מגיד וכתב 

נפל  שאם הוסיף  אך לבנותו ", חייבין היורשין  אין  המדור,

אינם כי  שאף  הרי  כבודה ", לפי מדור לה "נותנין  הבית 

מקום מכל הבעל, בבית  לגור להמשיך  שתוכל  לדאוג חייבים 

חשבונם . על בית  לה  לשכור  עליהם 

בשתי כי אחר , באופן הרמב "ם  שיטת  את  שפירשו  יש  אך

השאיר הבעל כאשר שונים : מקרים  בשני  מדובר ההלכות 

חייבים אינם והיורשים , האלמנה  למגורי  דיו  גדול שאינו  בית 

בביתו למגורים  רק היא  הבעל  התחייבות  כי  לבית , לה  לדאוג

צריכים והיורשים  בית השאיר  לא  אם אך אחר, במקום  ולא 

למגורי גם  הראוי  בית לבנות  עליהם  לעצמם , בית לבנות 

איתם . יחד האלמנה 

'נפל  ההלכות : בשתי הרמב "ם  כוונת  נפל xecndוזוהי – '

חייבים היורשים אין קיים , עצמו הבית  אך  האלמנה מדור  רק

ראוי אינו  הנוכחי במצבו הבית שהרי אחר , מדור  לה  לבנות 

כולו, הבית ' 'נפל כאשר אך יחד, והיתומים  האלמנה  למגורי 

כבודה ' לפי מדור  לה  שם)'נותנים כתובות הגרעק"א .(חידושי

ה'תשע"ח  כסלו כ"ג שני יום האשה  צער מניעת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰...úBðBæî dì e÷ñẗ§¨§
,øîBìå ákòì ìBëé ìòaä ïéàå ;äöøzM äî ìk dlMî úìëBà¤¤¦¤¨¨©¤¦§¤§¥©©©¨§©¥§©
éðtî ¯ ãìeä úeîé ,òø ìëàî ìëàz Bà ,écî øúBé ìëàz íàL¤¦Ÿ©¥¦©Ÿ©©£¨©¨©¨¨¦§¥

.íãB÷ dôeb øòvL¤©©¨¥
'מאכלים כולל שתרצה מה כל שאוכלת הרמב "ם  דברי  על

בגמרא מפורש  הרי  המפרשים : תמהו  לולד) (המזיקים  רעים '

ב) ס, לה(כתובות שאסור  היינו  הרעים " דברים עמו תאכל "לא

התינוק ! לחלב  שמזיקים  דברים  לאכול 

הגמרא סוגיית  את  מפרש  שהרמב "ם  משנה ' ה 'כסף ומבאר 

היינו הרבה " "אוכלת  נאמר  הברייתא  שבתחילת  כשם  כך :

יותר שמזיק דבר לך  "שאין ואף  האכילה  מצורך  יותר  הרבה 

כי הרבה  מלאכול  אותה  למנוע יכול הבעל אין  גסה " מאכילה 

גם כך לוולד , להיגרם  שעלול  מהנזק חשוב  שלה  הצער 

שאין הכוונה  הרעים ", דברים  עמו  תאכל "לא  בהמשך  הנאמר 

צער כי רעים ", דברים תאכל ש "לא  לעכבה  יכול  הבעל

עדיף . האישה 

ערוך' סי"ב)וב'שלחן  פ' סי' הרמב "ם(אהע"ז דעת  את  הביא

קודם", גופה  שצער  הוולד סכנת  מפני  לעכב  יכול הבעל "אין

הטור . דעת  וזו  לעכב" שיכול  שאומר  מי  "ויש  והוסיף

מחוקק' ה 'חלקת  כ"ב)ושואל ס"ק באכילת(שם אם  :

הימנעות ואילו לוולד סכנה  ספק יש  הרעים  המאכלים 

צער , לה  גורמת  רק  אלא האם את  מסכנת  אינה מאכילתם 

לה נשקפת  כן  ואם  הוולד? סכנת  את  ידחה האם  צער  מדוע 

וגם קודמים  שחייה  ברור  אלו, מאכלים  אכילת  מאי סכנה 

לעכבה ? יכול הבעל  שאין יודה  הטור 

שמואל ' סקט"ו)וה 'בית  מהגמרא (שם להוכיח  פ,כתב  (נדרים

סכנתא) לחשש  קודמת  אכן  האם  צער מניעת  אחת  שלדעה

העיר לבני  השייך במעיין וחכמים  יוסי  רבי  נחלקו  כי  הוולד,

שתיה לצורך גם מספיק  ואינו  בגדיהם לכביסת לו הזקוקים

העיר בני של השתיה  חכמים  לדעת  אחרת . עיר בני של

בני של  בגדיהם לכביסת  קודמת  נפש  חיי שהיא  האחרת 

כי אחרים", לחיי  קודמת "כביסתן  יוסי רבי ולדעת העיר ,

נפש ' כ'חיי  נחשב  זה וגם  גדול צער יש  הכביסה (ר"ן במניעת 

סכנהשם) ספק  דוחה  האישה  שצער הרמב "ם  דעת כן ואם  .

פסק מדוע  עיון שצריך (אלא  יוסי רבי  כשיטת  היא  הוולד  של

כחכמים ). ולא  יוסי כרבי 

ה 'הפלאה ' בעל  י"ב)אך ס"ק פ סי' כתובות הל' דברים(קו"א דחה 

למניעת קודמת  לזולת  סכנה  מניעת הדעות שלכל  וכתב אלו

למנוע כדי העיר  בני כביסת יוסי  רבי  לדעת  וגם האישה , צער

האחרת  העיר  בני לחיי קודמת  אינה של צערם  סכנה ספק (שהרי

התירו  צער למניעת ואילו תורה, איסורי ואף הכיפורים ויום שבת דוחה אחרים

א) קיד, יבמות ראה דרבנן, איסורי רק טוב נאמרוביום יוסי רבי ודברי .

להם יש  כי האחרת  העיר לאנשי סכנה  שאין  במקרה  רק

אחר . ממקום  שתיה  מי להביא  אפשרות 

ה'תשע"ח  כסלו כ"ד שלישי יום מזכויותיו? להסתלק הבעל יכול מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò úéðúäL äMàä̈¦¨¤¦§¥©
dì áúk íà ¯ ìòaä íäa äëfL íéøácî úeëæ ìháì dìòa©£¨§©¥§¦§¨¦¤¨¨¨¤©©©¦¨©¨

íàå ;íi÷ dì áúkM äî ìk ...ïéàeOpä íã÷ ,äñeøà dãBòå§¨£¨Ÿ¤©¦¦¨©¤¨©¨©¨§¦
éøö ,ïéàeOð øçà dì áúk.Bãiî úBð÷ì C ¨©¨©©¦¦¨¦¦§¦¨
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ויורש האשה , של הנכסים  (רווח) מ'פירות' אוכל הבעל 

בחייו מתה אם  אלו  ה"ג)נכסים פי"ב בגמרא(לעיל ומבואר  .

א) עג, בעודה(כתובות אלו  זכויות  על  לאשתו  לוותר שיכול

אבל  שבנכסיה , בזכויות  שזוכה לפני  הנישואין , קודם  ארוסה,

בהן כשותף  הוא  "הרי בהן  זכה  שכבר  כיון  הנישואין , לאחר 

לשון צריך שלו  שנכסים  שם)"dpznוכיון יכול (רש"י ואינו

בלבד. בוויתור  מהן  להסתלק

הבעל  רוצה  הנישואין  לאחר  שאם  הרמב "ם  ומוסיף 

אלו  בנכסים  מזכויותיו  מתנה)להסתלק  בלשון ולא בלבד, (בוויתור

שמקורו משנה ' ה 'מגיד וכתב ממנו. יקנו  אם  רק  הדבר  יועיל

בגמרא  א)מהנאמר מג, בתרא רוצה(בבא השותפים  אחד  שאם 

לקנות השני השותף  צריך משותפת , בבעלות  מנכס  להסתלק

רק בו שותף  שהוא  מנכס  להסתלק  יכול  הבעל גם  וכך מידו,

זכויותיו. את  קנתה  אשתו  אם 

הרמב "ם : בשיטת  נאמרו דעות  ושתי 

והב "ח משנה ' ה 'מגיד סק"ד)לדעת  צב סי' הקנין(אהע"ז מועיל 

להסתלק  הנישואין אחר הבעל לעניןlknמיד אף זכויותיו,

את לתת או למכור  האשה  שיכולה  רק  ולא  ב'פירות ', זכותו 

מל הנכס  מנכסי שמכרה האשה ד"ה (כי ב עג, כתובות רש"י - בטל המכר וג,

מהשותפותכל) המסתלק  שותף  כמו  ממנו), זכות(כשקנו לו  שאין  ,

ב 'פירותיו '. ולא הנכס בגוף לא 

ה 'טור ' לדעת  שם)אבל משנה '(אהע"ז הרמב "ם(כאן)וה'כסף 

לענין רק  מועיל הנישואין  לאחר  הבעל  שעשה שהקנין  סובר 

זכותו את מבטל אינו אבל אחר, לאדם  הנכס  נתינת  או  מכירת

זכויותיו, ויתור על קנין עשה אם  ואף  ה 'פירות ', אכילת  לענין 

מהנכס . הרווחים את  מקבל

הט"ז סק"ב)וגם ומבאר(שם הרמב"ם  בשיטת  כן סובר 

היה  מהנכס  חלק  zhlgendשבשותף  ezelraaולכן

אבל  בנכס , זכויותיו  מכל הוא  הסילוק  מבעלותו , כשמסתלק

חכמים אלא  האשה, בנכס  בעלות  כל עצמו  מצד לו  אין הבעל

ולא אחת  מזכות להסתלק  ויכול בנכס, זכויות לו  נתנו

מהאחרת .

ה'תשע"ח  כסלו כ"ה רביעי יום לחומרא  ברירה' 'יש

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,áúk' :øôBñì øîà̈©§¥§Ÿ
Ba Løâå ,Bæ úòc ìò øôBqä áúëå ,'Ba Løâà äöøàL Bæéàå§¥¤¤§¤£¨¥§¨©©¥©©©§¥¥

.ïéLeøb ÷ôñ äæ éøä ¯ ïäî úçà©©¥¤£¥¤§¥¥¦
כתוב לסופר: ואמר שווים  ושמותיהן  נשים  שתי לאדם  היו

בדעתו מהן מי את  ידוע היה  ולא  לגרש  שארצה  מהן לאיזו גט 

'לשמה ', נכתב  לא  כי  פסול  הגט - מהן  אחת  וגירש  לגרש 

הדבר שהוברר  אומרים  ואין ברירה ' 'אין דאורייתא  ובדינים 

'לשמה' נכתב  והגט כוונתו  היתה  זו שלאשה כד,למפרע  (גיטין

.ב)

הר "ן הרי"ף)ומבאר בדפי ב יב, :(שם

יחולו ויקדשנה , אחר יבוא  אם  בו , לגרש  פסול זה  שגט אף 

שספיקא משום  ברירה ' 'אין בדאורייתא כי  מספק , הקידושין 

'אין או  ברירה ' 'יש  אם  שספק  וכיון לחומרא  דאורייתא 

ברירה ', ש 'אין לומר מחמירים מדאורייתא בדין  הרי ברירה',

ואומרים מחמירים  קולא , תהיה  ברירה ' 'אין כשנאמר  אם  אך

ברירה '. 'יש 

בגט  מנשיו אחת גירש  שאם  כאן הרמב "ם  שכתב  וזהו 

כי גירושין  ספק  זה  הרי כתב, אשה  איזו לשם  הוברר שלא 

'לשמה '. נכתב  והגט ברירה ' 'יש  שמא  חוששים 

חסד' ה 'תורת  מיישב  סק"א)ובזה  מו סי' דברי(או"ח את

אחר : במקום הרמב "ם 

בגמרא ב)מבואר  פב, ואי(פסחים למנויו  רק  נאכל שהפסח 

מאיזה אכילה  בשעת  ולהחליט פסחים  שני על להמנות  אפשר

אומרים ואין בעליו לשם  להישחט  צריך הקרבן כי  יאכל, מהם

'אין כי  שחיטה, בשעת  בו  שרצה  שזהו  למפרע  שהתברר 

ברירה '.

ה"א)והרמב "ם פ"ג פסח קרבן שאם(הל' וסיים  זו הלכה  הביא 

לבית יצאו אלא  משניהם  אוכל "אינו  וטלה  גדי לו שחטו

גדי עליו  לשחוט  לעבדו  "אמר המלך  אם אך השריפה".

יאמרו אם  כי  מלכות ", שלום  משום הראשון  מן יאכל  וטלה ,

יאכל  שלא ברירה')לו  'אין כעס .(כי לידי  יבוא 

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"נ)והקשה  פ"ג בדין(פסחים הרי  :

מלכות ? שלום משום התירו ואיך ברירה' 'אין דאורייתא 

אין דאורייתא  בדין  לעיל, כמבואר חסד ': ה 'תורת  ותירץ 

אך  לחומרא ', דאורייתא  ו'ספיקא  ספק  שהדבר משום ברירה

הרמב"ם  הי"ב)לשיטת  פ"ט טו"מ אסור(הל דאורייתא  ספיקא

מדרבנן הוא  ברירה' ש 'אין הדין כי במלך התירו ולכן מדרבנן 

למפרע והתברר  ברירה ' ש 'יש  לומר  יש  מלכות  כבוד  ומשום 

הראשון. את  רצה  שחיטה שבשעת

ה'תשע"ח  כסלו כ"ו חמישי יום אצ  שליחות חזרה הבעל''לא ל

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰èb çìML ìòaä©©©¤¨©¥
éøä' ...Bì äøîà àlà ezìèð àì ,dì Bðzì çéìL àa ,BzLàì§¦§¨¨¦©¦§¨Ÿ§¨©¤¨¨§¨£¥
èb òébiL ãò ,÷ôña úLøâî Bæ éøä ¯ 'éì Bìa÷ì çéìL zà©§¨¦©§©§¦£¥§Ÿ¤¤§¨¥©¤©¦©¥

.éàcå Løbúz ,dãéì èb òéâiMîe ;dãéì§¨¨¦¤©¦©¥§¨¨¦§¨¥©©
ב)בגמרא  סג, לקבל (גיטין שליח עושה  אישה  שאין  רב אמר  ,

והגמרא שעושה. וסובר  חולק  חנינא  ור ' בעלה  מיד גט 

מינתה והאשה להולכה  שליח שלח שהבעל  במקרה מסתפקת 

חנינא ר' לדעת  האם  מטעמה , קבלה  לשליח שליח אותו  את 

" אף  תקפה  זו  lradשליחות  lv` zegily dxfg `ly"

ביצוע על  לו להודיע  למשלח חזר לא  שהשליח (כלומר ,

השליחות ).

ספק כזה שבמקרה  הגמרא כמסקנת  פסק  הרמב "ם 

מגורשת . ודאי  לידה  הגט שמשהגיע  הוסיף  אולם  מגורשת,

הט "ז  סק"ב)והקשה  קמ"א, סי' רבתי:(אהע"ז תימה הוא  "ולי  :
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השליחות נתבטל שכבר  כיוון לידה , שמגיע  מה  מועיל  מה 

עליו שקיבל בשעה משליחותו  שניתק  במה  הבעל שליח של

הגט  הגיע  אפילו  מהני ולא  לקבלה .. האישה  שליח להיות 

לידה".

מילואים ' ה'אבני א)ומבאר קמא, :(סי'

ותוספות רש "י לפי שם)אמנם  אם(גיטין גם  תקף  אינו הגט ,

אולי הוא הגמרא של הספק  פירושם  לפי כי האשה ליד הגיע 

עצמו ניתק  האישה  של קבלה  שליח שנעשה  בשעה

עשיתי ולומר אליו לחזור יכול  ואינו הבעל של משליחותו

כבר כי  תתגרש  לא  לידה  הגט  יגיע  אפילו  כן , ואם  שליחותך,

ונמצא הגט , את  להוליך הבעל  של משליחותו  השליח ניתק

השליחות את  ביטלה  האשה מצד הגט לקבלת  שהשליחות 

לה הבעל הגט.של  ולכת 

משנה ' ה 'מגיד כאן)אמנם  הרמב"ם שלדעת(על פירש 

משליחות נעתק  להיות  השליח יכול האם  הוא  הספק  הרמב "ם

אף האישה  של קבלה לשליחות הבעל, שמינהו להולכה 

שליחות חזרה "לא  כי  הבעל , שליחות  נסתיימה לא  שעדיין 

אינו ולכן  נסתיימה , לא  עדיין  שהשליחות  היינו הבעל" אצל 

השליחות זה פירוש  ולפי קבלה . לשליחות  נעתק  להיות  יכול 

מצד  לקבלה שהשליחות  אלא  מתבטלת  אינה הגט להולכת 

מגורשת לידה  הגט  הגיע  אם ולכן  תוקף , מקבלת  לא  האשה

לא הגט  להולכת  הבעל מצד  השליחות שהרי בודאי,

ממש . בידיה  הגט את קיבלה  ולמעשה  התבטלה ,

ה'תשע"ח  כסלו כ"ז שישי יום נצחי  תנאי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ìò Chb äæ éøä'£¥¤¦¥©
éáà úéáì éëìz àlL' ...'úðîäæ ïéàL ,èâ Bðéà ¯ 'íìBòì C §¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨¥¥¤¥¤

.úeúéøk§¦
בכך  הגט את  התנה  הבעל שאם מבואר הקודמת  בהלכה 

הגט  פלוני', חיי  ימי 'כל במשך  מסוים  מדבר  תימנע  שהאשה

מכבלי תשתחרר  אדם  אותו  מיתת שלאחר בכך  די כי  חל

התנאי.

שלא בכך הגט  את  התנה  שאם  נאמר זו בהלכה  מאידך,

כאן גם  הרי ולכאורה, חל. הגט אין לעולם , אביה  לבית תלך 

נקרא אינו שוב  מותו לאחר  ואילו אביה , בחיי  רק חל  האיסור 

יחול  לא  ומדוע  אליו  להיכנס לה  מותר ויהא  אביה ' 'בית

הגט?

לעולם , לבית  להיכנס  נאסרת  אמנם  האשה  כי שתירצו יש 

כמו שמו, על קרוי הבית  אז  גם  כי  האב, מיתת  לאחר גם

אלמנה "שבי בתמר `jiaשנאמר ziaכבר שאביה למרות  "

שם)מת  רשב"א ב, כא, גיטין .(תוספות

הבית(שם)והרשב "א את  ימכור  אם  הרי  כך , על הקשה 

מחויבת שאיננה  ונמצא  שמו, על יקרא  לא  כבר  בוודאי לאחר 

תמידי ! באופן לתנאי 

לה שאמר באופן הוא  מדובר  כי  הרשב"א  פירש ולכן 

לבית  תיכנסי אליוdf'שלא  להיכנס נאסרת  ואז  אביך ', של

האב . מבעלות  ייצא  אם גם  לעולם ,

לעולם " אביך  לבית תלכי שלא  מנת  "על כתב  הרמב"ם  אך

הגט, יחול לא  מדוע  קשה : ולשיטתו זה ", "בית  הזכיר  ולא 

אליו ? להיכנס  תוכל האב  מות  לאחר הרי

להיכנס אסורה  אביה' 'בית  ובעודו  מאחר  כי  לומר  ויש 

מחמת עליה  המוטל האיסור שכן חל הגט אין לעולם , אליו

מותו, לאחר  לבית להיכנס  שתוכל ואף  לעולם  ניתר  אינו  הגט

היא בו אביה ' שב 'בית  ונמצא  אביה' 'בית  אינו כבר אז הרי

לעולם . תותר  לא  נאסרה 

רק היינו חל, הגט לזמן  שבתנאי  הקודמת  בהלכה  והאמור

מותרת , להיות  תחזור  נאסרה  שבו עצמו  דבר באותו  כאשר

פלוני", חיי  ימי  כל יין תשתי שלא  מנת  "על באומר  כגון

נאסרת  שבו  יין)שהדבר פלוני(שתיית מות  לאחר מותר  יהא 

ב) פג, שם, גיטין .(רשב"א

ה'תשע"ח  כסלו כ"ח קודש שבת ישראל  כנסת עם הקב"ה נישואי

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰äMà íãà àOé àìŸ¦¨¨¨¦¨
.dLøâì Bzòãå§©§§¨§¨

הגלות . לענין  בקשר  זו  הלכה  מתפרשת  החסידות  בדרך 

ישראל  כנסת  בין  גירושין היא  מארצו  ישראל עם גלות 

אשר אמכם  כריתות ספר זה  "אי הכתוב : וכלשון לקב "ה ,

א)שלחתיה " נ, .(ישעיה

עם כביכול הקב "ה  נישואי  נערכו תורה  מתן בעת הנה , כי 

המשנה  וכדברי  ב)ישראל, כו, מתן(תענית זה  – חתונתו  "ביום :

תורה".

יגלה ישראל שעם  מראש  ידע  הקב "ה השאלה : ונשאלת 

בתורה  הדברים  נאמרו ואף  כה)מארצו , ד, ה '(ואתחנן "והפיץ 

עם הקב "ה  נישואי לחול יכלו איך כן, אם  בעמים ". אתכם 

ודעתו אשה אדם  ישא "לא  ההלכה  לפי והרי ישראל,

לגרשה "?

הענין: ביאור 

אינה מארצם , יגלו  ישראל שבני בתורה , שנאמרה  הנבואה 

כתב כבר שהרי  – אחרת  ולא  יהיה שכך  מוחלטת , קביעה

ה"ד)הרמב "ם  פ"י נביא(יסוה"ת שניבא  פורענות  של שנבואות  ,

להם". ונסלח תשובה  שעשו  "אפשר  כי להתבטל , יכולות

ישראל  עם  את לעורר  כדי נאמרה זו  נבואה  שכך , ומכיון 

שנשואי אפוא , מובן, סטיות . כל  ללא התורה  דרך את  לשמור 

אלא לגרשה ', 'דעתו של באופן היו  לא  ישראל וכנסת  הקב"ה 

לנצח. יהיו אלו  שנשואין  היתה  הנבואה  מטרת אדרבה ,

(bq oniq zekln oii)
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyelqk g"kÎa"k -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו כ"ב ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.·e‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי.

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»

˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ
‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilhlhna dnicw oic oi`y"

אדם  שכאשר העניינים, פנימיות על־פי זה דין לבאר יש
החומריים  ענייניו ואת עצמו את ועושה מחשיב
וממילא  במטלטלין" קדימה דין ש"אין הרי "מטלטלין",
אין  כי טענתי'" "אקדמי' שהוא היצה"ר טענת מתבטלת

במטלטלין. קדימה
(214 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין

מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב.
אין  שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו

להיזהר הלקוחות שידעו קול, בקנייתם.להם

.„ÏÚa ‡·e ,·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
·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≈
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`zeyiקד zekld - miyp xtq - elqk a"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰lÁz B·BÁ Ïk ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B - Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz - d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ¯‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«

‰Ácz -18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב אם הטור: וכתב

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה
כך  הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם

.Ê‰ÚËÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈ·e˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„·‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk dlL ÏÊ¯a«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙B·BÁ20.

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי
מעותיה. הפסידה שהרי אחר, כחוב

.ÁÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba¯ ÌÈL BÏ LÈÂ ,L¯‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»
‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk - ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈

ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B¯ ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«
Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ -23- ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆
¯eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B¯˙Bp‰ ÔÈa ¯˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa¯‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa¯‡ ‰BL‡¯ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L¯‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡ - ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa¯‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»

˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆
„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡¯ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡¯‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ·¯‰ „È·e ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ C¯c∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת הכסף שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע פחות אחת 25)הניח כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.Ëd˙a˙Îa ‰M‡Ï ·¯Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È¯‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰¯ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL ·¯Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ·‡‰L ;ÌlLÏ ·iÁ - B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ¯ÓB‚Â31,ÌlLÏ ·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
Ú¯Bt È‡ ,BÊ ‰a˙k ·¯Ú ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«
‡l‡ ,¯eËt - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da ·iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ .ÂÈ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;·¯Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

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
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.‡ÈÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.·ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש

.‚È,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני ח'.53)שומה, הלכה יב, פרק
נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי 54)כמי
קיים  המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם
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
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ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים
אני  לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות,

.ÊË‰ÊÏ ‰¯ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔB¯Á‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔB¯Á‡ ÏL - ‰‡Óa ¯È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.ÊÈLÈ63d˙a˙k ¯kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
ÏhÈÂ ‰l‰ ‡B·È - dL¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ

dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈
ÌeÏk BÏ68. ¿

רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט. דבר זה מכר בעד

.ÁÈ˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰¯ÎnL È¯‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙¯ÎBÓ - d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ¯Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜¯wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ÔÈa ¯‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙¯ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙È·a ÔÈa ˙Ba«̄≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי קרקע מוכרת

.ËÈd˙a˙k ˙¯ÎBn‰70dÏÚ·Ï ÔÈa ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ¯‡L ‰„a‡ ‡Ï72¯ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ ‰¯kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k L¯BÈ -73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï·‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡ - dÏÚ·Ï d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ¯‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ¯·„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…
dÓz È¯·„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È¯·„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««

.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל  הבנים  "שיהיו

צאן  נכסי בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי 77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן
ממני  מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה

כתובתי". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
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,

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



קז zeyi` zekld - miyp xtq - elqk a"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה
חיוב 10)פי"א). שהרי מזונות, לה יש בעלה בחיי אבל

שזלזלה  ומוחלת ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי"ז  (למעלה בעלה בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה
סקי"ח. צג סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה כתב לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.·dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.‚¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים

שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â dc·Ï dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26¯˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈL¯BiÏ - ˙eÒk‰ ¯˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע, שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק.27)כתובות והראב"ד ב. סה, שם

.‰dÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰·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
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BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -38- ‰Êa ‰˙ˆ¯L ‡È‰ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆
dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב. צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי אותה וגובים מח.). ובשבועות הי"ב. (פט"ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק, והראב"ד
שלא  היא שבועתה כי בקבורתה, חייבים בעלה יורשי אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף

ה"ט. בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי  עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי' להפטר שיוכלו
כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי יספיקו לא שמא לאשתו, כן

ה"ד. פי"ב כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי
לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי

ה"א). פי"א, כתובות ('ירושלמי'

.ÊdÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות
לקמן  וראה (רש"י) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות

ה"ח. פכ"א,

.ÁÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙B¯Ùe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a L¯BiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ -42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי 42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי"ף פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי פירות,

לב. הערה למעלה וראה פ"ד),

.Ëd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB - ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈL¯BiÏ ÔÈ‡Â ,‰Úe·L ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

e¯È˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰L46‰Úe·L ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ -¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ47ÈL¯BÈÏ ¯˙Bn‰ - ¯˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי נתייקרו
יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט"ז, לעיל כמבואר

ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע, צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי להפרע הבא בעלֿחוב משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף,47)להשבע בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל

האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע
פט"ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי"ג.

.ÈÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa - «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

¯kk ‰ÒÙz50ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈ·MÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈL¯Bi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
¯‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע"פ
צו.). (שם לה מועילה תפיסתה סט:) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש

בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי
הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון

ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה
להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו

כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.‡ÈdÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

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≈∆∆»…¿¿…
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˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

deeya zepefip ,ef xg` ef o`ypy t"r` ,zeax miyp gipd"
."oilhlhna dnicw oic oi`y

היא  והסברא קדימה. דין יש מקרקע, ניזונות שאם ומשמע
להגנב  היכולים מטלטלין על חל אינו מזונות ששעבוד
קדימת  לפי ניזונות בקרקעות ולכן הקרקע, על אלא

השיעבוד.
הקרקע  מן ניזונות שאפילו וכתב כך על השיג והראב"ד
מותו, לאחר נוצר המזונות חיוב כי בשוה, כולן ניזונות

הזמן. באותו לכולן הגיע וממילא
שניזונות  כהראב"ד סבר הרמב"ם שגם המגיד, הרב וכתב
"כמו  הוא שהלשון ברמב"ם וגורס בשווה, מהקרקע גם

במטלטלין". קדימה דין שאין
והראב"ד  שהרמב"ם הרוגוצו'בי כתב הדברים, ובביאור
מחיי  שנשתעבד או חדש שעבוד הוא יום כל האם חולקים
שהחיוב  האחד האופנים, שני את יש בנישואין כי הבעל,
המשך  הוא שאח"כ הזמן משך וכל הנישואין, בזמן חל
ובזה  חדש, חיוב ישנו ויום יום שכל והשני הראשון, לחיוב
חיוב  הוא הרמב"ם שלדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו
הראב"ד  אבל קדימה. דין יש ולכן הנישואין, מיום נמשך
גם  בשוה ניזונות ולכן חדש, חיוב הוא יום שכל סובר

בקרקע.
ששם  גירושין, בהל' נוסף עניין הרוגוצו'בי מבאר ועפ"ז

וגם  לרפאותה", חייב אינו נשתטית.. ש"אם הרמב"ם כתב
לרפאותה", חייב יהיה לא "למה הראב"ד עליו השיג שם
הוא  שלרפאותה סובר שהרמב"ם הרוגוצו'בי ומבאר
חיוב  הוא ויום יום שבכל הנישואין שמחמת מהדברים
לכן  בכפיפה, נחש עם דר אדם אין בשוטה והרי חדש,

החיוב. פקע
לומר  אפשר אי בזה כי פקע, לא דירה של החיוב אמנם,
שהיא  דירה של הגדר שהרי מחדש, יום בכל חיוב שהוא

קבע. של דבר
שזהו  לחורבן, בנוגע הרוגוצו'בי דברי עם זה לקשר ויש
שאינו  דור "כל בירושלמי מפורש שזה וכתב נמשך. דבר
עד  מובן ועפ"ז החריבו", הוא כאילו עליו מעלין בימיו נבנה
אחרי  מתי", "עד הצעקה גדולה להיות צריכה כמה
העומד  יהודי כמו ממש נבנה. לא ועדיין צעקו שאתמול
מרעיש  היה שבוודאי חורבנו, בשעת בית־המקדש ליד
לבנות  הקב"ה שהתחייב לחיוב בנוגע מובן כמו"כ עולמות.
לבנות  ויום יום בכל חיוב שזהו מחדש, בית־המקדש את

נצחי. באופן - מזו ויתירה מחדש, בית־המקדש את
(ai oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

('ירושלמי'64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי 65)פ"י, ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי

יכול  הוא שהרי במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח: רומי, ובדפוס
צג  סי' אבןֿהעזר יוסף' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב"ם מספרי

.ÂËÌÈL„Á ‰LÏLa ,Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡¯‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf -67¯aÚ‰ ¯k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙¯aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL ¯Á‡ ˙¯aÚÓ73dÈ‡ - ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74Ì·È ÏMÓ ‡ÏÂ75˙Ú·Bz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי"ט, פ"א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי ב. מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי

ובכת"י 69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח: אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר

ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי 71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי ומעתה
בן. אחריו הניח לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי
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ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי על לה ואין
בעלי  פלוני "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי" גדול שכבודו

וברש"י). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק שעדיין
לו. נתייבמה

.ÊË,ÔÈc ˙È·a „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È ‰Ú·z»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Á¯·e76Ìi‰ ˙È„Óa Ì·i‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77- »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰Úe·L ‡Ïa Ì·È ÏMÓ ˙Bf BÊ È¯‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ"ה, כתובות ('ירושלמי' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע"י או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח, לא ואפילו במזונותיה
כסף,78)(כסףֿמשנה). צרור לה שהניח לחוש אין כי

אינם  ידיה מעשי וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.ÊÈÔË˜ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓ·È‰ ¯‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ

שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ או לייבם ראוי ואינו
שערות. שתי אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי לה,
ואני  לידי, הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח, מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי"ף). בשם ס"ג קס, סי' (אהע"ז לידה

.ÁÈ˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜¯˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È¯‰ - ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :¯Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

B¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a¯82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ¯‡M‰ ˙ÏËB - dÏ ˙BÈe‡¯‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB - dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ B¯ÎO ‰È‰83Ï·‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ ¯Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„·Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙B¯t ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È¯‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיבֿמרע מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב, תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע עליו דעתו

ה"ב). פ"ח, המקום.82)זכיה זה 83)ריוח נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח מזונות לה ליתן ובכת"י 84)אלא

רומי. בדפוס וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי, לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא

לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב

.ËÈÈÓ LÈ - ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a ¯·c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰‡a BÊ È¯‰L ;Ú·MzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯Ùp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»
Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף "תשבע קה.):
כי  לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי מותו לאחר צרור לה שהניח לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי"ב, לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי"ח). פז, צח.):91)כתובות (שם  אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס"ק צג סי' אהע"ז (הגר"א

.Î- ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»

‡lL ˙BBÊÓÏ ¯kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
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
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ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים
לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים

ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל
על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.‚Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.„Î‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

.ÂÎ‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙Úe·L113‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÌÈL¯Bi‰ eÚ·MÈ B‡ ,‰È‡¿̄»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע בכל, כופר והלה בידך", לי "מנה חבירו:
כאן  אף ה"ג) פ"א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי"ג. פט"ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
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
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`zeyiקיב zekld - miyp xtq - elqk a"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÌÈL¯BÈ ÌÈ¯Îf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙¯B˙· ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ¯·3‰M¯È‰ ¯‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי מתה והיא ה"א, פט"ז

האב. גם מת ואח"כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב. אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי ה"ב, פי"ב לעיל ראה ב. נב, כתובות
ה"ז. פט"ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.·d˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»
ÂÈiÁ· ‰˙Óe Ô·9˙¯Á‡ ‰M‡ ‡O Ck ¯Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆

.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡¯‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ L¯BÈ11L¯BÈ ‰iM‰ ÔÓ B·e , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
¯‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈL¯BÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa¯‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡¯‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „È·e ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב לו ירש 9)שהכניסה הרי
גבייה. לידי באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה

שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי דוקא לאו
ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת

זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין
אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע האם, מכתובת אלף

בירושה 15)האב. מאות וארבע האם, מכתובת מאתיים
דכרי  בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדי מהאב ן'

האב  ידע שאם נב:) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב יאמר שלא כדי בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי  אמשוך אני אף בתי, לבני מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י נדוניא לו מלהרבות

.‚ÈzL È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
¯‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ¯˙BÈ B‡ „Á‡ ¯Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ - ¯Èc ¯˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eL¯ÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ ¯Èc ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰M¯È ˜elÁ Ïh·Ó ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈL¯Bi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את ובו הגולגולת, לפי
חֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב:). (כתובות עלֿידם שבתורה

.„¯Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba¯ ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙·a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk -19ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני כגון בשוה, לחלוק ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי  בשוה אחיהם עם לחלוק ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט"ז לעיל רבינו
סימן  פ"ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ אלא הטעם שאין  כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי . . ויותר. יותר ליתן נהגו ועכשיו
במתנת  שירבה מי כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".

אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.‰ÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.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
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עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»

מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי"ב כתובות 'ירושלמי'
ה"ב.46) פי"ח שאיֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי תום עד מזונותיהן לעכב
פי"ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי 48)הט"ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי"ח, למעלה כמבואר 'ירושלמי'49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי"ב, כתובות
פי"ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אףֿעלֿפי

כסף, צרור להן התפיס שאביהן לחוש אין בבנות - הי"ט)
סי' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף מתפיסין שאין
ומדברי  להשבע, צריכה נערה זה לפי אבל טו), ס"ק קיב
ה'מגיד  ולדעת להשבע. צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט, בכתובות רבינו דברי מקור משנה'
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¿»≈
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Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eL¯ÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï54Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ -55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡56¯‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È¯‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ ·eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÂÈ·e ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙B·e B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי הוא משועבד שהרי ב. סח, כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת
שהיא  בריא כמתנת תוקף לה ואין מידו, קנו  ולא לאחרים,

הגוף,55)בקנין. כל כח שתשש "חולה חולה, שכוב
רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי מחמת כוחו וכשל
מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי בשוק,

א). פ"ח, זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי
מותו. לאחר ה"ח.57)אלא פ"ח, זכיה הל'

מדברי 59)לאחרים.58) אלא אינה מרע שכיב מתנת
כי  - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף שלא כדי חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי מיתה, לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
של  בירושה אם קלג.): (ב"ב אמרו וכן פ"ח). לב"ב (רי"ף
מסכם: ה"ט, פ"ח נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב כמו כאחד, באה החיוב חלות אבל מרע,

שם). (לחםֿמשנה

.„È˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰Ó·È‰ ˙a Ï·‡ .62‰iM‰ ˙·e63˙·e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe¯‡‰64‰Òe‡‰ ˙·e65¯Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡ - »¬»«»¬»≈»∆¿««
‰Ê È‡˙a Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰ - Ô‰È·‡ ÈiÁa Ï·‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆

ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ¯‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈
Ô‰È·‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב.61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע"פ
הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין
גרמה  שאח"כ אלא כתובה, תנאי כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע"י הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב"ד ולדעת יא). ס"ק קיב סי' אהע"ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי מציאותית, אינה זו הלכה

רבינו  אולם יב:). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח"כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט, פ"ב לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס שניה
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על את 65)בא אנס
ומת. - בת לו וילדה אח"כ, ונשאה אלה 66)הנערה  כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק, וטעם הבת. אחי מנכסי ממון להוציא אין
תנאי  גם כן אם הראשון, בעלה נכסי על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי על אינם כתובתה
כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.ÂË‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(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
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קטו zeyi` zekld - miyp xtq - elqk b"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.‡Î,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆

,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿

Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»
·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»

‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»
˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ

?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי הכ"א. פי"ח, לעיל כמבואר
 ֿ (מגיד 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

ה'תשע"ח  כסלו כ"ג שני יום

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…
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˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.„‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»
Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈

‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆
.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.‰.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.ÂCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.Á˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.

.Ë‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.ÈÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן

.‡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. ∆»»
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לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.‚È,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.„Èd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת

.‡dÏÚ·Ï ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3Ôk¯cL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»
Ì˜¯Ï ,˙‚¯B‡ - ‚¯‡Ï4B‡ ¯Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B¯ - ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆

˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ ÈL C¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË - ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬
˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡ - el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5¯Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆

„·Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ
ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«

.eÂË ‰È„Èa ·Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי 2) איבה, משום - מציאה ב. סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב'ירושלמי' יב:). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי
בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ"ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי". מציאה ואומרת

ה"ד. פי"ב לעיל וכמבואר נח:), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ"ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט. נוי לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. הפה 7)תוספתא, את "מסריח ב: סא, כתובות

עד  שרביט כמין פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט
ברוק  תמיד החוט לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות
בידיה  לב חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי - בגליל" סלעים עשרים
שאין  שסובר מפני אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים].
 ֿ (מגיד 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
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וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה
אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.„elÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.‰ÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.Â‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…

˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈
BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ

ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן

שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.Ê‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»

˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL - «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏM·Óe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ô·z ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.Á‰OBÚ ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ¯‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚ·Ï¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt37‡·È ‡nL ¯e‰¯‰ ÌeMÓ ‰¯Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
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∆∆
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Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆
¯LÙ‡L Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê ¯·„Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»

.¯·ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני ניזונת "איני אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי"ב לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב כמו בהן, חייבת הבית לצרכי
פי"ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסףֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח)

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב וכן ה"ז. פט"ו למעלה ראה
"מעולם  כותב: והראב"ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי"ף

לנשים". שוטים ייסור שמעתי שאשה 43)לא ואףֿעלֿפי
בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס"ק  פ סי' מחוקק' ('חלקת להשבע חייבוה לא זה ומטעם

כח).

.‡ÈÔÈ˙ÁBt - da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

·ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ¯·„e44˙BÈe‡¯‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ¯˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dË·a dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙B¯Á‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ -46ÔÈ‡Â .‰ˆ¯zM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ - ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47¯ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב.44) סה, ודף ב. סד, פי"ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני, כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי"ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס:) (כתובות

יב. בהלכה רבינו בדברי ולהלן שם,47)ברש"י בברייתא
ואולי  לחלב". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי 48)היתה רבי אמר כן
לכביסת  מספיק שאינו העיר בני של במעין - ב פ, בנדרים
בני  של שכביסתם אחרת, עיר לבני לשתיה וגם העיר בני
גופם  שצער האחרת, העיר בני של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס"ק פ סי' שמואל' ('בית אחרים לחיי קודם

.·È,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆
ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ¯ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È¯‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈

ÏÚa‰ - da ÌÚ dz¯·Á Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯L∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««
„·Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,·kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ"ה כתובות לשון 50)'ירושלמי' מדקדוק שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.‚Èd˙B‡ ‰ÙBk - da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰¯„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ .‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
- Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈

;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»
daÓ L¯ÙÏ dÏ ‡e‰ ¯ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי 51) להניק, משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס.).52)נט:). (שם ההנקה זמן סוף סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב) צער לה (שאין
פירש: ורש"י ס"ב). פב, סי' אהע"ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב החלב

.„ÈÈ¯‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙·iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡¯L ¯ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ

¯ÎBO - ˜È‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
ÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙL ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי כל אם היתה היא "כי כ): ג,
ניתנה".

.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).

.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∆∆≈»¿
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ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆
‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆

˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈
LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן
אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר
והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.ÁÈepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין

ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא

לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,

.‡BzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.·dÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚ·Ï ·‡‰ ÈÁeÏL ‰e¯ÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4- ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ C¯ca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È·‡ ˙È·a ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dL¯BÈ6ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL B‡ ·‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ¯ˆÁÏ C¯ca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙È·Ï dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
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»¿≈«¿»¿≈
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ÔÈ‡ - C¯ca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈
d˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה, שהיא אע"פ
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי"ב). יורשה,11)(פ"ג, בעלה אין שנתארסה אע"פ
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע"פ ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב). (פי"א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.„BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜16‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï·‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pL¯ÈÈ ‡Ï - ‰˙Ó Ì‡ ,˙L¯Á ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pL¯ÈÈ - ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL L¯Á‰Â18‡È‰ È¯‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ"א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב לעריות פרט הי"ד), (פ"ד למעלה כמבואר
הי"ב. שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ"ב.14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ"ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט, בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי
שאינה 17)ה"ח. הקטנה את "הנושא אבל א. קח, יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי יורשה, אינו ה"ז) פ"ד,

ה"י). פ"א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי"א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ"ב ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי"א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב). (פ"א כתובות ב'ירושלמי' הדברים

.‰‰È·‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È·‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ - ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e¯‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ·‡‰23Ì‡ ,·‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙Ó24·‡‰ ‰ˆ¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך
הי"ג.23)רחוקה. פ"ג, שתיקתו 24)לעיל שאין

מה:). (קידושין ושותק עליה הוא כועס כי כלום, מוכיחה
תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,

הט"ז). (פ"ח,

.ÂdÏÚaÓ ‰L˜·e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„¯BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח, פי"ד למעלה המבואר

(רי"ף 27) מבעליה נכסיה להבריח אלא זו נכתוונה שלא
גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ"ה). כתובות

ס"ה). צ סי' (אהע"ז יורשה -

.ÊÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰ - ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa L¯BÈ - dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰¯ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò¯‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰ - ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙B¯t‰ ‡ÈˆBÓ31Ï·‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ - ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»

ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»
:¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ Ô¯ÈÊÁÓ - ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«

Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט"ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב. עח, כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו

לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.
טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף

רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.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
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שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:
המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר

וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא
דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום

עליהם.

.ÈÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.‡ÈdÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«

ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.·ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,

.‚ÈÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙B¯t ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,Ì·È ÏL Ïk‰ - ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆ¯iLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ Ô¯Ò‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈ¯Á‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆

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
 ֿ (מגיד 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

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



קכג zeyi` zekld - miyp xtq - elqk b"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 - ֿ 64)מתנתה אףֿעל 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,
 ֿ ומגיד ה"א, פ"ז יבמות ('ירושלמי' הלקוחות מידי כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי ה"ג). מכירה מהל' פ"ל משנה
"בעל  בענין פ. בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול

לפירות"). קרקע שמכר

.ÊËÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M¯ BÈ‡L65¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎÓ Ì‡ ,66e¯ÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי,

למכור  רשאי אדם שאין ה"ג), פ"ו (כתובות כלי ב'ירושלמי'
מהל' פ"ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי, עשיתי רוח נחת לטעון:

.ÊÈdÏÚ·Ï ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe d¯kÓÓ -ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ¯‡La Ï·‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.¯ÓBÏ dÏ LÈ -≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.ÁÈÈÒÎpÓ dÏÚ·Ï ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï - »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙¯ÊBÁ - ‰Bˆ¯a ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆ¯zL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡¯ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e¯‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס נדונייתה כנגד
והשווה  הי"א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ"ל גמרה לא ודאי כי
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני -

נ.). מט: (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,
אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים

לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח), פי"ח למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי"ז.74) למעלה

.ËÈ‰ÏÁÓe ,e·‚pL B‡ e„·‡L ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡¯È - ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

.ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»

d¯ÈÊÁ‰L ,˙eÈ¯Á‡76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77È¯‰L . «¬»∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈
˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈ·zÓ ¯Ët‰Ï ‡l‡ ,ÌÈÒÎpa78Ì‡ Ï·‡ . «¿»ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ
‡Ï - ÔÈÓiw‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ BÏ ‰˙»¿»«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LiL ÈtÓ ,‰»̃»ƒ¿≈∆≈»««««»ƒƒ

ÈÏÚ·Ï79. ¿«¿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¿≈
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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¯‰ -100el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ; ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈
BlL101. ∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ
לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם

עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

Î.‰ÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.ÂÎ˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.ÊÎÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי
לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פיריֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח. הלכה להלן שכתב

.ÁÎÌlLÂ ·pb‰ ‡ˆÓÂ ,·‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰ - ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk - BzL‡a Ï·BÁ‰ .112¯Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי הוא כפל שגם ב. עט, כתובות
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»
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‰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
 ֿ (כסף לי נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י. פי"א לעיל מבואר
ברי  טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק, תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי),

הי"ג. פט"ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע"פ כי
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח'). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסףֿמשנה בהל"ב בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL - ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙Úe·L121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙B¯t122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי טענת טוען בעלה שהרי
הי"ז. פט"ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני, בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי"ג). פ"ד (למעלה בעלה בפני פניה מעיזה

.·ÏÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â ¯·Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰M‡‰124dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
¯ÈÊÁÈ - ˙Ó Ì‡Â .„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ - „·Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

Ba¯Ï261‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa e¯Ó‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡L ¯·„ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ - BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÔzÈ - Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי ידי לסייע ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף שאפילו

(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא

אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי לשמור, יודע שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב.). רבינו 128)(שם שכתב למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע נאמנת
היה  שהרי מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ"ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י. ופקדון שאלה

.‚Ï˙BÈe‡¯‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««
,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
- CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

¯tL ¯·c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆ¯k ‰È‰L B‡ BBˆ¯k ¯·c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL ¯·„ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„·‡ Ô¯w‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ"ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות
וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„Ïd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

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««
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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"

ה'תשע"ח  כסלו כ"ד שלישי יום

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
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¿≈¿≈
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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«¿¿»»»»
.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
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(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

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»»
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˜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¿≈¿
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
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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∆»¿»
‰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
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קלי zeyi` zekld - miyp xtq - elqk c"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿∆
¯·„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¿»≈
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‰¯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.

.‰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
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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¿»¿»»»¿»»
‰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»¿«∆∆¬≈
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‡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

.dÏÚa«¿»

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¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

oiteky oinen) oda `veike ... dtd gix lra dlra didy in"
mend eze` ea yie ,eig` iptl dltpe zne (`ivedl eze`

jle ,lawl dleki iziid jig`l xnel dleki ,dlraa didy
mipa d`xe" miiqne ."daezk ozie uelgie ,lawl dleki ipi`

."l`xyi lr mely jipal

אבל  טוב, בדבר לסיים כדי כתב הסיום שאת מפרשים יש
לעניין  בהמשך להיות צריך סיום שהרי קשה לכאורה
בנים  "וראה כי לו גמורה בסתירה הוא כאן אבל הקודם,
על  הרי מזו, ויתירה יבום. על־ידי רק להיות יכול כו'"
שבנים  "כיון הגמרא אומרת לבניך, בנים וראה הפסוק
ויבום". חליצה לידי אתי דלא ישראל, על שלום - לבניך
כהמשך  זה פסוק מביא ואיך יבום, של עניין אפילו ששולל
מרמז  זה שבפסוק הוא והביאור כתובה". ויתן "יחלוץ לדין

בהלכה. דין חידוש הרמב"ם
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
שיעשו  עד זה... עמה "ומגלגלין שנית. תתבע תלד לא ואם

פשרה".
שאינה  שטוענת שלנו בדין מדוע השאלה, נשאלת ועפ"ז
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עושים  ולא כתובה" ויתן "יחלוץ אומרים לקבל, יכולה
יגלגלו  שלא ולמה לקבל, יכלה שמאחיו ובפרט פשרה,

בינתיים. מאחיו גם לקבל תוכל ואולי עמה
"וראה  שהביא בפסוק הרמב"ם כוונת שזוהי לומר, ויש
יש  כאן שגם לחדש ישראל" על שלום לבניך בנים
לה  שמסבירים על־ידי ממנו לקבל לשכנעה להשתדל
על  "שלום - ובמילא לבניך", בנים "וראה יהיה שעל־ידי־זה

ישראל".
.(ci oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

(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

איׁשּות.סלקּו הלכֹות ְְִִִ

ה'תשע"ח  כסלו כ"ה רביעי יום

oiWExB zFkld¦§¥¦
:‡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
-miypxtqהלכותגירושין

¿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

"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≈∆»
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‰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, ֿ 29)ראוה ובכתב
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«≈»¿≈»

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≈≈≈∆∆¡«
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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

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
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˜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

הייתי.86) ופנוייה

.‰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
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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).
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
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.‰,·˙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
‰¯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:
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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

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
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"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:
- 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
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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. ¬»≈≈

ãycew zegiyn zecewpã

dvex `edy xg`n ...ip` dvex xn`iy cr ...eze` oitek"
on wgxzdle zeevnd lk zeyrl `ed dvexe l`xyin zeidl

."etwzy `ed exvie zexiard

הרמב"ם  של דיוקו גודל מגיע היכן עד רואים זו בהלכה
אילו  כי ש"שאנסו", ולא שתקפו" הוא "יצרו שכתב בלשונו
לעבור  הסיבה כל הרי השאלה מתעוררת היתה כך כתב
עונש  בכלל יתכן לא וא"כ אנסו", ש"יצרו מפני היא עבירה
לזה  במענה התורה. ממצוות אחת אף על שעבר מי על

תשובה בהלכות הרמב"ם ד)מבהיר - ה"א יד (פ"ה יעה בענין
עצמו  להטות רצה אם נתונה אדם לכל "רשות ובחירה
מי  אין רעה, לדרך עצמו להטות רצה ואם טובה... לדרך
מקום  אין כלומר ומדעתו". מעצמו הוא בידו...אלא שיעכב
יצרו  מצד הוא אנוס שהרי לענשו אין שלכאורה להקשות
שמשכהו  מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו "אין כי הרע,
וממילא  ומדעתו, מעצמו הוא אלא הדרכים משני לאחד
הרמב"ם  כאן מדגיש ולכן וכו'. אונס של עניין כאן אין
"הוא  אלא אונס של עניין כל כאן ואין שתקפו" הוא "יצרו
הרשע. מן להיפרע אפשר ולכן הרעה", בדעתו עצמו אנס
הרמב"ם, של בלשונו לדייק יש כמה עד למדנו מכאן
להיות  יכול אנסו) או (תקפו בלבד אחת מילה של ששינוי

בתורה. יסודי הכי בעניין נוגע
(eh oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"..ip` dvex xn`e"

הוא  ורוצה מישראל להיות רוצה "שהוא יודעים שאנו זה
מספיק, אינו העבירות" מן ולהתרחק המצוות כל לעשות
את  מגלה בכך דווקא כי אני", "רוצה בפיו שיאמר וצריך
בענין  תורה' ב'לקוטי שמצינו על־דרך והוא הפנימי, רצונו
כל־כך  נעלה המילה על־ידי הנמשך שהאור שמכיון המילה,
להמשיכו  יכול ואינו הנברא עבודת עם קשר לו שאין
הסרת  של הפעולה הוא לעשות שיכול כל בעבודתו,
ההסרה  פעולת אבל האור, התגלות המונעת שהיא הערלה
"רוצה  בפיו לומר אדם חייב בעניינינו כך להיות, חייבת

האמיתי. רצונו מתגלה לא זו אמירה ללא כי אני"
(13 dxrd 981 cenr b wlg y"ewl itÎlr)

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
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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 ֿ 98)ומקנה, בבא

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

.‡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¿»«¬≈»«»«»
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?‰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
 ֿ (כסף 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¬≈

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
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‰‰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
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
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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

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
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קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -
ס"ה).

ה'תשע"ח  כסלו כ"ו חמישי יום

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
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¿»»««¿»≈
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‰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«¿«

,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…∆«≈
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oiyexibקנ zekld - miyp xtq - elqk e"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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¯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

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
 ֿ (בבא 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»≈»∆»»
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˙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 ֿ 31)סלים (מגיד 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

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
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‰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,

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
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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»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»

‰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
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.‚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
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»«
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‰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««»»

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
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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
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‰¿»»»∆¬«≈»»…¬≈
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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≈≈¿»≈¿»

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
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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

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
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.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.
 ֿ "וקיימא בלילה: ונחתם ביום דנכתב בסוגיא ב, פרק גיטין
('אור  לידה" גט שיגיע עד ממנו פדיונה פקע שלא לן

שמח').

ה'תשע"ח  כסלו כ"ז שישי יום

ׁ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.

ãycew zegiyn zecewpã

."ek...hb `iady gily"

זמן  לכללות הוראה ללמוד יש גט, שהביא שליח מדין
ואשה, איש בדוגמת הם ישראל וכנסת הקב"ה הגלות.
בחסידות  וכמבואר הקידושין, עניין היה ובמתן־תורה
באברהם  מרומזים האשה, נקנית שבהן הדרכים ששלושת
של  עניינו - אהבה הוא כסף האומה); (אבות ויעקב יצחק
שחקיקה  שמצינו כמו הלוחות, כנגד שטר אבינו, אברהם
כו'" בית לו "ויבן - יעקב של עינינו וביאה בגט. מהני
הקידושין  שטר שבירת היא הלוחות ששבירת ונמצא

הגלות. לעניין וסיבה
היא  שבגלות ובירידה הלוחות בשבירת הכוונה אמנם,
לעתיד־  ועל־אחת־כמה־וכמה אחר־כך, שתבוא העליה
של  מצב זה אין הגלות בזמן שגם מכך ויתירה לבוא,

בלבד. ובחיצוניות מעין אלא לאמיתתו גירושין
הגט  את נותן אינו בעצמו שהבעל בהלכה מתבטא זה עניין
מעולם" גירשתי "לא אומר הקב"ה - והבעל השליח, אלא
ובהלכה  שלחתיה". אשר אמכם כריתות ספר זה "אי -
וכן  אחר, ביד משלחו השליח נאנס או "...חלה שלאח"ז
היינו  מאה" ואפילו אחר, ביד משלחו חלה אם השני
יהיו  שלא כדי הכל עושה בגירושין חפץ שאינו שהקב"ה
לידי  בא השני אזי אחר, ביד משלחו כאשר וגם גירושין,

משיח.. יבוא בוודאי כבר שאז מאה, עד חולי

לה  נתנו לידו, הגט שהגיע "האחרון שם בהלכה ומסיים
ההלכה  ומקור הראשון". השליח שמת אע"פ בו ותתגרש
ומר  כולן, בטלו הראשון מת אם אמר אשי שרב בגמרא
השליחים  כל חי הבעל שאם ואומר חולק אשי רב בר

כמותו. הרמב"ם ופסק קיימים,
שהשליח  א: אפשרויות: שני יש שליח, עושה כששליח כי
כוחו  את ולא שבו ה"שליח" מציאות את רק לחבירו מוסר
מכח  היא השני השליח שפעולת ונמצא המשלח, של
גם  לו מוסר השליח ב. המשלח. מכח ולא הראשון השליח
ואז  כמותו", אדם של "שלוחו - שבו המשלח כח את
ולכן  עצמו, המשלח מכח היא השני השליח של שליחותו
שהבעל  כיון השליחות קיימת הראשון השליח מת אם גם

קיים.
תוקף  ישנו האחרון לשליח שגם הוא, העניינים ובפנימיות
שהמטרה  אנו למדים ומזה המשלח, של מכוחו השליחות
את  ולחזק להטיב שנשוב כדי היא הלוחות שבירת בזכרון
לומד  כשיהודי ישראל. וכנסת הקב"ה שבין הקידושין קשר
יכול  כו'" מסיני תורה קיבל ש"משה ידיעה מתוך תורה

אצל  אליו שתהיה מגיעה שהתורה הידיעה בגלל חלישות ו
בא  אינו האחרון שהשליח עד שלוחים, וכמה כמה לאחר
שכל  הפסוקה ההלכה באה כך ועל המשלח, בכח

בעצמו. הקב"ה - הבעל מכח באים כולם השלוחים
במלוא  היא הרי לשני, השליחות את מוסר רבינו כשמשה
הלאה  וכן המשלח, כח את גם לו מוסר כי שלימותה,
כאילו  בימינו, התורה את המקבל יהודי ולכן מאה", "אפילו
הקב"ה  ושונה הקורא ו"כל בעצמו, מהקב"ה אותה קיבל

כנגדו". ושונה קורא
(fh oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

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
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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
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
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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¿«¿»«∆¿«

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
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קסג oiyexib zekld - miyp xtq - elqk f"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿≈∆

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
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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
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¿»≈∆«¿»»»»
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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
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¿»
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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

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
 ֿ (מגיד 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"על 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≈
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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
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≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈

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



oiyexibקסח zekld - miyp xtq - elqk f"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‡≈»¿…∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

i`pzd dyrp `l ixdy ,zyxebn dpi` jl oilegn od ixd"
."'ek

והוא  הגירושין, במעשה פוגע ואינו מחליש אינו התנאי
בראשית  מעשה עם הקב"ה שהתנה למה במהותו דומה
לאו  ואם מתקיימין, אתם התורה את מקבלים ישראל "אם
על  המדרש כמאמר ובוהו", לתוהו אתכם מחזיר אני
מתן־  ואחר יראה בתחילה ושקטה", יראה "ארץ הפסוק
את  לבטל אמנם יכול התנאי ששם וכשם שקטה, תורה
המעשה, עצם על נוסף עניין הוא אבל הבריאה, מעשה
הנ"ל  התנאי גם כך כלום, חסר אינו עצמו והמעשה
המעשה  יתבטל התנאי יתקיים לא שאם שאף בגירושין
את  המבטל שני דבר כמו זה הרי מכל־מקום מעיקרא,
כל  בשלימותו עומד כשלעצמו הגירושין ומעשה המעשה,

התנאי. נתמלא לא עוד
(47 dxrd 192 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

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,
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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

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≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆
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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. »∆

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 שלעפמים 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 ֿ 39)ונמצא שאף
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
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(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¿«≈«¿«

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. ≈≈≈
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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
(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
 ֿ (לחם 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≈«««»«
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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¿»¿»¿∆»«»∆¿«««…∆¿»¿

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
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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
(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¿»»≈«¬»≈
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‡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

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 ֿ 153)שיש אף
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
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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
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

ה'תשע"ח  כסלו כ"ח ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אשה 1) פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר

ונמצא  נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת
אשה  לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה נשא חי, בעלה
אשתו  המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת
יגרש  שלא לגרשה, ודעתו אשה ישא שלא ובעלה, וחזר

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו

.‡BÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â .‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
:dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Le¯b ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙¯zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰È¯·cÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰¯Ò‡ - ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰L¯b˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ¯ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰È¯·cÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח ממש, בו שאין פי על ולדעת 3)שאף
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.·È¯‰ - ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„·Ïa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰¯Bz È¯·cÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O5¯Á‡ Ëb dÏ ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ ¯Lk6¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»
˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,¯Á‡ ·zÎÏ7È¯‰ - BÓˆÚÓ L¯‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈

ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï -8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««

.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע.8) שם

.‚˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLe¯b9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz - ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ .‰Â¯Ú∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - d¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ»≈¿…∆∆¿»»¿«¬ƒ»¬≈À∆∆

dÏÚ·Ï10ÔÈ‡eOp‰ LcÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .11Ú·L C¯·Ïe ¿«¿»¿≈»ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈∆«
˙BÎ¯a12‰a˙k ·zÎÏÂ13ÔÈLe¯b L¯b˙zL „Ú , ¿»¿ƒ¿…¿À»«∆ƒ¿»≈≈ƒ

.ÔÈ¯eÓb¿ƒ

התורה.9) אסורה 10)מן - כהן בעלה אם אבל ישראל.
מן 11)לו. שהרי שניים, קידושין לקדשה צריך אבל

לקדשה  צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה
תעמוד  ואיך התורה, מן פנוייה ספק היא שהרי מחדש,

גמורים. קידושין בלי מברכים 12)תחתיו שאין והטעם,
שמן  פי על אף פסול", ב"גט המגורשת ואפילו הספק, על
אין  - פנוייה אינה ומדבריהם הואיל היא, פנוייה התורה

כתובתה 13)לברך. לגבות יכולה הייתה שלא כיוון
מגורשת. ספק כשהיא הראשונה

.„Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏËa Ë‚a ˙‡OpL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ»¿≈»≈¬≈¿ƒ»≈
LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ÏÚaÓƒ««≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈∆……¿≈∆ƒ
d¯Èz‰Ï ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈL ÏÚ ‰¯Ò‡Â .ÌÚ‰ ¯‡LÏƒ¿»»»¿∆∆¿»«¿≈∆¿»««ƒ

‰‚‚La ‰ÏÚ·pL14‰Ê ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡lL È„k , ∆ƒ¿¬»ƒ¿»»¿≈∆……¿∆¡ƒ∆
˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚15Ô‰ÈMÓ „Á‡ ¯·Ú Ì‡Â . ¿»««∆ƒ»¿ƒ»«∆»ƒ¿≈∆

‡ÈˆBÈ - d¯ÈÊÁ‰Â16. ¿∆¡ƒ»ƒ

בעלה 14) תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה שלא
לבעלה. מותרת יוכל 15)בשגגה "לא אמרה: והתורה

לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון הראשון 16)בעלה
- והשני להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום -
זנותם  ביאת משום עולמית עליו להיאסר חכמים קנסוה

בעבירה. שהייתה

.‰,dÏÚa ˙nL ÌÈ„Ú e‡aL ‰M‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ»∆»≈ƒ∆≈«¿»
˙‡OÂ17dÏÚa ‰È‰L ÔÈa - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿»≈∆»»«¿»

ÔÈa ÁwÙÏ ˙‡OpL ÔÈa ,L¯Á ‰È‰L ÔÈa Áwtƒ≈«≈∆»»≈≈≈∆ƒ»¿ƒ≈«≈
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ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ,L¯ÁÏ ˙‡OpL18- ∆ƒ»¿≈≈∆≈ƒ»ƒƒ¿ƒ
ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ì‰ÈMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¿≈∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿»«

.˙ÈÓÏBÚ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ

דין 17) לה אין מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
הראשון. לבעלה המותרת אנוסה מדברי 18)של אלא

סופרים.

.Â‰Lc˜˙pL È¯‰19‡ˆÓ B‡ ,dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ¬≈∆ƒ¿«¿»¿««»»«¿»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÏËa Ëb‰«≈»≈¬≈À∆∆¿«¿»¿≈»¿ƒ»≈

˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,ÈMÓ20ÔÈ‡Â . ƒ≈ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»¿≈
,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…¿≈∆ƒ¿»¿…≈
‡ÏÂ ÔÈLecwa ‰È‰ È‡z :e¯Ó‡È ˙‡O ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ»…¿¿«»»«ƒƒ¿…

Ìi˜˙21. ƒ¿«≈

מקום 19) ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא ועדיין
המקדש.20)לקנסה. על ערוה והיא איש אשת היא והרי

גט.21) צריכה ואינה הקידושין ונעקרו

.ÊdÏÚa ‡a B‡ ,ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ˙‡OpL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ»¿ƒ¿»«≈»≈»«¿»
ÈM‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙nL ‰ÚÓML ¯Á‡««∆»¿»∆≈≈«««»ƒ¿«≈ƒ

d˙‡ÈˆÓa ‡Ï ÔÈ‡kÊ22‰È„È ÈOÚÓa ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»ƒ…ƒ¿ƒ»»¿…¿«¬≈»∆»¿…
‰È¯„ ˙¯Ù‰a24˙B¯t ÏÎÂ .25¯Á‡ Ô‰ÈL eÏÎ‡L «¬»«¿»∆»¿»≈∆»¿¿≈∆««

‡ÏÂ ‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â .Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡OpL∆ƒ»≈ƒƒ≈∆¿≈»¿À»¿…
ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚ ‡Ï ˙BBÊÓ ‡ÏÂ ‰a˙k È‡zÓ È‡z¿«ƒ¿»≈¿À»¿…¿…«∆¿…«

¯ÈÊÁz - ‰fÓ B‡ ‰fÓ ‰ÏË Ì‡Â .‰Ê26‰Ó ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ∆«¬ƒ¿»«
- ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ elÙ‡Â ,‰ÈÒÎpÓ „·‡ B‡ ‰ÏaM∆»»»«ƒ¿»∆»«¬ƒƒƒ¿≈…«¿∆

‰fÓ ‡ÏÂ ‰fÓ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÔÓ „Ïe‰Â . ≈ƒƒ»…ƒ∆¿…ƒ∆¿«»»ƒ
¯ÊÓÓ ÈM‰28L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯‰ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»»ƒ…∆∆≈≈

Ì‰È¯·cÓ ¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ÈM‰29ÈM‰ dL¯b . «≈ƒ¬≈«»»«¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ
‡ˆÓ B‡ dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ‰a˙k epnÓ ‰ÏËÂ¿»¿»ƒ∆¿À»¿««»»«¿»ƒ¿»
ÔÓ ‡Ï ,‰ÏËpM ‰Ó d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏËa Ëb‰«≈»≈≈ƒƒƒ»»«∆»¿»…ƒ

‰a˙k‰ ÔÓ ‡ÏÂ ˙BBÊn‰30. «¿¿…ƒ«¿À»

כאן,22) המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי אינו השני
הטעם  שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה לפי
וכאן  ביניהם, איבה למנוע כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם לנו איכפת כי 23)לא
וזו  בעלה, שחייב מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי

ידיה. מעשי לו אין מזונות לה ואין מיפר 24)הואיל הבעל
"שלא  נפש, עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה
ותתגנה. תתגנה - וזו, אתקשט") "שלא ארחץ",

שלה.25) מלוג לה.26)מנכסי מועילה תפיסתה ואין
לה.27) פחתו פחתו ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
התורה.28) מן 29)מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור

מחמת  כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה
או  בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל קנס.

כמותו. מדבריהם מוציאה 30)ממזרת שאינה כשם
שנטלה, מה ממנה מוציא אינו כך ממנו, כתובתה
איסורה  דבר עדיין נודע ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה,

זה. לבעלה

.ÁÂÈÁ‡ CÏ‰Â ‰M‡ „Á‡ LcwL ,ÔÈÁ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ»¿»«»ƒ

‡a Ck ¯Á‡Â BzL‡ ˙‡ ÌaÈÂ ˙nL Ba ÚÓLÂ31- ¿»«∆≈¿ƒ≈∆ƒ¿¿««»»
‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz32ÏÎÂ , ≈≈ƒ∆ƒ∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿»

‰ÎÏ‰Â ‰M‡ Lc˜ Ì‡ ÔÎÂ .da el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈»¿≈ƒƒ≈ƒ»¿»¿»
ÚÓLÂ ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ33¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«∆≈»¿»»¬»¿««

ÏÎÂ ,Ë‚ epnÓ Ô‰ÈzL ˙BÎÈ¯ˆ - ‰˙Ó ‡lL Ú„B Ck»«∆…≈»¿ƒ¿≈∆ƒ∆≈¿»
.Ô‰a el‡‰ ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ»≈»∆

משום 31) וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא והרי
אח. שהרי 32)אשת התורה, מן גט צריכה מהראשון,

מדבריהם. גט צריכה השני ומן היא, עדים 33)אשתו שני
כן. אמרו

.Ë˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰‡eOp‰ BzL‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
˙Ói˜ BzL‡ ˙‡ˆÓÂ d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL da ÚÓLÂ¿»«»∆≈»¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«∆∆
ÔÎÂ .˙¯zÓ BzL‡Â ,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ d˙BÁ‡ ÔÈ‡ -≈¬»¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒ¿À∆∆¿≈

¯z‰ ˙˜ÊÁa Ô‡OpL ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L34- ‰Â¯Ú e‡ˆÓÂ ¿»»¬»∆¿»»¿∆¿«∆≈¿ƒ¿¿∆¿»
.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒ≈∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»

קרובתו.34) שהיא ידע שלא

.ÈËb B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe35‡nL ? ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¬¬»≈∆»
:e¯Ó‡ÈÔÈÒe¯‡a ‰È‰ È‡z36d˙BÁ‡ ‡O ˙cÎÂ37. …¿¿«»»»≈ƒ¿«»»»¬»

B˙Òe¯‡ ‡È‰L d˙BÁ‡ ,Ëba d˙BÁ‡ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»¿»¬»«≈¬»∆ƒ¬»
˙BÁ‡ ‡O :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰¯eÒ‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»¬»¿≈∆……¿»»¬

B˙Le¯b38. ¿»

תופסין 35) קידושין ואין היא וערוה היא אשתו אחות והרי
קידושיה.36)בה. ובטלו נתקיים השנייה.37)ולא
ארוסתו.38) שתמות עד עליו ערוה והיא

.‡È¯·BLÂ LÈ‡Ï Ëb Ô˙Â ‰ÚËÂ ¯ÙBq‰ ·˙k39 »««≈¿»»¿»«≈»ƒ¿≈
Ô‰ eÚhL B‡ ,‰M‡Ï40‡È‰ ‰ÏËÂ Ëb‰ ÏÚa‰ ÏËÂ »ƒ»∆»≈¿»«««««≈¿»¿»ƒ

È¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰L¯b˙pL Ô‰Ï ‰n„ÓÎÂ ,¯·BM‰«≈¿ƒ¿À∆»∆∆ƒ¿»¿»¿««¿«¬≈
È¯‰ - ˙‡O ‡Ï Ì‡ :LÈ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰«≈≈ƒ««¿≈»ƒƒ…ƒ»¬≈
,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·c‰ ‰lb˙Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ BÊ≈»¿…∆∆¿ƒ¿«»«»»∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»
;B˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÈÙa Ëb‰ dÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»«≈¿»≈¿ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ»
:¯Ó‡Â Ëb‰ ˙‡ ÏÚa‰ ‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»¿««»ƒ«««∆«≈¿»«
d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ È„Èa Ëb‰ È¯‰L ,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿»¿»∆¬≈«≈¿»ƒ¿…ƒƒ«¿»»
BÊ È¯‰ ‡l‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡Ï BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ¿»¿»««¿»∆»¬≈

‰Ê B‡ˆÓe d„iÓ Ëb‰ ÏÙÂ ‰Le¯b ˙˜ÊÁa41‡a È¯‰Â ¿∆¿«¿»¿»««≈ƒ»»¿»∆«¬≈»
ÈM‰ ÏÚa‰ ÏÚ d¯Ò‡Ï42. ¿»¿»«««««≈ƒ

פרעון 39) קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה כתב
והאשה.40)כתובתה. גירושיה.41)האיש אחרי

חוששים 42) שאנו שני, של זכותו לאבד נאמן הוא ואין
לאחר  שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא

שנישאת.

.·ÈÚ¯ ÌL ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰43ÌeMÓ B‡ «ƒ∆ƒ¿ƒ≈«ƒ
ÈtnL dÚÈ„B‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯„a ‰ˆe¯t ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈

d¯qÈÏ È„k d‡ÈˆBÓ ‰z‡ ‰Ê44‰z‡ ÔÈ‡L Ú„Â , ∆«»ƒ»¿≈¿«¿»¿«∆≈«»
‡Ï BÊ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»ƒ¿≈»«ƒ∆…

ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÈ45‰OÚ˙Â ¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL ‰¯Êb ? «¬ƒ»¿»¿≈»∆»ƒ»≈¿«≈¿«¬∆
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el‡ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ÈÂ ,ÂÈzÁz ‰Úeˆ ‰È‰˙Â ‰·eLz¿»¿ƒ¿∆¿»«¿»¿…«»ƒƒ
‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«∆≈…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL Ìi˜˙ ‡ÏÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ókƒ¿»≈«¿«¿…ƒ¿«≈∆ƒ¿»«≈»≈

Ú¯ÙÓÏ46,dL¯‚Ï EaÏa ¯Ób :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿…¿ƒ¿¿»¿»
ÌÏBÚÏ EÏ ˙¯ÊBÁ BÊ ÔÈ‡L47Ì„˜ ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ∆≈∆∆¿¿»¿ƒ»«¿∆¡ƒ…∆

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙pL48. ∆ƒ¿«¿»¿«≈…ƒ

זנות.43) לעז עליה ישראל 44)שיצא בנות יהיו "שלא
ובנדרים". בעריות הדברים 45)פרוצות נמצאו אם אפילו

אין 46)שקר. הדין שמצד פי על ואף ממזרים. ובניה
- הגט, נתינת בשעת כן התנה לא שהרי  בדבריו, ממש

ובניה. האשה כבוד משום ללעז, חכמים אפילו 47)חששו
שהרי  לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב צנועה, תמצא אם
דעתו, גילה ובזה הדברים, אחר ולבדוק להמתין חש לא

עליו. חביבה הייתה שנתקדשה 48)שלא לאחר אבל
להוציאה. אותו וכופים הראשון. על נאסרה

.‚È˙ÈBÏÈ‡ ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ49B‡ ¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯L ÌeMÓ50‡Ï ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»»¿»≈«¿ƒ¬≈∆…

˙ÈBÏÈ‡‰ „Ï˙Â ,¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»ƒ»≈¿«≈¿≈≈»«¿ƒ
‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ÈÂ ,‰cp‰ ‡t¯˙˙Â¿ƒ¿«≈«ƒ»¿…«ƒ»ƒƒ≈«∆≈
ÌÈa‰Â ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»«≈»≈¿«»ƒ

.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆¡ƒ…ƒ

שאינה 49) איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב
לבעלה.50)יולדת. אסורה היא והרי

.„Èı¯‡Ï ıeÁ Ëb ‡È·‰L ÁÈÏL51·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡Â »ƒ«∆≈ƒ≈»»∆¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈLLBÁ e‡L ,‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«¬≈∆…ƒ»∆»∆»¿ƒ
„Ú‰ ÔÎÂ .dÏ „ÈÚ‰ CÎÈÙÏe da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»«»¿ƒ»≈ƒ»¿≈»≈
- ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ ‰ÏÚa ˙nL ‰M‡Ï „ÈÚ‰L „Á‡‰»∆»∆≈ƒ»ƒ»∆≈«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ ¯Ò‡L ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»∆»¿≈∆»»∆»«∆»ƒ»«

¯„a dÏÚa52ÔÚËp‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53ÏÚ «¿»¿∆∆¬≈∆…ƒ»∆»¿≈«ƒ¿»«
‰Ê È¯‰ - ‰¯ib˙Â ˙È¯Îp‰ ÏÚ ,‰¯¯ÁzLÂ ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬≈∆

‰p‡OÈ ‡Ï54,Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . …ƒ»∆»¿≈«¿∆∆«»««ƒ¿»≈
- ¯¯ÁzLÂ „·Ú‰ ,¯ib˙Â Ì"ekÚ‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ¿«¿≈

‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰55ÔÈ‡ - e‡OÂ e¯·Ú Ì‡ ÔlÎÂ . ¬≈∆…ƒ»∆»¿À»ƒ»¿¿»¿≈
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»»

ישראל 51) מארץ או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לארץ מחוץֿלארץ או לארץ שנדרה 52)לחוץ

נדרה  לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה
לחרטה. פתח לה מצא לעז 53)ולא דברי עליו טוענים

לשפחה. בינו יחסים הקול 54)על היה אמת יאמרו שלא
או 55)הראשון. נתגייר זו אשה משום יאמרו שלא
נשתחרר.

.ÂËÌÈL Ì‰Ï eÈ‰L ÔlÎÂ56B‡ Ô‰È˙BL e˙Óe , ¿À»∆»»∆»ƒ≈¿≈∆
eL¯b˙pL57eÏÈb¯‰L Ô‰ ÌÈLp‰ eÈ‰Â ,58Ô‰ÈÏÚa ˙‡ ∆ƒ¿»¿¿»«»ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆«¿≈∆

‰lÁzÎÏ Ô‰Ï ‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌL¯‚Ï59. ¿»¿»¬≈≈À»¿ƒ»≈»∆¿«¿ƒ»
ÌÈ¯Á‡Ï e‡OÂ el‡ ÌÈL eÎÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ60, ¿≈ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ

eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙Â61‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈À»¿ƒ»≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ï62. »∆¿«¿ƒ»

מעשה.56) זמן.57)בשעת שהתחילו 58)לאחר
בעליהן. את להקניט עליהם 59)בקטטה אין שעכשיו

חשד. העד.60)שום כשהעיד או החכם, כשאסרה
השניים.61) באמצע 62)מהנישואין לאחרים שכשנישאו

חשד. כל מהם נסתלק

.ÊË„ÈÚ‰L „Ú‰ Ô·Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««≈∆À∆∆¿ƒ»≈¿∆»≈∆≈ƒ
ÔÚËp‰ Ô·Ï B‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡L ÌÎÁ‰ Ô·Ï B‡ ,dÏ»¿∆∆»»∆¬»»««¿»¿∆«ƒ¿»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈ·B¯˜ ¯‡LÏ B‡ ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆≈»»≈¿≈
È„ÚÓ „Á‡Ï ‡Op‰Ï ‰M‡‰ ˙¯zÓe .¯Á‡ ‰‰iL∆≈»∆«≈À∆∆»ƒ»¿ƒ»≈¿∆»≈≈≈

‰Èe‡Ó È„ÚÓ B‡ ‰ÈLe¯‚63ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ , ≈∆»≈≈≈≈∆»¿∆»ƒ««»ƒ
Ì‰ÈÙa ‰ˆÏÁL64.„Á‡ ˙e„ÚÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ; ∆»¿»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ∆»¿≈∆»

Ôe‡Ó ˙e„ÚÓ Ì„‡ ˜Á¯˙È ÌÏBÚÏe65·¯˜˙ÈÂ , ¿»ƒ¿«≈»»≈≈≈¿ƒ¿»≈
‰ˆÈÏÁÏ66. «¬ƒ»

רוצה 63) ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה
לה. והולכת שניים בפני ממאנת כשהיא 64)בבעלה,

מיאונה.65)יבמה. על תתחרט כשתגדיל ואף 66)שמא
זאת  בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר

בחליצה. להתדבק טוב

.ÊÈÌ„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏÚ·e ¯ÊÁÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿»«¿»»ƒ¿≈≈ƒ…∆
ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ dL¯bL ÔÈa ,¯Á‡Ï ‡OpzL∆ƒ»≈¿«≈≈∆≈¿»ƒ«ƒƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,‰˙È‰ BzL‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»¬≈¿∆¿«
.˙eÊ ÌLÏ ‡ÏÂ ÏÚa ÔÈLec˜ ÌLÏe ,d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»¿≈ƒƒ»«¿…¿≈¿

˙BÚÓ dÏ Ô˙pL B˙B‡ e‡¯ elÙ‡Â67,‡È‰ ‰˜ÊÁL . «¬ƒ»∆»«»»∆¬»»ƒ
È¯‰Â ,˙eÊ ˙ÏÈÚa BzL‡a B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿«¬≈
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ B„Èa¿»«¬»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿∆¿«

È‡cÂ ÈLec˜ ˙Lc˜Ó68.ÈL Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆe , ¿À∆∆ƒ≈««¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ

זנות 67) ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים אין
לשם 68)ּבעל. בועליך הריני לה אמר שלא פי על אף ַָ

קידושין.

.ÁÈÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙69ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â - ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿¿≈
„Á‡k ÌÈ„Ú‰70- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡ : »≈ƒ¿∆»ƒ»¿»¿…∆∆ƒ«ƒƒ

Ô‰ Ô‰ „eÁÈ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ,‰ÏÚ· ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»¿≈≈≈≈ƒ≈≈
‰‡Èa È„Ú71CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰ ÏkL ; ≈≈ƒ»∆»«¿«≈¿ƒ»≈»ƒ

BÓk ,ÏÚ·ÈÂ Ô‰ÈÙa „ÁÈ˙È ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚ·Ïƒ¿…ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿…¿
˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â ,˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈«¬≈ƒ»≈

˙Lc˜Ó72ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆¿ƒ»¿»¿…∆∆ƒ»≈ƒ≈
.da Òb BaÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆¬≈≈ƒ«»

בפניהם.69) נבעלת ראוה אותם 70)ולא ראה שאחד ולא
אין  אחד בעד המקדש כי הערביים, בין והשני בשחרית

מודים. שניהם ואפילו לקידושיו אף 71)חוששים כלומר,
נבעל  ראוה שלא פי ראוה על כאילו זה הרי בפניהם ת

גס  ולבם הואיל הביאה, כעדות היא היחוד עדות כי נבעלת,
מזה. זה פרשו לא ודאי בזה, אחר 72)זה יקדשנה ואם

מספק. לשני גם מקודשת תהיה
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.ËÈÈÙa ÏÚazL ‰M‡ ÏkL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒ»≈¬»»∆≈»»∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa73ÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê ¯·„a eÙÈÒB‰Â eÏÈc‚‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆∆»»«
B˙ÁÙMÓ Ôa BÏ LiL ÈnL ,e¯B‰L „Ú ,ÌzÚc74- «¿»«∆∆ƒ∆≈≈ƒƒ¿»

BzL‡ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ BÏ ÔÈLLBÁ75¯¯ÁL ‡nL , ¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡a Ck ¯Á‡Â B˙ÁÙL76,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»¿««»»»∆»¿≈ƒ∆»

˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,d¯¯ÁL È‡ceL∆««ƒ¿¿»∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ«
˙eÊ77Á¯ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .„Ú ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜B ¿¿»«¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈¿≈««

‡lL .Ô‰ÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰‡¯B‰‰ ÈÎ¯cÓ „‡Ó¿…ƒ«¿≈«»»¿≈»ƒ¿…¬≈∆∆…
,„·Ïa dL¯bL BzL‡a ‡l‡ BÊ ‰˜ÊÁ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¬»»∆»¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿«
,‡È‰ BzL‡ È¯‰L ,Ì˙Ò ÏÚ·e È‡z ÏÚ Lc˜Óa B‡ƒ¿«≈«¿«»«¿»∆¬≈ƒ¿ƒ
„Ú ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰OBÚ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ‡È‰ BzL‡·e¿ƒ¿ƒ∆∆¿»∆≈∆¿ƒ«¿«
‡e‰ È‡z ÏÚL L¯ÙÈ B‡ ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‡È‰L L¯ÙiL∆¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿¿»≈∆«¿«
˙˜ÊÁa ‰BÊ Ïk È¯‰ - ÌÈLp‰ ¯‡La Ï·‡ ;ÏÚBa≈¬»ƒ¿»«»ƒ¬≈»»¿∆¿«
.ÔÈLec˜ ÌLÏ ‡e‰ Èk L¯ÙiL „Ú ˙eÊ ÌLÏ ÏÚaL∆»«¿≈¿«∆¿»≈ƒ¿≈ƒƒ
˙a dÈ‡L ,˙È˙ek B‡ ‰ÁÙLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»«
Ô‰Ó Ôa‰ È¯‰Â ;ÏÏk Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ,ÔÈLecƒ̃ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»«¬≈«≈≈∆
‰¯¯ÁzLpL È‡cÂa Ú„eiL „Ú „·ÚÂ È˙ek ˙˜ÊÁa¿∆¿«ƒ¿∆∆«∆ƒ»«¿««∆ƒ¿«¿¿»

.‰¯ib˙ B‡ Bn‡ƒƒ¿«¿»

ישראל 73) ובנות ישראל בני "העמד הראב"ד: וכהטעמת
עדים  בפני יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על

אלא 75)הכנענית.74)לזנות". בנים הניח ולא מת אם
בלבד. זה מן 76)בן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז

מן  הבא "שזרע הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה
אינם. וכאילו ... עבדים - בידו 77)השפחה שהרי

איסור. ועושה היתר מניח ואינו לשחררה

.ÎÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯ elÙ‡ ,˙L¯‚Ó ¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈÂ ,ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿…∆∆¬ƒ…»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ÏBw‰ ÔÈ¯È·ÚÓ dlk B‡À»«¬ƒƒ«∆ƒ¿»¿»≈¿ƒ

dÏ78¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒ¿∆¿»»¬»ƒ»»¿»»ƒ
˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰L ,ÔÈc ˙È·a ÏBw‰ ˜ÊÁ‰Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿À¿««¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿À∆∆
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk ˜ÙÒa¿»≈¿∆≈«¿¿««»»»»∆»
ÏBw‰Â d¯Ò‡ ÏBw‰ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡Ó ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»≈»«ƒƒ«¬»»¿«

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰Â ,d¯Èz‰79. ƒƒ»«¬≈¿…∆∆

כהן.78) בעלה על להינשא 79)לאוסרה ומותרת
לאחרים.

.‡ÎdL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï80‰È‰z ‡ÏÂ . …ƒ»»»ƒ»¿«¿¿»¿»¿…ƒ¿∆
L¯‚È ‡ÏÂ .dL¯‚Ï BzÚ„Â BzLnLÓe ÂÈzÁz ˙·LBÈ∆∆«¿»¿««¿¿«¿¿»¿»¿…¿»≈
˙Â¯Ú da ‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰BL‡¯ BzL‡ Ì„‡»»ƒ¿ƒ»∆»ƒ≈»»»∆¿«
ÔÈ‡Â .'B‚Â ¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓ Èk :¯Ó‡pL ,¯·c»»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«»»¿¿≈

‰BL‡¯ BzL‡ ÁlLÏ ¯‰ÓÏ BÏ Èe‡¯81,‰iL Ï·‡ . »¿«≈¿«≈«ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»
ÁlLÈ - d‡O Ì‡‰p82. ƒ¿≈»¿«¿∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyxbl ezrce dy` mc` `yi `l"

(פכ"א  ביאה איסורי בהלכות גם הרמב"ם כתב זה דין

שנאמר  לגרשה, ודעתו אשה לישא לאדם "אסור הכ"ח)
ואם  אתך, לבטח יושב והוא רעה רעך על  תחרוש אל
ה'משנה  מותר". לימים, אותה נושא שהוא תחילה הודיעו
וכתב  כו', אדם ישא "לא ה'טור' דברי את מביא למלך'
לימים  אותה נושא שהוא תחילה הודיעה ואם ז"ל הרמב"ם
ההלכה  תלה למה הב"י עליו והקשה מותר". ידועים
"מכריז  לז) (יבמות מפורשת גמרא היא והלא ברמב"ם,
הקשו  שם שבגמרא תירוץ ומביא ליומא". הויא מאן ואומר
קשה  על־פי־זה אבל ראיה. משם אין וממילא זו, עובדה על

זה. לדין הרמב"ם של מקורו מהו גיסא, לאידך
שהטעם  הגמרא, דברי מפשטות שמקורו לומר, ונראה
שנאמר  משום הוא לגרשה" ודעתו אשה אדם ישא ש"לא
שמצב  אתך" לבטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל

לגרשה. שבדעתו הודיעה אם שייך אינו זה
הפסק  על בגמרא מובא הלא להבין, יש הדין בעצם
מידות  תשע אלו והפושעים" המורדים מכם "וברותי
וכן  לגרשה, בדעתו שגמר גרושות" "בני היא מהן שאחת
לגרשה  בדעתו שגמר אחר עליה יבוא שלא הרמב"ם פסק
אשה  לשאת יכול כיצד וא"כ הי"ב) פכ"א ביאה (איסורי
הרי  יגרשנה, ואח"כ לימים אותה שנושא כשהודיעה לימים

עוד. ויחכם לחכם ותן הלב, גרושת של דין יש
ישראל  כנסת שבין הגירושין הוא הגלות עניין כללות והנה
אשר  אמכם כריתות ספר זה "אי שאומר והקב"ה,
על  שאלה שאין הוא זה פסוק של ומשמעו שלחתיה",
כריתות". ה"ספר היכן היא השאלה וכל ש"שילחתיה",
ויהיו  גלות שתהיה ידע הקב"ה הרי לשאול יש  וא"כ
בין  הנישואין עניין להיות היה יכול היאך וא"כ גירושין,
הקב"ה  של בדעתו שהיה בשעה ישראל וכנסת הקב"ה

לגרשה.
ה  כותב התורה, יסודי הלכות בסוף "דברי והביאור: רמב"ם:

בזה  אין דבריו עמדו לא אם אומר... שהנביא הפורענות
על  וניחם חסד ורב אפים ארך לנבואתו....שהקב"ה הכחשה
נינוה". כאנשי להם ונסלח תשובה שעשו ואפשר הרעה,
בנים  ובני בנים תוליד "כי בפרשת הלשון אריכות  כל וכן
מהנהגה  שיזהרו ישראל את לעורר אלא אינה כו'" ונושנתם
ונסלח  תשובה שיעשו "אפשר כאן וגם זו, רצויה בלתי
היו  לא ישראל וכנסת הקב"ה של שהנישואין ונמצא להם".
הקב"ה  רצה שלא בוודאי כי לגרשה" "על־מנת מעולם
כדי  כך על ישראל את והזהיר הגלות, עניין שיהיה

תמידי. באופן יהיו שהנישואין
למעלה  שהוא לדעת שצריך יהודי, לכל מכך ההוראה
יכול  העולם טבע שמצד ואף והעולם, הטבע מהגבלות
הפסוק  על הרמב"ם וכפירוש "והשחתם", של למצב לבוא
של  מנהגו הבורא "הודיענו - גו'" וזנה הזה העם "וקם
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אחרי  וגם וכלל, כלל מכריחו הדבר אין מכל־מקום עולם",
למצב  במהירות אותו להפוך ביכולתו יש בגלות שנמצא
על  הבית בעלת שהיא בתורה עסק על־ידי גאולה של
ירדו  שכשלא ברשב"י שמצינו על־דרך העולם, מציאות
נעים  ומה טוב מה "הנה הפסוק על תורה אמר גשמים

גשמים. וירדו יחד" גם אחים שבת
(fi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

eizgz zayei didz `le dyxbl ezrce dy` mc` `yi `l"
."dyxbl ezrce ezynyne

ביאה איסורי הכ"ח)ובהלכות "לא (פכ"א וכתב הלשון שינה
לגרש  ודעתו אשה אדם רעך ישא על תחרוש אל שנאמר ה,

שנה  מדוע להבין, וצריך אתך..." לבטח יושב והוא רעה
הכתוב  את כאן הביא לא ומדוע פעמיים, זה דין הרמב"ם
כפי  כו'" רעך על תחרוש "אל זו להלכה המקור שהוא

ביאה. איסורי בהלכות שהביא
האחד  אופנים, בשני לפרשו אפשר זה שדין לומר ויש
האיש  על היא בזה וההדגשה תחרוש", "אל איסור שהוא
הוא  שהעיקר והשני מגונה. בהנהגה ונוהג רעה החורש
כאשר  להלכה, ונפקא־מינה לחבירו. שגורם והביזוי הצער
מכלל  יצא הראשון הטעם לפי שאז מתחילה, מודיעו
לזה  צער כאן יש עדיין השני הטעם לפי אבל איסור,
החורש  חבירו עם זו מישיבה לצאת לו וקשה אתו, היושב
רעך  על תחרוש "אל איסור בזה יש עדיין ולכן רעה, עליו

כו'".
שונים, דינים שני כאן ויש אסורים שניהם הרמב"ם, ולדעת
ואם  אחד", לבשר והיו באשתו "ודבק הוא הנישואין מהות
כיוון  ולזה הנישואין, בעצם חיסרון זה  הרי לגרשה דעתו
ולא  לגרשה, ודעתו אשה אדם ישא "לא גירושין בהלכות

לגרשה". ודעתו ומשמשתו תחתיו יושבת תהיה
והוא  רעה רעך על תחרוש "אל של נוסף דין ישנו אבל
לזה, זה אדם בני בהנהגת איסור והוא אתך" לבטח יושב
דין  כתב ולכן לגרשה, ודעתו אשה לישא לאדם" ש"אסור
הנהגות  גדרי מבאר שבו בפרק ביאה, איסורי בהלכות זה

לזו. זה ואשה איש
(141 'r c"l wlg y"ewl itÎlr)

לבטח 80) יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל שנאמר:
ראשונה 81)אתך". אשתו המגרש כל ... המשלח שנאוי

בה  מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו
יאמר  לא לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות
ויעשה  ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני

לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, כתב 82)חקירה זה ומטעם
שיש  מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א
דבר  ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין

שנאה. מחמת ומגרשה

.·Î‰È˙BÚ„a ‰Ú¯ ‰M‡38˙B·k ‰Úeˆ dÈ‡LÂ , ƒ»»»¿≈∆»¿∆≈»¿»ƒ¿
ıÏ L¯b :¯Ó‡pL ,dL¯‚Ï ‰ÂˆÓ - ˙B¯Lk‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»¿»¿»∆∆¡«»≈≈
ÔÈ‡ - ˙eˆÈ¯t ÌeMÓ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â .ÔB„Ó ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÈˆB‰ ‰Ê :e¯Ó‡È ‡lL ,‰p‡OiL ¯Lk Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»»≈∆ƒ»∆»∆……¿∆ƒ

.dÒÈÎÓ ‰ÊÂ B˙ÈaÓ ‰ÚL¿̄»»ƒ≈¿∆«¿ƒ»

במידותיה.83)

.‚Î‰L¯Á˙pL ÈÓ84Ë‚a dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿¬≈∆¿»¿»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â85„Ú ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˙hzL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆¿…∆∆¬»ƒƒ¿«»≈ƒ«

‡lL È„k ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‡È¯·zL∆«¿ƒ¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…
¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÈˆe¯ÙÏ ¯˜Ù‰ ‡‰z¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈»¿»ƒ¿…
dÏÈÎ‡Óe ,˙¯Á‡ ‡OBÂ dÁÈpÓ CÎÈÙÏ .dÓˆÚ«¿»¿ƒ»«ƒ»¿≈«∆∆«¬ƒ»

dlMÓ d˜LÓe86˙eÒk ¯‡La B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . «¿»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒƒ¿≈¿
˙È·a ÌÈËBM‰ ÌÚ ¯e„Ï ˙Úc Ô·a Ák ÔÈ‡L ,‰BÚÂ¿»∆≈…«¿∆««»ƒ«ƒ¿«ƒ
dL¯b Ì‡Â .d˙BcÙÏ ‡ÏÂ d˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡Â .„Á‡∆»¿≈«»¿«…»¿…ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -87·iÁ BÈ‡Â ,B˙ÈaÓ d‡ÈˆBÓe . ¬≈¿…∆∆ƒ»ƒ≈¿≈«»
da Ïth‰Ïe ¯ÊÁÏ88. «¬…¿ƒ«≈»

מדברת.84) ואינה שומעת אינה פי 85)שנאלמה, על אף
אנו  ואין כורחה בעל מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין

דעתה. ומוכן 86)צריכים כתובתה לה נותן הוא שהרי
מנהג  בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא  לגרשה,

לפרנסה. חייבוהו לא - מגורשת 87)הפקר התורה שמן
גיטה. לשמור יודעת כתובתה,88)אם לה לתת חייב אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום בה נולד שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
של 1) מיאון האב, בחיי יתומה קטנה, נישואי בו נתבאר

חודשי  שלושת גרושתו, להחזיר שלא מיאון, גט קטנה,
הבחנה.

.‡‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ‡OB ÔÈ‡2‰ÓB˙È ‰pË˜ ‡OBp‰Â .3 ≈¿ƒ∆«¿«»¿«≈¿«»¿»
dÈ‡Â ,˙ÎÏB‰Â ˙‡ÓÓ BÊ È¯‰ - ÏÚaa ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»¿»«««¬≈¿»∆∆¿∆∆¿≈»
ÔÈLec˜ ‰pË˜ ÏL ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ∆≈∆≈ƒƒ∆¿«»ƒƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eÓb4‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜ ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿≈¿«»∆ƒƒ»»ƒ»
k ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â‡È‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰L ¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿∆ƒ¿«»¬≈ƒ

‰È·‡ ÈiÁa ‰ÓB˙Èk5‰pË˜ ‡È‰Lk ˙‡O Ì‡Â ,6- ƒ»¿«≈»ƒ»¿ƒƒ»¿∆ƒ¿«»
˙‡ÓÓ BÊ È¯‰7. ¬≈¿»∆∆

מא.2) (קידושין מתרצית היתה לא גדולה היתה אם שמא
מהל' פ"ג לעיל וראה נז: בכתובות וכן שם. וב'תוספות'

הי"ט). אישות 4)מאביה.3)אישות מהל' פ"ד לעיל
אלא  התורה מן גמורים קידושין קידושיה "שאין ה"ח
עד  בעלה עם ישבה שאם תלויין, והן סופרים. מדברי
צריך  ואינו גמורה איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה,

וכו'". שגדלה אחר לקדשה רבינו 5)לחזור שכתב כמו
לאביה  אין שנשאת, "כיון הי"ב): אישות מהל' (פ"ג לעיל
אביה  שע"י הראשונים הנישואין אבל לעולם". רשות בה
אלא  במיאון נפקעים ואינם התורה, מן גמורים נישואין הם
מהלכות  פ"ב ולעיל הי"א, שם כמבואר ממש, גט ע"י

הי"חֿיט. מרשותו,6)גירושין, שיצאה אחרי אביה, בחיי
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ה"ח,7)כנ"ל. לקמן מבואר מיאונה וסדר א. קט, יבמות
טז. ה"ט, לקמן מבואר לגט, מיאון בין למעשה ההבדל וכן

.·˙L¯Á‰8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰È‡eOpL Èt ÏÚ Û‡ ,9 «≈∆∆««ƒ∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
‡lL È„k ,Ô‡ÓzL dÏ ewz ‡Ï ,‰pË˜ È‡eOk¿ƒ≈¿«»…ƒ¿»∆¿»≈¿≈∆…

d‡OlÓ eÚnÈ10. ƒ»¿ƒ¿»¿»

מדברת.8) ואינה שומעת פ"ד 9)שאינה לעיל כמבואר
ה"ד. ופי"א ה"ט, אישות תוכל 10)מהל' ולעולם הואיל

אפייסנה  וסובר גבול, יש בקטנה אבל חרשותה, מפני למאן
אבל  וברש"י). קיג. (יבמות מיאונה זמן שיעבור עד שעה כל

הכ"ג. פ"י לעיל כמבואר החרשת, מתגרשת בגט

.‚ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰pËw‰ ‡È‰ ˙‡ÓÓ¿»∆∆ƒ«¿«»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa dÏÚa ÈÙa ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰11ÌLÎe . «ƒƒ≈ƒ¿≈«¿»≈∆…¿»»¿≈

Ì·ia ˙‡ÓÓ Ck ,ÏÚaa ˙‡ÓnL12ÏÚ·a ˙‡ÓÓe . ∆¿»∆∆«««»¿»∆∆«»»¿»∆∆¿««
,ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,ÈMa ˙‡ÓÓe ‰Ê∆¿»∆∆«≈ƒƒƒ»¿«≈¿≈«¿ƒƒ
dÏ LÈ ‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡¬ƒ«»¿»ƒ»¿«∆ƒ¿«»≈»

Ô‡ÓÏ13‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Ó ‡lL ‰pË˜e . ¿»≈¿«»∆…≈¬»««ƒ∆ƒ
- ‰pË˜ ‡È‰Lk ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰Â ,‰‡eO¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈¿∆ƒ¿«»

‰Èe‡Ó Ì‰ Ì‰ ‰ÈLec˜14. ƒ∆»≈≈≈∆»

ביתֿהלל.11) כדברי במשנה א. קז, מת 12)שם אם
ואינה  בו ממאנת - יבם לפני ונפלה בו, מיאנה ולא בעלה

ביתֿהלל). כדברי (שם, חליצה שלא 13)צריכה שם.
אלא  הפקר ישראל בנות "אין האומרים: ביתֿשמאי כדברי

שתגדיל". עד לאחר) (מליארס וממתנת שם 14)ממאנת
בבעלה  רצונה שאין דעתה, מגלה היא שבקידושיה א. קח,
להשיא  שלא להזהר לביתֿדין יש "ולכתחילה הראשון.
ואין  מיאון, לידי שתבוא להם שנראה במקום קטנה יתומה
קנה  סי' אהע"ז (שו"ע רואות" שעיניו מה אלא בזה לדיין

ס"א).

.„„Ú ,‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ?˙‡ÓÓ ˙a‰ È˙Ó „Ú«»«««¿»∆∆»¿«∆ƒ¿«»«
‰¯Ú ‰È‰zL15˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L Ú„eiL „Ú B‡16‰na . ∆ƒ¿∆«¬»«∆ƒ»«∆ƒ«¿ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c17¯Á‡ ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‡a ‡lLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»∆»«««««
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚpL18Ï·‡ ; ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿∆»¬»

‰ÏÈÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚ·Â ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿««∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ»
e¯‡aL BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜19dÈ‡ BÊ È¯‰ , »ƒ«»¿∆≈«¿¬≈≈»

d˙˜ÊÁL ,Ôe‡ÓÏ ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .˙‡ÓÓ¿»∆∆¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆¿»»
ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L20. ∆≈ƒ»ƒ»ƒ

הגיעה 15) ואם שערות, שתי והביאה שנה שתיםֿעשרה בת
עד  היא קטנה עדיין - שערות שתי הביאה ולא זה לגיל
ה"ג. אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר שנה, עשרים

ונראו 16) שערות שתי הביאה ולא העשרים לגיל שהגיעה
עדיין  איילונית, סימני בה נראו לא ואם איילונית. סימני בה
ה"ד). (שם שנה וחמש שלשים בת שתהיה עד היא קטנה

שמלאו 17) אע"פ למאן יכולה נערה, סימני הביאה לא שאם
שנה. שתיםֿעשרה אלא 18)לה התורה מן קידושיה שאין

כשנתקדשה, היתה קטנה שהרי בלבד, סופרים מדברי
היא  קטנה עדיין שערות, שתי הביאה ולא כשנבדקה ולפיכך
אינה  - ונשרו שערות שתי הביאה כבר שאפילו וממאנת,

בה  מחמירים אנו אין ומספק בלבד, מדבריהם מקודשת אלא
גדולה. "שאם 19)להחזיקה ה"ח: אישות מהל' פ"ד לעיל

אשת  ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה עם ישבה
שגדלה". אחר לקדשה לחזור צריך ואינו גמורה, איש

עלינו 20) תורה ובאיסור תורה, קידושי מקודשת היא שהרי
ממאנת, ואינה סימנים הביאה כבר חזקה ולומר: להחמיר

מו.). (נדה היא גדולה שהרי

.‰‰˜c·pL È¯‰21ÏÈ‡B‰ - ÌÈÓÈÒ dÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ¬≈∆ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿»ƒ»ƒƒ
BÊ È¯‰ ,ÔÈÓÈÒÏ Èe‡¯‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡ ‰ÏÚ·Â¿ƒ¿¬»««∆ƒƒ»«¿«»»¿ƒ»ƒ¬≈

e¯LÂ ‰‡È·‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ22‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , ¿ƒ»∆»≈ƒ»¿»¿¿ƒ»¿ƒ»
‰˜c·pL ¯Á‡ ‰‡Ó Ì‡Â .˜ÙqÓ Ë‚23‰Lc˜˙Â , ≈ƒ»≈¿ƒ≈¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»

˜ÙqÓ Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ - ¯Á‡Ï24‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈
Ì‰ÈMÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ,‰fÓe ‰fÓ25. ƒ∆ƒ∆¿«»»¿≈«¿≈ƒ¿≈∆

ה"כ.21) אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, ע"י
מקודשת 22) היא הרי סימנים הביאה ואילו הואיל ונפלו.

להחמיר. תורה ספק ההבאה, אחר כשנבעלה תורה קידושי
היא  הרי סימנים, לה נמצאו ולא ובדקוה בעלה, לא אם אבל
שאפילו  נשרו, שמא חוששים ואין וממאנת קטנה עדיין
להקל  - מדבריהם וספק מדבריהם, מקודשת אלא אינה נשרו
למיאונים" "בודקין א: קנו, בבבאֿבתרא וכן שם, (נדה

פי"ג). סוף יבמות סימנים.23)וברי"ף לה נמצאו ולא
כלל,24) סימנים הביאה לא עדיין לראשון כשנבעלה שמא

מקוד  וממילא התורה, מן לו מקודשת שאינה היא ונמצא שת
הביאה  שמא ולומר, להחמיר יש לשני בנוגע גם כי לשני,
ראה  מספק. תורה קידושי לו היא ומקודשת ונשרו עכשיו

ל'. אות קנה, סי' שמואל' לראשון 25)'בית תחזור אם
מן  וילדה ממנו נתגרשה ולא לשני שנתקדשה אחרי
פט"ו  ביאה איסורי בהל' מבואר ממזר ספק ודין הראשון.

הכ"א.

.Â‰ÏÈc‚‰Â ‰‡Ó ‡lL ‰pË˜26‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«»∆…≈¬»¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆…
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚMÓ dÏÚa dÏÚa¿»»«¿»ƒ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿

‰ÏÈc‚‰ È¯‰L ,˙‡ÓÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - „Á‡27. ∆»¬≈≈»¿»∆∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe28‰ÈÏÚ ‡a ‡Ï È¯‰L . ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈…»»∆»

‡nL dÏ LeÁpL „Ú ˙e¯Ú ÈLÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡««∆ƒƒ»ƒ¿≈«¬«∆»»∆»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰29‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ , ≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»≈¿À∆∆¿…»»∆»

‰ÏÈc‚‰L ¯Á‡30‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰zL È„k31, ««∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿»
Ô‰L ˙eË˜ È‡eOpÓ ‡l‡ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈∆»ƒƒ≈«¿∆≈
¯Á‡ ‰Lc˜˙Â ‰„ÓÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»««

ÈL ÏL ÔÈLec˜ da ÔÈÒÙBz - ‰Ï„bL32L¯b Ì‡Â . ∆»¿»¿ƒ»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ≈≈
ÈM‰ ÒÎÈ - ÔBL‡¯‰33‡Ï - ÈL L¯b Ì‡ Ï·‡ . »ƒƒ¿…«≈ƒ¬»ƒ≈≈≈ƒ…

¯Á‡Ó B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL ,ÔBL‡¯ Ìi˜È¿«≈ƒ∆»…¿∆¡ƒ¿»≈««
‰Ò¯‡˙pL34ÔBL‡¯ L¯‚iL Ì„˜ ÈL ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ∆ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆»≈ƒ…∆∆¿»≈ƒ

‰ÚÓML ‰M‡Ï ‰ÓBcL ÈtÓ ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz -≈≈ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈∆»¿ƒ»∆»¿»
dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ˙‡OÂ dÏÚa ˙nL35„Ïe‰ ÔÈ‡Â . ∆≈«¿»¿ƒ»¿««»»«¿»¿≈«»»

¯ÊÓÓ ÈM‰ ÔÓ36L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ƒ«≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»ƒ…∆∆≈≈
¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ÈL37. ≈ƒ«»»«¿≈

שתי 26) הביאה וגם אחד, ויום שנה לשתיםֿעשרה הגיעה
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א.27)שערות. נב, קידושי 28)נדה בה תופסים ולפיכך
והולך. שמבאר כפי הראשון, מן נתגרשה לא אם אפילו שני,

התורה.29) סימנים.)30מן ודאי.31)והביאה מקודשת
התורה.32) ב.33)מן פט, בגיטין וכמבואר ירצה , אם
שני,34) קידשה תחילה ראשון שגירשה לאחר שיאמרו

הי"ב  בסמוך כמבואר משנתארסה, גרושתו להחזיר ואסור
הכ"ו. אישות מהל' פ"ט לעיל והשווה שם). (גיטין

שהיה 35) בין פקח, בעלה שהיה "בין ה"ה: פ"י, לעיל ראה
בעלה  אם והרי ה"א. פי"ד, יבמות מ'ירושלמי' והוא חרש".
מהשני  תצא זאת ובכל מדבריהם, אלא מקודשת אינה חרש
איסור  בגלל הם, גמורים קידושין וקידושיו פיקח היה אפילו
קנה, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור החרש מבעלה אשתֿאיש

לו,36)עד). ומותרת לשני היא מקודשת התורה שמן
פסול  גט ע"י לשני שנשאת כל פ:) (גיטין שאמרו וכמו
כשר. השני מן הולד מדבריהם), ופסול התורה מן (כשר

בקידושי 37) השני מן היא איש אשת שהרי התורה. מן
ב. קט, יבמות וראה תורה.

.Ê„Ú LL ˙aÓ ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯vL ‰pË˜ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈ƒ«≈«
Ì‡ :dzÚ„ ÈÙÈ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ÌÈL ¯OÚ ˙a«∆∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰ÈLec˜ ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ38¯ÓLzL ‡Ï ,ÔÈLec˜ Ô‰LÂ , ««ƒ¿…ƒ∆»¿∆≈ƒƒ…∆ƒ¿…
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ó˙e ÊB‚‡‰ ˙¯nLnL C¯„k Ô˙B‡»¿∆∆∆¿«∆∆»¡¿»»¿«≈»∆

Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰39¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ dÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈¿ƒ»≈¿ƒ≈»««ƒ¿…
˙È·Ï ˙ÎÏB‰ ‡l‡ ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰ÈLecƒ̃∆»≈»¿ƒ»¿»≈∆»∆∆¿≈

ÌÏBÚÓ ‰Lc˜˙ ‡Ï el‡k dn‡40˙aÓ ‰˙eÁÙe . ƒ»¿ƒ…ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ«
.Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ elÙ‡ ,LL≈¬ƒ««ƒ¿…≈»¿ƒ»≈

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ elÙ‡ ,¯OÚ ˙a ÏÚ ‰¯˙ÈÂ41‰ÎÈ¯ˆ - ƒ≈»««∆∆¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ»
‰È·B¯˜ B‡ dn‡ B‡ ‰ÈÁ‡ ‰e‡ÈO‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ôe‡Ó≈¿»ƒ∆ƒƒ»«∆»ƒ»¿∆»

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - dzÚ„Ï ‡lL42. ∆…¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

קידושיה.38) מקחן 39)כסף "הפעוטות א: סה, גיטין
הרי"ף  וכגירסת למיאון", מתקדשת בקטנה וכנגדן מקח,
לפי  פעוט כל עשר, עד שש מגיל פעוטות וסתם שם.

א. נט, בגיטין כמבואר שכלו, ב.40)חריפות קז, יבמות
(41- כלל חריפה שאינה אלא שטות, מעשה שעושה לא

יודעת  שהיא עליה, חזקה עשר, על יתירה והיא הואיל
ה"ז, פ"ד אישות בהל' (כסףֿמשנה קידושיה לשמור

הי"ט). פ"ב ולעיל שם רבינו דברי יבמות,42)והשווה
לדעתה? איזו אמרו: ה"ב) פי"ג, (שם וב'ירושלמי' שם.
ומזכירים  נאים מלבושים אותה ומלבישים חופה לה עושים
חופה  לה עושים לדעתה? שלא - לבעל). (שתינשא גבר לה
(לפי  גבר לה מזכירים ולא נאים בגדים אותה ומלבישים

שם). הרשב"א גירסת

.ÁÔÈ‡ :ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ˙¯ÓB‡ ?˙‡ÓÓ „ˆÈk≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈
ÔÈLecwa ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :B‡ ,ÈÏÚa ÈBÏÙa ÈBˆ¿̄ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«ƒƒ

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÈÁ‡ B‡ Èn‡ ÈeLcwL43elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒƒ««¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ
dÏÚa ˙È·a ÔÈaÒÓ ÔÈÁ¯B‡ eÈ‰44˙„ÓBÚ ‡È‰Â , »¿ƒ¿Àƒ¿≈«¿»¿ƒ∆∆

- ÈÏÚa ÈBÏÙa ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰˜LÓe«¿»¬≈∆¿»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ôe‡Ó ‰Ê È¯‰45. ¬≈∆≈

שם.43) דבר 44)יבמות, על כלל יודיעו ולא ישתקו ואלה

הלכה  לא וגם אצלו, הסועדים הבעל כבוד משום מיאונה
הגשת  בהזדמנות אלא מיאונה דבר על במיוחד אליהם
הביעה  ורוגז טורח מתוך ואולי שאמרה, מה אמרה הכיבוד

המטריחה. לבעלה מיאונה וכתב 45)את א. קח, שם
הואיל  לטובתה, תיקנוהו המיאון טעם רוקח': 'מעשה בספר
בעלה  תחת לישב להכריחה חכמים ביד כח אין היא וקטנה
לדרדקים"? "חיוב קטז.) (פסחים שאמרו כמו רצונה, נגד
אמה, לבית ותלך בעלה בית תניח שמא לחוש שיש ומפני
והרי  אמה לבית תחזור ושוב לבעלה, ותשוב תתפייס ושוב
באותן  עצמה תפקיר שמא לחוש, יש וגם וגיחוך, כצחוק זה
בפני  ממאנת כשהיא ולפיכך מבעלה, בורחת שהיא העתים
בכבוד  מרגשת היא אז זה, בבעלי רצוני אין ואומרת: שנים
- לאחר נתקדשה שאמרו: וזהו אליו, עוד תשוב ולא עצמה
אין  אחר, לאיש שנתקדשה כיון מיאוניה", הם הם "קידושיה

הפקר. מנהג בה שינהגו עוד לחוש

.Ë:dÏ ÔÈ·˙Bk Ô‰ÈÙa ‰pËw‰ ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆«¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÈBÏÙa eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡Ó ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ëb ÏL BÙe‚ ‡e‰ ‰ÊÂ .dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ,dÏÚa«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ»¿∆∆≈

Ôe‡Ó46B˙È˙pL ,ÔÈLe¯b‰ Ë‚k BÈ‡ Ôe‡Ó Ë‚Â .47 ≈¿≈≈≈¿≈«≈ƒ∆¿ƒ»
dL¯‚Ó48‰¯ÈÒÓ ‡ÏÂ ,dÓLÏ ‰·È˙k CÈ¯ˆ BÈ‡Â .49, ¿»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿…¿ƒ»

ÔÈLe¯b‰ Ë‚ ÈËtLnÓ ¯·„ ‡ÏÂ50Ba ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . ¿…»»ƒƒ¿¿≈≈«≈ƒ¿≈¿ƒ
ÈÒÙË51ÔÈLe¯b Ë‚k ‰‡¯È ‡nL ,Ëb‰52BÈ‡L ÈÙÏ , »¿≈«≈∆»≈»∆¿≈≈ƒ¿ƒ∆≈

ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓk ‡l‡53. ∆»¿«¬≈≈ƒ

שם.46) גט.47)יבמות, לה 48)של נתנו לא עוד וכל
ה"ג, פ"א לעיל כמבואר מגורשת, אינה - שלוחו או הבעל
מעת  אלא בנתינתו, צורך אין - מיאון גט ואילו הי"ב.
מיאון  גט של עיקרו וכל קידושיה. נעקרו בפניהם מיאונה
(בבאֿמציעא  שנינו וכן שמיאנה. בידה לראיה אלא אינו
חוששים  ואין יחזיר" זה הרי מיאונין . . . "מצא מ"ח) פ"א
הגר"א  (ביאור בנתינתו צורך שאין הרי לה, נתנו לא שמא

יז). קנה, סי' כתיבה 49)לאהע"ז לא צריך אינו כלומר,
לשם  לידה מסירה ולא ה"ג) פ"א לעיל (כגט, מיאון גט לשם

ה"ט). שם לעיל (כגט, מיאון תלוש,50)גט דין כגון
ה"ו. שם א.52)נוסח.51)המבואר קח, ב. קז, יבמות

ובאמת  גרושתו, כדין קרובותיה לאסור יבואו זה שמתוך
לקמן  כמבואר בקרובותיה, מותר והוא גירושין כגט אינו

(מגידֿמשנה). שמיאנה.53)הט"ז לראיה בידה תעודה

.ÈÔÈ¯ÈkÓ e‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈÙa ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿«ƒƒ
d˙B‡54Ba ‰‡nL dÏÚa ˙‡Â55CÎÈÙÏ .56ÈÓ Ïk , »¿∆«¿»∆≈¬»¿ƒ»»ƒ

Ëb ·zÎÏ BÏ LÈ ‰Èe‡Ó ÚÓLÂ ‰‡nL d˙B‡ ‰‡¯L∆»»»∆≈¬»¿»«≈∆»≈ƒ¿…≈
d¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ dÏ Ôe‡Ó57e‚‰ ¯·Îe . ≈»««ƒ∆≈«ƒ»¿»»¬

:‰Ê ÁÒa Ôe‡Ó Ëb ·zÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿…≈≈¿…«∆

שמא 54) חשש יש יכירוה, לא שאם שמה, כך זו שקטנה
הקטנה  תמות ואם אחרת, קטנה של שם זו לקטנה יכתבו
בעלה  יירשנה שלא כדי זה מיאון גט קרוביה יוציאו ההיא,

שם). ובר"ן קו. (יבמות הם של 55)ויירשוה אשתו שזוהי
יש  שמא לחוש יש בעלה, את ידעו לא שאם בעלה, פלוני
זה  מיאון בגט ויכתבו זו, קטנה כשם ששמה אחרת קטנה
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בעלה  את מכירים אם אבל קטנה. אותה של בעלה שם את
קטנה  של בעלה שם שמא לחוש אין שוב שלפנינו, זו של
לחשוש  לנו אין שכלֿכך זו, של בעלה כשם אחרת

אלאֿאםֿכן 56)(מגידֿמשנה). ממאנים ואין הואיל
טרם 57)מכירים. למיאונה השנים הוזקקו לא בוודאי כי

יבום  מהל' פ"ד לקמן והשווה שם. (יבמות שהכירום
הכ"ט).

Ôe‡Ó Ëb≈≈

.‡ÈCk ˙L ,ÈBÏt L„ÁÏ ÌBÈ CÎÂ Ck ,˙aLa CÎa¿»¿«»»¿»¿…∆¿ƒ¿«»
ÈBÏt ÔÈÓÏ CÎÂ58,eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡ÈÓ , »»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈

B‡ Èe‡ÈO‰Â ÈeÚË‰ ÈÁ‡ B‡ Èn‡L :‰¯Ó‡Â¿»¿»∆ƒƒ««ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
È˙Èl‚ ‡zL‰Â ,ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ‰pË˜ È‡Â ÈeLcƒ̃¿ƒ«¬ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒƒƒ

ÔBÎÈÓ„˜ ÈzÚ„59‡ÓÈ‡˜ ‡ÏÂ dÈa ‡È·ˆ ‡Ïc «¿ƒ√»≈¿»»≈»≈¿»»≈¿»
dÈnÚ60‡˜„·e .61ÔÈÈ„Ú„ ‡Ï ¯¯a˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ƒ≈¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«»»«¬«ƒ

‡È‰ ‰pË˜62dÏ ‡·È‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe .63˙eÎÊÏ ¿«»ƒ¿«¿»«¬«¿»ƒƒ¿»«ƒ¿
ÈBÏt ¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .‰¯e¯a ‰È‡¯ÏÂ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ

„Ú64. ≈

הי"ב.58) פ"ד לעיל כמבואר לשטרות, או ליצירה
עמו.60)לפניכם.59) אעמוד ולא בו רוצה שאיני
אישות 61) מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, (ע"י ובדקנו

למאן.62)ה"כ). לה.63)ויכולה ונתנו וחתמנו וכתבנו
ה"ב,64) פ"א סנהדרין ב'ירושלמי' המיאון נוסח ראה

חלק  יבמות הגאונים' וב'אוצר ב. קז, יבמות בבלי ובתלמוד
סכ"ב: קנה סי' אהע"ז ובשו"ע תקלבֿתקלד. סי' התשובות
ז"ל  פולק יעקב מהר"ר עשה וכן הזה, בזמן אפילו "וממאנת
ממאנת  בת שאין שאמרו מחמירים כיש ודלא בימיו מעשה

כלל". הזה בזמן

.·ÈÈt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«≈««ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dÏÚa ‡lL65¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ∆…¿»»∆∆¿»«»ƒ¿ƒ∆¡ƒ

;‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,‰˜BÏ - dÏÚ·e ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»∆¿ƒ¿ƒ
ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL66.'B‚Â ∆∆¡«…««¿»»ƒ¿

ב.65) יא, מביתו 66)יבמות "ויצאה כתוב: מזה ולמעלה
שהיא  הויה, לשון - והיתה אחר", לאיש והיתה והלכה
לראשון  אסורה - לאחר נתקדשה רק שאפילו קידושין,
'ספר  ה"ד, סנהדרין מהל' פי"ט השווה שם). (רש"י,
וקידשה  הראשון חזר אם אבל קנד. לאֿתעשה המצוות'

א. עח, בקידושין כמבואר לוקה, אינו - בעלה לא ועדיין

.‚È¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ‰Le¯‚ ‡È‰Lk ¯Á‡ ÌÚ ‰˙pÊƒ¿»ƒ«≈¿∆ƒ¿»À∆∆«¬…
dÏÚ·Ï67‰˙È‰Â ‰ÎÏ‰Â B˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ≈¿»¿»¿»¿»

,ÔÈLecw‰ ‡È‰L ,¯Á‡ LÈ‡Ï d˙ÈÂ‰ - ¯Á‡ LÈ‡Ï¿ƒ«≈¬»»»¿ƒ«≈∆ƒ«ƒƒ
.BÏ ¯ÊÁÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ˙¯ÒB‡L ‡È‰ƒ∆∆∆»««¿»«¬…

שם.67) במשנה ב יח, סוטה

.„ÈdÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡ ÏkL ,‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿««∆∆»ƒ»∆ƒ¿»«««¿»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ -68¯L‡ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ; ∆∆¿»»»¿∆»∆»∆∆¡««¬≈¬∆

‰‡nh‰69‰‡ÓË È¯‰Â -70˙L‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ . À«»»«¬≈ƒ¿¿»∆»ƒ≈»¿»≈∆

‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ71CÎÈÙÏ .72ÏÚ ‰¯Ò‡pL ‰M‡ Ïk , ƒ¿»≈∆∆∆¿»¿ƒ»»ƒ»∆∆∆¿»«
‰¯È˙Òe Èep˜ È„È ÏÚ dÏÚa73d˙B‡ ÏÚa Ì‡ ,74- «¿»«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ75¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . «ƒ«««¿¿ƒ»«¿∆¡ƒ»««
.Ë‚a ‡ÈˆBÈ - dL¯bL∆≈¿»ƒ¿≈

ארבעים.68) מלקות התורה, לאחרים,69)מן נבעלה
נטמאה". והיא "ונסתרה יג) ה, (במדבר הכתוב כלשון

תחת 70) שזינתה באשה גם עוסק זה פסוק כרחנו ועל
לשני  נתקדשה אפילו - גרושתו במחזיר שאילו בעלה,
מעתה  לעיל. כמבואר עליה, לוקה - נטמאה לא ועדיין
שהוא  בעלה, תחת שנטמאת אשה גם כולל זה שלאו אמור,
כלל. גירשה לא אפילו - עליה יבוא אם עליה לוקה

אישות 71) מהל' פכ"ד לעיל כמבואר לו, מותרת שהיא
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן "אשת אבל הי"ט,
הוטמאה. אשר אחרי . . . בעלה יוכל לא שנאמר טומאה,
הכתוב  לך פרט בעליהן, על אסורין נבעלו שאם בכלל, הכל
כהן  אשת אבל . . . מותרת שהיא שנאנסה, ישראל באשת
מהל' בפי"ח רבינו (לשון זונה" היא שהרי עומדת באיסורה

ה"ז). ביאה הוא 72)איסורי ודאי, נטמאה ואילו הואיל
התורה. מן עליה אל 73)לוקה שנים בפני בה שהתרה

ונסתרה  פלוני, איש עם תתייחדי) (=אל תסתרי
עמו  ושהתה מבחוץ) (שראום שנים בפני עמו (=ונתייחדה)
המרים  מי שתשתה עד בעלה על שאסורה טומאה, כדי
ה"ב. סוטה, מהל' בפ"א לקמן כמבואר הדבר, ויבדק

שלה.74) ודאי 75)הבעל זה אין שהרי מדבריהם,
התורה, מן עליו שאסורה ואע"פ ספק. אלא שנטמאה,
שם  כמבואר בלאו, עליה עובר וגם א. כח, בסוטה כמבואר
- מרדות מרדות. מכת אלא הספק, על לוקים אין - (ז.)
כיֿאם  קבוע במספר לא אותו ומכים תורה, דברי על שמרד
וראה  שם). וברע"ב מ"ג, פ"ד (נזיר הדיין עיני ראות לפי

הכ"ב. ביאה איסורי מהל' בפ"א

.ÂËe¯‡aL BÓk ,‰ÊÈÓ¯a L¯bL L¯Á76‰ÎÏ‰Â , ≈≈∆≈≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿»¿»
ÁwÙÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ L¯ÁÏ ‰Lc˜˙Â77- ¿ƒ¿«¿»¿≈≈«≈¿≈»ƒ«¿ƒ≈«

L¯Á‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡78Áwt ÏL BzL‡ Ï·‡ . ¬»«¬…¿«¿»«≈≈¬»ƒ¿∆ƒ≈«
˙¯zÓ - ‰L¯b˙Â ,L¯ÁÏ ˙‡OÂ ‰ÎÏ‰Â ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»¿≈≈¿ƒ¿»¿»À∆∆

Áwt‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ79. «¬…¿«¿»«ƒ≈«

מגרש 76) - חרש כשהוא נשא שאם הי"ז, פ"ב לעיל
התורה.77)ברמיזה. מן גמורים קידושין שקידושיו

גמורים 78) קידושין שנתקדשה אחרי להחזירה יוכל איך כי
ואפילו  משנתקדשה, גרושתו להחזיר ואסור לפיקח,
חכמים  כשתיקנו כי לראשון, אסורה אחר לחרש כשנתקדשה
שהחרש  מהפיקח; יותר כוחו את ייפו לא לחרש, קידושין
בו. כיוצא לחרש משנתקדשה גרושתו להחזיר מותר יהא

לקידושי 79) להרע יכולים נישואיו או החרש קידושי שאין
אין  התורה מן שהרי התורה, מן שקידושיו הפיקח הראשון
לחרש  נישואין חכמים תיקנו ולא כלום, החרש נישואי
יבמות  ('ירושלמי' הפיקח שהוא הראשון, קידושי את לקפח
שגירשה  פיקח של "אשתו רבינו: גירסת ע"פ ה"א פי"ד
הראשון  בעלה יוכל לא עליה: קורא אני אין לחרש, ונישאת

מגידֿמשנה). – לקחתה" לשוב

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



oiyexibקפד zekld - miyp xtq - elqk g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊËepnÓ ˙L¯‚Ó dÈ‡ - (LÈ‡a) ˙‡ÓÓ‰80dÈ„Â , «¿»∆∆»ƒ≈»¿…∆∆ƒ∆¿ƒ»
dLc˜ ‡lL ÈÓ ÌÚ dÈ„k Ba ‰‡nL dÏÚa ÌÚƒ«¿»∆≈¬»¿ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿»

ÌÏBÚÓ81¯zÓ ‡e‰Â ,ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‡È‰ : ≈»ƒÀ∆∆ƒ¿»¿À»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜a82˙‡O Ì‡Â . ƒ¿∆»¿…¿»»ƒ«¿À»¿ƒƒ≈

˙¯zÓ - Ba ‰‡Ó B‡ ˙Ó B‡ ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»»«≈≈≈¬»À∆∆
ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ83dL¯‚ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . «¬…»ƒ¿…∆»¬ƒ≈¿»

¯Á‡ ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,Ba ‰‡Óe ,d¯ÈÊÁ‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆¡ƒ»≈¬»¿ƒ≈¿«≈««
;ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,Ba ‰‡nL∆≈¬»¿≈¿»»«≈À∆∆«¬…»ƒ
È¯‰ - Ë‚ BÓ„wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôe‡Óa ˙‡ˆBi‰ ÏkL∆»«≈¿≈««ƒ∆¿»≈¬≈
˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ Ë‚a epnÓ ‰L¯b˙ ‡lL ÈÓk BÊ¿ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ∆¿≈≈»À∆∆
˙‡OÂ ,Ë‚a ‰pËw‰ ˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .BÏ ¯ÊÁÏ«¬…¬»«¿»≈∆«¿«»¿≈¿ƒ≈
ÈtÓ ,ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ - Ba ‰‡Óe ,¯Á‡Ï¿«≈≈¬»¬»«¬…»ƒƒ¿≈
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚a epnÓ ˙‡ˆiL∆»»ƒ∆¿≈««ƒ∆»»ƒ»«¬

Ôe‡Óa84B‡ ÔB¯Á‡‰ dL¯b Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈»ƒ«ƒ≈¿»»«¬
˙Ó85,ÂÈÁ‡Ïe B·ÏÂ ÔBL‡¯‰ È·‡Ï ‰¯eÒ‡ ÔÎÂ . ≈¿≈¬»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLe¯b‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿««ƒ∆»»ƒ»«¬
Ôe‡Óa86. ¿≈

בפ"ב 80) המבוארים בקרובותיה, והוא לקרוביו שתיאסר
אישות  מהל' פ"ט לעיל ובביאורנו ה"ז, ביאה איסורי מהל'

למפרע.81)הט"ו. הקידושין את עוקר שהמיאון
א.82) קח, גילה 83)יבמות שלאחרֿכך שהמיאון שם.

הקודם. הגט וביטל היא שקטנה מיאון 84)עליה ואין
מכרת  שהיא מתוך אנו חוששים כי שלו, גט מבטל חבירו
למאן  וישדלה הלה ילך הראשון, של וקריצותיו ברמיזותיו
מיאנה  שלא אוהבתו, היא שהרי אליו, שתחזור כדי בשני
מיאון  אבל לדעתה. שלא ממנו ויצאה נתגרשה אלא בראשון
ברמיזותיו  ישדלה שמא חוששים ואין שלו, גט מבטל שלו
ניסה  שהרי אליו, שתחזור כדי וישבשנה, לאחר כשתנשא
בו  מיאנה שהרי נתפייסה, ולא תחתיו בהיותה לפייסה

קח:). (שם ממנו עקרה 85)ויצאה ולא כלל מיאנה שלא
לראשון  לחזור אסורה שבוודאי הראשונים, גירושיה את

הראשון,86)(שם). גט מבטל חבירו מיאון שאין כאמור,
עליהם, נאסרה ברמיזותיהם, מכרת שאינה קרוביו ואפילו

וברש"י). (שם בעלה משום גזירה

.ÊÈÌ·Èa ˙‡ÓÓ‰87˙‡¯pL ÈtÓ ,ÂÈ·‡Ï ‰¯eÒ‡ - «¿»∆∆«»»¬»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ba ˙nL ˙Úa B˙lÎk88- ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿«»¿≈∆≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ

˙¯zÓ - ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡a ‰‡Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ≈¬»¿∆»ƒ«¿»ƒÀ∆∆
ÂÈÁ‡Ï89. ¿∆»

ה"ג.87) לעיל נישואי 88)כמבואר לה הועילו שהרי
שתוכל  כדי מיאון להצריכה היבם לפני ליפול המת, הבעל
קז:). (שם לו אסורה עין מראית ומשום לאחרים, להנשא

שכ 89) האח, כגרושת את ואינה עוקר מיאון אמרנו בר
גם  שמותרת רבינו למד ומכאן (שם). למפרע הקידושין
קרובים  לשאר אסורה הרמב"ן ולדעת המת. קרובי לשאר
מצות  משום לאחיו אלא מותרת ואינה לאביו, שאסורה כשם
מותרת  עדיין אחד, מאח יבום זיקת עקרה שאפילו יבום,
נשאר  לא שאם מודים, והכל יבום. מצות משום אחיו לשאר

אסורה  וממילא למאן במי לה אין בעלה, מיתת אחר יבם
(מגידֿמשנה). בקרוביו

.ÁÈ‡Ï BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙pL B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿»¬≈…
Ò¯‡˙z ‡ÏÂ ‡Opz90ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓzL „Ú ƒ»≈¿…ƒ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ

Ba dÏÚa ˙nL B‡ ‰L¯b˙pL ÌBiÓ91ÌBiÓ ıeÁÂ ƒ∆ƒ¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ
dÈ‡ B‡ ˙¯aÚÓ ‡È‰ Ì‡ Ú„eiL È„k ,Ba ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ»«ƒƒ¿À∆∆≈»

˙¯aÚÓ92ÏL BÚ¯ÊÏ ÔBL‡¯ ÏL BÚ¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï , ¿À∆∆¿«¿ƒ≈«¿∆ƒ¿«¿∆
ÈL93. ≈ƒ

ה"ב.90) אישות מהל' פ"א לעיל כמבואר תתקדש, לא
הי"א:91) פ"ד שם, ב'ירושלמי' וכן א. ומג, א. מא, יבמות

שלמים". יום שלשה 92)"תשעים - העובר הכרת שזמן
ליהודה  ויוגד חדשים כמשלוש "ויהי לדבר: זכר חדשים,
כמבואר  כד), לח, (בראשית וגו'" הרה הנה וגו' לאמר

שם. חדשים 93)ב'ירושלמי' תשעה בן ספק בן, תלד שלא
יז, (שם אמרה והתורה לאחרון, שבעה בן או הראשון לבעל
זרע  בין להבחין - אחריך" ולזרעך לאלקים לך "להיות ז)
הוודאים  על אלא שורה השכינה שאין לאחרון, ראשון של
ביאה  איסורי מהל' בפ"כ וראה וברש"י) מב. (יבמות

הי"חֿיט.

.ËÈ‰È‰ elÙ‡Â .˙L¯‚ÓÏ ÔÈBÓ Ëb‰ ˙·È˙k ÌBiÓeƒ¿ƒ««≈ƒ«¿…∆∆«¬ƒ»»
È‡z ÏÚ94‰nk ¯Á‡Ï ‡l‡ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL B‡ , «¿«∆…ƒƒ«¿»»∆»¿«««»

ÌÈL95ÔÈBÓ ‰·È˙k‰ ÌBiÓ -96„ÁÈ˙Ó BÈ‡ È¯‰L , »ƒƒ«¿ƒ»ƒ∆¬≈≈ƒ¿«≈
dÏ B·˙kMÓ dnÚ97. ƒ»ƒ∆¿»»

התנאי.94) נתקיים לא  לאשתו 95)ועדיין גט ששלח כגון
בדרך. שליח א.96)ונשתהה  יח, לעיל 97)גיטין ראה 
ה"ב. ופ"ח ה"ה, פ"ג

.Î‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰M‡ elÙ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e¿≈«¬»ƒƒ∆¬ƒƒ»∆≈»¿»
„ÏÈÏ98- ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ elÙ‡Â , ≈≈«¬ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ

‰˜Ê B‡ ‰pË˜ elÙ‡ .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»¿≈»
‰¯˜Ú B‡99˙ÈBÏÈ‡ B‡100Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa elÙ‡Â , ¬»»«¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»

‰Ïe˙a elÙ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á B‡ ‰ÏBÁ B‡∆»¿≈»¬ƒ«¬ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ101. ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

חולי.98) או סם האם 99)מחמת וניטלה רחמה "שנעקר
מב:). יבמות רש"י (לשון פ"ב 100)שלה" לעיל מפורש

ה"דֿו. אישות -101)מהל' לילד ראויה שאינה גזרו
(יבמות  לאשה אשה בין תחלוק שלא לילד, הראויה מחמת

שם).

.‡Î‰¯ib˙pL ˙¯BibÂ ‰¯¯ÁzLpL ‰ÁÙL102- ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«¿»
- e¯ib˙pL BzL‡Â ¯‚ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
Ú¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌBÈ ÌÈÚLz Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆«

‰M„˜a Ú¯Ê ‡lL Ú¯ÊÏ ‰M„˜a Ú¯ÊpL103˙ÙÈ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿À»¿∆«∆…ƒ¿«ƒ¿À»¿≈¿«
¯‡z104ÌBÈ ÌÈLÏL ‰¯Bz dÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡ , …«««ƒ∆»¿»»»¿ƒ

dÓˆÚ ˙w˙Ï105ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿«»««¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈLÏM‰Â .„Ïe‰ ˙w˙Ï106ÌÈÚLz‰ ÏÏkÓ107. ¿«»««»»¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

או 102) בעבדותן לבעליהן נשואות והגיורת השפחה והיו
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אינה  שהמזנה להמתין, צריכות אינן פנויות היו אבל בגיותן.
הבאה. בהלכה כמבואר להמתין, לפני 103)צריכה

שם  ב'תוספות' וראה לה.) שם וראה מב. (יבמות גירותם
ס"ט. רסט סי' יו"ד ובשו"ע א. בשביה 104)מב, שנלקחה

בתורה  כאמור אויביו, על למלחמה ישראל בצאת בגיותה
יא). כא, שתקבל 105)(דברים עד ואמה אביה את לבכות

מהל' בפ"ח כמבואר השכינה, כנפי תחת להכנס עצמה על
ה"ה. בכיה.106)מלכים ב.107)של מח, יבמות

הראשונה  הביאה על אבל ה"ו. שם מלכים הל' השווה
משום  חוששים אנו אין שבייתה, בשעת נישואיה שלפני
נחשב  אינו ראשונה מביאה לו יוולד אם בן שאותו הבחנה,
שם  כמבואר בנך, אינו הגויה מן הנולד בנך כי כלל, זרעו

שם). (כסףֿמשנה ה"ח

.·ÎÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ˙‡ÓÓ‰108‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï . «¿»∆∆≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…»¿∆»
‰pÊÓ‰ ÔÎÂ .‰Le¯‚·109ÈtÓ ,ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ «¿»¿≈«¿«»≈»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

¯aÚ˙z ‡lL dÓˆÚ ˙¯nLnL110‰Òe‡ ÔÎÂ .111 ∆¿«∆∆«¿»∆…ƒ¿«≈¿≈¬»
.ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰zÙÓe¿À»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

בה 108) לגזור ואין ללדת, ראויה ואינה היא קטנה שהרי
וברש"י). לד: (יבמות ממאנת אינה שגדולה גדולה, משום

גדולה.109) [שיצא 110)אפילו מתהפכת מזנה "אשה
תתעב  שלא - לה.).הזרע] (שם אףֿעל]פי 111)ר"

שלא  היא משתמרת - פתאום לפתע עליה בא שהאונס
א. לז, בכתובות כמבואר תתעבר,

.‚Î‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„BÂ ,˙eÚËa ˙‡OpL ÈÓƒ∆ƒ»¿»¿«∆ƒ¬»
dÏÚ·Ï112‰˙È‰ Ì‡ ,ÂÈzÁzÓ ÔÈc ˙Èa ‰e‡ÈˆB‰Â , ¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ«¿»ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - „ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈≈»¿ƒ»
ÔÈzÓ‰Ï113‰fL ;114‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„115ÏÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆»»∆≈»¿»

Ba e¯Ê‚ ‡Ï ·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c116. »»∆≈»¿……»¿

לחופה 112) כניסתן ובשעת נשים, שתי שקידשו שנים כגון
לג:). (יבמות זה בשל זה של שם.113)הוחלפו

בעבירה.114) טעות ודוקא 115)נישואי א. לה, יבמות
מחמת  אלא אינו איסורה וכל לילד, ראויה שאינה קטנה,
צריכה  - הדין מן שאסורה גדולה אבל גדולה, משום גזירה
בעלה  זה כי סבורה שהרי ממזרות, חשש משום להמתין

מתהפכת. הל'116)ואינה והשווה ב. מו, בבאֿמציעא
ה"כ. פ"א יוםֿטוב

.„ÎÔÈcÓ - ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Ò¯‡Ó‰117.B˙B‡ «¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Á¯·e Ò¯‡118ÌÈÚLz CB˙a Òk . ≈«»«≈¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ÌBÈ119ÓÚÈÂ ,ÔÓÊ ¯Á‡ „ÚÌÚ „ «¿ƒƒ»«««¿«¿«¬…ƒ
.BzL‡ƒ¿

דברי 117) על שעבר על הקהל מתוך אותו מרחיקים
בפ"ז  כמבואר וכו', אמותיו בארבע יושבים ולא חכמים,

ה"ד. תורה תלמוד בריחתו 118)מהל' א. לז, יבמות
כמבואר  עון", מכפרת "גלות לדבר: רמז הנידוי, מן מצילתו

(מגידֿמשנה). ב לז, בגט,119)בסנהדרין מוציאה ואינו
להלן  (וראה זמן לאחר מחזירה - כהן היה אפילו ולפיכך
עד  אותו מנדים כנס, בין אירס בין הראב"ד ולדעת בהכ"ח).

בגט. שיגרש

.‰Î˙¯aÚÓ Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…ƒ»»»¿À∆∆
B¯·Á120B¯·Á ˙˜ÈÓe121Úe„È Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬≈≈∆∆¬≈¿««ƒ∆«∆«»«

˙ÚLa „Ïe‰ ˜ÈfÈ ‡nL ,˙¯aÚÓ ‡È‰ ÈÓÏ¿ƒƒ¿À∆∆∆»«ƒ«»»ƒ¿«
LÈÓLz122- ‰˜ÈÓe .B¯·Á Ôa ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L , «¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆¬≈¿ƒ»

¯kÚ˙È ‡nL123˙‡t¯Ï „Èt˜Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,·ÏÁ‰ ∆»ƒ¿«≈∆»»¿≈«¿ƒ¿«…
¯kÚ˙iLk ·ÏÁÏ ÔÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·ca ·ÏÁ‰124. ∆»»«¿»ƒ«ƒƒ∆»»¿∆ƒ¿«≈

ממנו.120) מעוברת והיא גירשה או שמת,
שילדה 121) בנה את מיניקה והיא נתגרשה, או שנתארמלה

מב.).122)ממנו. (יבמות מעוברת יזדהם 123)בהיותה
עיבור  חדשי שלשת לאחר נעכר והחלב ממנו, שתתעבר ע"י
החלב, המעכרים רעים מאכלים ע"י או ס:) (כתובות

שם. וחלב 124)כמבואר ביצים חבירו בן את להאכיל או
שאשה  ומתוך נעכר, אמו כשחלב בנו על שמקפיד כשם
בעלה  יורשי את מלתבוע נמנעת היא לביתֿדין, לבוא בושה
חבירו  ומינקת מב:). (יבמות ברעב מת בנה ונמצא הקודם,
ואם  בנו, את להניק משועבדת שאינה אע"פ ממנו שנתגרשה
לעיל  כמבואר בו, מטפל והוא בנו את לו מחזירה רצתה
עד  אותו הניקה כשלא זה כל - הט"ז אישות מהל' פכ"א
שמא  מאמו, אותו מפרישים אין - הכירה אם אבל שהכירה,

שם. כמבואר סכנה, לידי יבוא

.ÂÎÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ?‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ‡e‰ ‰nk«»¿««¿ƒ»«¿»»¿∆¿ƒ
L„Á125.Ba ‰Ò¯‡˙pL ÌBiÓe Ba „ÏBpL ÌBiÓ ıeÁ . …∆ƒ∆«ƒ∆ƒ¿»¿»

שאינה 125) חבירו למעוברת והואֿהדין שם. כתובות,
שתלד. לאחר היניקה חדשי כ"ד שיעברו עד להארס מותרת
בין  אלמנה שהיא "בין פסק: סי"א יג, סי' אהע"ז ובשו"ע
לזנות  במופקרת להקל ויש מזנה, שהיא בין גרושה שהיא

משמרה". בעלה שיהא כדי

.ÊÎÔÓÊ ¯Á‡ „Ú Ò¯‡Ï ¯eÒ‡ Ck ‡OÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ»»»¿»≈«««¿«
CB˙a ezÏÓbL B‡ ‰˜ÈÓÏ da ‰˙ elÙ‡ .‰Ê∆¬ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆¿»«¿

‡Opz ‡Ï - L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡126- da ˙Ó . «¿»»¿∆¿ƒ…∆…ƒ»≈≈¿»
ep‚¯‰z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡OpÏ ˙¯zÓ127. À∆∆ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»««¿∆

וברש"י).126) שם, (כתובות להנשא שרוצה מחמת שגמלתו
(שם).127) כך על חשודה אינה כי להנשא, כדי

.ÁÎ- ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ ‡OÂ ¯·Ú»«¿»»¿À∆∆¿ƒ»¿¿«∆
Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,Ë‚· ‡ÈˆBÈ128- Ï‡¯OÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ»»…≈¿ƒ»»ƒ¿»≈

.‰˜ÈÓ ÏL L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ¯Á‡ ‰p¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«««¿»»¿∆¿ƒ…∆∆¿ƒ»
ÔÈ‡ - BzL‡ ÌÚ ·LÈÂ ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á¯·e ‡O»»»«¿««¿«»¿»«ƒƒ¿≈

ÌeÏk CÎa129ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ Ò¯‡ . ¿»¿≈«¿À∆∆¿ƒ»≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡130ÒÎÏ ‡ÏÂ .131‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú ¿ƒ¿…ƒ¿…«««¿««¿ƒ»

.„Ïe‰ ˙eÓiL „Ú B‡«∆»«»»

לו:128) (יבמות גרושה משום עולמית להחזירה יוכל שלא
כד, הל' לעיל האמור יום תשעים בתוך המארס אבל ולז.).
כי  גט, בלא אותם מפרישים אלא בגט להוציא חייב אינו
הוא  שהזמן משום וגם הוולד, סכנת משום החמירו כאן
רק  קצר הזמן למעלה אבל להשתמר, להם קשה ארוך
(מגידֿמשנה). להשתמר ויכולים חדשים שלשה
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כמבואר 129) מצילתו, ובריחתו ברח, שהרי לו, ומותרת
כד. הל' נשא,130)לעיל אם אלא "יוציא" אמרו: שלא

יש  וכן שיוציא. שם) (יבמות, הוזכר לא - קידש אם אבל
. . בעלה שמת "מינקת ס.) (כתובות שאמרו ממה להוכיח
למה  - לגרש צריך כשאירס ואם תינשא", ולא תתארס לא .
שאינו  ודאי אלא גירשה, כבר הרי תינשא" "ולא לשנות: לו
אע"פ  חידוש, הברייתא משמיעה ולפיכך לגרשה, חייב
הגר"א  בביאור וכן שם, יבמות ('תוספות' ישא לא - שאירס

יב). יג, סי' התימנים:131)לאהע"ז ובכת"י דחוק, הלשון
סי"ב. יג, סי' אהע"ז בשו"ע הנוסח וכן יכנוס, ולא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שנתגרשו,1) לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל

הגט, על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי שתי הכחשות
ועדים  אחד עד ונאמנות בעלה, מת לומר האשה נאמנות

הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים

.‡‰Le¯‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰¯Ó‡Â ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»
¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L ;˙Ó‡ - È‡2. ¬ƒ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

- ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰À¿¿»≈∆ƒ»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ
˙Ó‡ dÈ‡3˜eMÏ dÓˆÚ ¯Èz‰Ï4‰ÏÒt Ï·‡ , ≈»∆¡∆∆¿«ƒ«¿»«¬»»¿»

ÌÏBÚÏ ‰p‰kÏ dÓˆÚ5ÔÈLLBÁ - dÏÚa ˙Ó Ì‡Â . «¿»«¿À»¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ
È¯·„Ï˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,‰6. ƒ¿»∆»¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

כדי 2) לאחר אני, גרושה אמרה: ואפילו א. כב, כתובות
עוקרת  אינה שהרי עצמה, להתיר נאמנת היא הרי דיבור,
עצמה  את פוטרת אלא הייתי) איש (אשת הראשון דיבורה
דיבורה  אפילו אלא עוד ולא הגירושין, מצד אחר מצד
אני  פנויה ועכשיו הייתי, איש אשת כך: משמעו הראשון

אם 3)(מגידֿמשנה). ואפילו בידה, גיטה ואין הואיל
א. כג, שם כמבואר תצא, - לאחר.4)נשאת להנשא

אינה. זו תיבה התימנים, גרושה 5)ובכת"י לדבריה כי
כחתיכה  (לכהן) עצמה "שעשתה לכהן, אסורה וגרושה היא

ה"ג. סוף לקמן איסור", וגרושת 6)של היא, גרושה שמא
פ"ג  והשווה ב. קיח, ביבמות בזה וכיוצא לו, אסורה אחיו

הי"ד. יבום מהל'

.·ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú ÈL dÏ eÈ‰»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - Ëb ÌL7Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . »≈¬≈ƒ»≈¿«¿ƒ»ƒ»≈

BÊ È¯‰ - ‰Êa ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e¯‡aL9. ∆≈«¿

גיטי 7) נאבד טוענת והיא נתגרשה, עכשיו אומרים: ואפילו
אמרו  וכן ה"ו). להלן (מגידֿמשנה נאמנים הם הרי נקרע או
אילו  מזה משמע גירושין", עידי שם "כשאין פט.) (כתובות
מותרת  שהיא ומכאן כתובתה, נוטלת היא עדים לה היו
כתובתה  גובה אינה - להנשא יכולה שאינה כל כי להנשא,

יא). קנב, סי' לאהע"ז הגר"א חתימת 8)(ביאור זיהו שלא
הוכחות 9)העדים. הבאנו בביאורנו ושם הכ"ד, פ"ז לעיל

הגט. שיקויים עד נאמנת אינה הראב"ד ולדעת זה. לדין

.‚‡l‡ ,dÏ ÂÈz˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ :¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈ƒ»«…¿«ƒ»∆»
‰„B‰ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - B˙B‡ ‰‡ˆÓe ÈpnÓ ÏÙ»«ƒ∆ƒ»¿»≈∆¡»∆¬≈»

dÏ B·˙kL10Ì‡ Ï·‡ ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ∆¿»»«¬≈≈ƒ««»»¬»ƒ
‰È‰ È‡z ÏÚ :ÏÚa‰ ¯Ó‡11‡Ï ÌÏBÚÓ ,‰È‰ ÔB„wt , »«««««¿«»»ƒ»»»≈»…

‡e‰ ÛiÊÓ ,ÂÈz·˙k12È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ¿«¿ƒ¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈
‰¯ÈÒÓ13e¯‡aL BÓk ,14dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿«≈≈»

dLÙ ‰ÏÒt Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ˙BÈ‰Ï ˙L¯‚Ó¿…∆∆ƒ¿À∆∆«¬≈ƒ¬»»¿»«¿»
e¯‡aL BÓk ,‰p‰kÓ15dÓˆÚ ‰ÏÒt È¯‰L ; ƒ¿À»¿∆≈«¿∆¬≈»¿»«¿»

¯eq‡ ÏL ‰ÎÈ˙Ák dÓˆÚ ‰˙OÚÂ ,‰Èt ˙‡„B‰a16. ¿»«ƒ»¿»¿»«¿»«¬ƒ»∆ƒ

הגט,10) סימני אומר "הוא כח.): (בבאֿמציעא אמרו וכן
הגט  אין שאפילו הרי לה", ינתן - הגט סימני אומרת והיא
ליתן, שלא שנמלכתי נפל, ממני לומר: נאמן אינו - בידה
יד). קנב, סי' שם, הגר"א (ביאור בידה כשהגט כלֿשכן

נתקיים.11) ובכת"י 12)ולא היא, אחת שטענה נראה
אהע"ז  ב'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף כתבתי "לא התימנים:

מעולם". כתבו ולא מזוייף שהוא "או קנב: ע"י 13)סי'
תנאי  על היה שלא נדע לידה, זה גט מסר שבפניהם העדים

הפרטים. כל יודעים שהם פקדון, ה"ב,14)או פ"ז לעיל
שם  כמבואר נאמנים, מסירה ועדי א. ט, גיטין הש"ס ע"פ
יאמנו", לא האם גירשה, בפנינו יאמרו אילו "מה ב: טז,

שם. י"ד בהל' ה"א.15)וראה הש"ס 16)לעיל  לשון
א. כב, בכתובות

.„„·‡Â ÈzL¯b :˙¯ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È¯‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי"ג,17) אישות מהל' פ"ד למעלה וראה ב. פט, גיטין
הכ"ו. ופט"ז

.‰ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈzL‡ ˙‡ ÈzL¯b :ÏÚa‰ ¯Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ¯·„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡ - dL¯bL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dL¯b ÏËa ¿«¿¿»¿≈»≈≈¿»¿ƒ≈»

˙Ú„BÈ23‡e‰L ÈtÓ Ba ‰Èt ÊÚz ‡nL B‡] , ««∆»»≈»∆»ƒ¿≈∆
[˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,dÈÓ‡Ó24dlL ¯eq‡‰ „·k25. «¬ƒ»¿ƒ≈»««…∆»ƒ∆»

Ìz‡ È¯‰ - ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ L¯b ,ÌÈÓi˜.eÈÙa ‰zÚ d «»ƒ»≈»«»¿»≈

קלה.).18) (בבאֿבתרא להנשא שאסורה 19)להתירה
שמא  חולצת, אלא מתייבמת אינה וכן ימות, אם לכהונה

(שם). היא הביא:20)גרושה קנב) סי' (אהע"ז ה'טור'
מזה 21)"מכוין". תצא שתינשא שלאחר להכשילה,

התימנים,22)ומזה. ובכת"י "ובגט". להיות צריך אולי
ליתא. "או" למה 23)תיבת הקושיא, את רבינו יישב בזה

(ראה  נתגרשתי באמרה נאמנת עצמה האשה תהא לא
ה"ד). הפיסקא 24)למעלה כל אין וקושטא, רומי בדפוסי

מרובעים. בסוגריים לפנינו המוקפת בזה 25)הזאת גם
היא  נאמנותה שכל נאמנת, עצמה היא תהא לא למה יישב,
כשהבעל  כאן אבל בעלה, בפני פניה מעיזה שאינה מפני

ב. סד, גיטין וראה להעיז, יכולה - מסייעה

.Â‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
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BÏ ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - 'ÈzL¯b'≈«¿«ƒ¬≈¿∆¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿ƒ»¿∆¿»∆»≈»∆»¿ƒ»

‡ˆz - ˙‡O Ì‡26.¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ƒƒ»≈≈¿«»»«¿≈

שם.26) וגיטין ב. כב, כתובות

.ÊÂÈLÎÚ' e¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»
- ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»

Ch‚ È‡ÈˆB‰27ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒƒƒ≈¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒ
‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „·‡ ¯ÓBÏ LÈ - '‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈«»««≈¿ƒ¿ƒ
,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa È‡ ‰Le¯b' ˙¯ÓB‡∆∆¿»¬ƒ¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»
˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«ƒ«¿ƒƒ»ƒƒ»

‡ˆz ‡Ï - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï28dÏÚ·e ‡È‰ È¯‰L ; ¿∆»≈≈∆»…≈≈∆¬≈ƒ«¿»
ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L È‡cÂa ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿««∆ƒÀ∆∆«¬»»ƒ∆≈
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ Ï·‡ .ÔÓˆÚ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ«¿»¬»ƒƒ»¿«≈ƒ
,'˙Ú„BÈ ÈÈ‡' ‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ;˜ÙÒ BÏˆ‡ ¯·c‰Â¿«»»∆¿»≈¿≈ƒ»¿»≈ƒ««

‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O elÙ‡29„Ïe‰Â ¬ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¬≈≈≈¿«»»
.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

אם 27) מגורשת היתה כנגדם, מכחישים עדים היו לא ואילו
ו). הערה למעלה וראה (מגידֿמשנה, הגט נאבד טוענת

הט"ז.28) פ"י ולמעלה הכ"ג, להלן וראה שם. כתובות,
שם.29) כתובות,

.ÁÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙pL ‰eÈ‡¯' ÌÈL e¯Ó‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È¯‰ - ˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈe¯L Ìlk eÈ‰ Ì‡ ,'‰eÈ‡¯ ‡Ï'…¿ƒ»ƒ»À»¿ƒ¿»≈««¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ30,¯Lk „Ïe‰Â ‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; …ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈¿«»»»≈
‰Úˆa L¯‚Ï ÔÈÈeOÚ Ì„‡ ÈaL31. ∆¿≈»»¬ƒ¿»≈¿ƒ¿»

קול 30) היה נתגרשה אילו שיאמרו שפתים, לזות משום
כג.). (רש"י ראינוה 31)לדבר לא טענת ואין א. כג, שם

ה"ל. אישות מהל' פ"ט למעלה וראה ראיה. -

.Ë„Á‡ „Ú ‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…À¿¿»≈∆ƒ»≈∆»
„Á‡ „Ú ‡·e ,‰L¯b˙Â ‰˙È‰ LÈ‡ ˙L‡ :¯Ó‡Â¿»«≈∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»≈∆»
‡È‰L ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈL È¯‰ - ‰L¯b˙ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿»¿»¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆ƒ
ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,‰Le¯‚ ‡È‰L „ÈÚÓ „Á‡Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»
Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï CÎÈÙÏe .ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL∆∆»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»…ƒ»≈¿ƒ

‡ˆz - ˙‡O32. ƒ»≈≈

שניהם 32) שהרי כן, אינו קידושין ולענין שם. כתובות,
למעלה  וכמבואר שנתקדשה, קודם היתה שפנויה מעידים

הל"א. אישות מהל' פ"ט

.È‰Ê ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ e‡aL ÌÈL‡ ÈLe ‰M‡ƒ»¿≈¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆∆
‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Èc·Ú ‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆
‡È‰ È¯‰ - È„·Ú Ô‰ÈL :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â ,Èc·Ú«¿ƒ¿»ƒ»∆∆¿≈∆¬»«¬≈ƒ
˙L‡a ‰e˜ÈÊÁ‰ Ô‰ÈML Èt ÏÚ Û‡Â .ÏkÏ ˙¯zÓÀ∆∆«…¿««ƒ∆¿≈∆∆¡ƒ»¿≈∆
ÔÈ‡ ,BÓˆÚÏ „ÈÚ‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ‡ƒƒ¿»∆»≈∆≈ƒ¿«¿≈»

ÔÈÓ‡33. ∆¡»ƒ

ב.33) סה, קידושין

.‡È‰Ïa˜ ÁÈÏL34ÏÚa‰Â ,B„È ˙ÁzÓ Ë‚ ‡ÈˆB‰L ¿ƒ««»»∆ƒ≈ƒ««»¿«««
È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ :¯ÓB‡≈¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈

e¯‡aL BÓk ,‰¯ÈÒÓ35ÂÈz˙ ÔB„wÙÏ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»¿∆≈«¿»««««¿ƒ»¿«ƒ
BÏ36ÁÈÏM‰ - ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ï :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,¿«»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ«

ÔÓ‡37,‰M‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈»ƒ»
Ôk :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,ÈÏ B˙ ‰Ê ÁÈÏL :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆»ƒ«∆¿»ƒ¿«»ƒ«≈≈
‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰Â ,ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ïe dÏ ÂÈz˙¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿«««≈…
‡È‰Â ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ - ÔB„wÙÏ ‡l‡ BÏ ÂÈz˙¿«ƒ∆»¿ƒ»«»ƒ«∆¡»¿ƒ

˙L¯‚Ó38. ¿…∆∆

ומשיגיע 34) בעלה, מיד גיטה לקבל שליח האשה שעשאתו
פ"ו  לעיל כמבואר לידה, הגיע כאילו תתגרש - לידו הגט

גיטה 35)ה"א. המוציאה עצמה אשה בדין ה"ג, לעיל
לשלוחה. והואֿהדין ידה, לגרש 36)מתחת מוכן שיהא

כקבלת  קבלתו שתהא קבלה, שליח בתורת ולא כשירצה, בו
סד.37)האשה. (גיטין לידו הגט כשמסר האמינו שהרי

אומרים  אין אחת, בעיר שלשתם אם ואפילו חסדא). כרב
(שם  האשה ליד ישר נותנו היה לגירושין נותנו היה אילו

בתשובותיו). הרי"ף פסק וכן אומרים 38)וברש"י. ואין
ויכולה  הואיל אלא בידו, כשהגט אלא נאמן השליח שאין
שמואל' ('בית בידו עדיין כאילו הריהו - לידו להחזירו

פג). ס"ק קמא סי' אהע"ז

.·ÈÔÈLe¯‚Ï' ¯ÓB‡ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ëb‰ „·‡»««≈««ƒ∆«««≈¿≈ƒ
'dÏ ÂÈz˙' ¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â 'ÁÈÏMÏ ÂÈz˙39BÊ È¯‰ - ¿«ƒ«»ƒ«¿«»ƒ«≈¿«ƒ»¬≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ40Ô‡k ÔÈ‡Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ; »≈¿…∆∆∆¬≈À¿¿»≈∆ƒ¿≈»
ÈÙa :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â .ÏÚ·e „Á‡ „Ú ‡l‡∆»≈∆»«««¬ƒ»¿»»ƒ»¿»«
ÏÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ÈÏ ÁÈÏM‰ B˙e ÔÈLe¯‚Ï BÏ B˙¿»¿≈ƒ¿»«»ƒ«ƒƒ¿«««
‡nLÂ ,‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡ ,d˙B‡ ÔÈ„ÚBÒ ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«¬ƒ»∆¿»∆»≈»∆»¿∆»

‰L¯b˙ ‡Ï41. …ƒ¿»¿»

ואינה 39) כאן, ידובר הולכה שבשליח משמע, זה מלשון
ה"ה, פ"ו לעיל כמבואר לידה, הגט שיגיע עד אלא מתגרשת
לא  שאפילו לה, נתתיו שיאמר: צורך אין קבלה בשליח כי

מתגרשת. לידה שליחותו,40)נתן עשה שליח אולי
ואינה  וחולצת להחמיר, בו הולכים הוא, שספק ומתוך
(גיטין  משני גט צריכה לאחר, נתקדשה אם וכן מתייבמת.
עושה  שליח חזקה באיסורין: אומרים "שאין סד:).
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ד להחמיר" אלא להקל שליחותו

שם.41) גיטין,

.‚ÈÈÙa dÏ BÁÏLe ‰M‡Ï Ëb ÏawL ‰Ïa˜ ÁÈÏL¿ƒ««»»∆ƒ≈≈¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
ÌÈ„Ú ÈL42Ëb‰ È¯‰Â ,ezÏËe d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰Â , ¿≈≈ƒ¿ƒƒ««≈¿»»¿»««¬≈«≈

dÏÚa Ì‡ ˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ≈ƒ««»»¿ƒ≈»««ƒ«¿»
BÁÏL43ÏL BÁeÏL B‡ dlL ‰Ïa˜ ÁÈÏL B‡ dÏ ¿»»¿ƒ««»»∆»¿∆

dÏÚa44e¯‡aL BÓk ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -45. «¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈«¿

לה.42) כששלחו בידו הגט בשליחה 43)שראו רצה שלא
הולכה. שליח ביד ושלחו הראשון 44)לקבלה, השליח

להולכה. שני שליח עשה בעלה, הי"א,45)של לעיל
השליח  שאין ואע"פ לי, נתנו לגירושין לומר נאמן שהשליח
יוצא  הגט שראו מעידים והעדים הואיל אולם בפנינו, עומד
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וכמבואר  לידו, בא כיצד לידע צורך לנו אין ידו, מתחת
הבאה. בהלכה

.„ÈÏËa Ë‚ ‡e‰L B‡ ,B·˙k ‡lL ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa ‡a46 »««¿ƒ¿≈∆…¿»∆≈»≈
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È -47Ëb‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È¯‰L , ƒ¿«≈¿»»∆¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆«≈

Û‡Â ;d„Èk B„iL dÁeÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ dÏ e˙pL∆»¿»»»ƒ«««¿»∆»¿»»¿«
˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ48eÚ„È ÌÈ„Ú‰ È¯‰ ,49Ì‡Â . «ƒ∆ƒ≈»««¬≈»≈ƒ»¿¿ƒ

˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï50. …ƒ¿«≈≈»¿…∆∆

ברשות 46) שלא הסופר כתבו או לשמה, שלא שנכתב
ה"ה. פ"ב לעיל כמבואר בטל, גט זה והרי הבעל

משגיחים 47) אין ואז העדים, חתימות זיהוי ע"י יאושר
ה"ו. פ"ז לעיל כמבואר הבעל, הוא 48)בערעור והרי

כיון  כשר, הגט זאת בכל - מזויף שהוא ודאי טענת טוען
שלוחה. ביד שהיה יודעים כאילו 49)שהעדים זה והרי

לקחו  שאילו לי, נתתו לגירושין וטוען: בפנינו עומד השליח
לה. שולחו היה לא עומד 50)לפקדון הבעל שהרי

שליח  שאין הי"א, לעיל וכמבואר כתבו, שלא ומערער
ובעלה  גט הוציאה שאם עצמה, מהאשה עדיף לקבלה
פ"ז  לעיל והשווה בחותמיו, יתקיים - מזויף שהוא מערער

הכ"ד.

.ÂËdÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ«¿»
ÌÏBÚa ÌBÏLÂ dÈ·Ï BÈa ÌBÏLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ51, ƒ¿ƒ««»¿»≈¿≈»¿»»»

B‡ ‡Op˙Â ,˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈
ÌaÈ˙z52dÓˆÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡L ‰˜ÊÁ .53¯Ò‡˙Â - ƒ¿«≈¬»»∆≈»¿«¿∆∆«¿»¿∆¡…

d˙a˙k „ÈÒÙ˙Â ,‰Ê ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÚ dÓˆÚ«¿»««¿»»ƒ¿«∆¿«¿ƒ¿À»»
ÔÈ¯ÊÓÓ ‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ ,‰fÓe ‰fÓ54ÈeOÚ‰ ¯·„a - ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆»«¿≈ƒ¿»»∆»

;‰ÚË ÔÚËÏ ‡ÏÂ LÈÁÎ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÏkÏ ˙BÏb‰Ï¿ƒ»«…¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿…ƒ¿…«¬»
ÔÎÂ .ÈÁ ‡e‰L Ú„eÈ B‡ ,‡B·Ï BÙBÒ - ÈÁ ‡e‰ Ì‡L∆ƒ«»ƒ»«∆«¿≈
ÏÚ ‡Opz - dÏÚa ˙nL dÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ƒ»≈∆»¿≈ƒ»∆≈«¿»ƒ»≈«

˙BÏb‰Ï ÈeOÚ ¯·c‰L ,ÂÈt55‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ƒ∆«»»»¿ƒ»¬ƒ∆∆ƒ»
‰ÁÙL B‡56„Ú ÈtÓ „ÚÂ57,‰ÁÙL ÈtÓ ,„·Ú ÈtÓ - ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒƒ∆∆ƒƒƒ¿»

‡Op˙Â ,'ÈBÏt ˙Ó' ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡ - ÂÈ·B¯˜ ÈtÓƒƒ¿»∆¡»ƒ«≈¿ƒ¿ƒ»≈
BzL‡58Ì‰Èt ÏÚ ÌaÈ˙z B‡59. ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ∆

אינה 51) - בעולם מלחמה אם או ביניהם קטטה אם אבל
ה"אֿב. פי"ג לקמן כמבואר לא 52)נאמנת, בעלה אם

קיד:). (יבמות בנים א.53)הניח קכ, פ"י 54)שם לעיל
א.55)ה"ז. קטו, לישראל 56)יבמות שנמכרה גויה

אחרת. עדות להעיד כשרים שאינם שפחה, לשם וטבלוה
אחר,57) מפי שמעו אלא העדות דבר את בעצמו ראה שלא

ה"ה. עדות מהל' בפ"ח כמבואר אחר, במקום נאמן ואינו
הכ"ט.58) פי"ג להלן ראה א. קכב, צד,59)יבמות שם

כל  כך נאמן, אחד שעד וכשם ביבמה". נאמן אחד "עד א:
מהל' פ"ג (מגידֿמשנה הבעל מיתת עדות כדין נאמנים אלו

ה"ה). יבום

.ÊËLÓÁÓ ıeÁ ,BÊ ˙e„Ú dÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÓ‡ Ïk‰Â¿«…∆¡»ƒ¿»ƒ»≈≈»≈
BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ì˙˜ÊÁL ,ÌÈL»ƒ∆∆¿»»¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ d¯Ò‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙·e , «»¿≈≈¬»«¬»

d˙¯ˆÂ62dzÓ·ÈÂ ,63dÏÚa ˙·e ,64Ì"ekÚ elÙ‡ . ¿»»»ƒƒ¿»««¿»¬ƒ«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰65BÓk ,ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ - «≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»«ƒƒ«ƒ¿

¯‡a˙iL66ÔÓ‡ BÈ‡ - „ÈÚ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â .67. ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ≈∆¡»

קרובן,60) שהוא זה בעל מות לאחר ואם א. קיז, יבמות
בעלה  שמת להעיד נאמנות אחר, לאיש ונשאת הלכה
בינו  להפריד אלא שקר להעיד חשודות שאינן האחרון,

(כסףֿמשנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי, יגיעי כל תאכל זו

אדחה. ואני ואמי אבי עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי אשת
ב'ירושלמי' אמרו וכן ה"ג. פ"ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט"ו באה 64)יבמות זו
וראה  קיז.). יבמות (רש"י עמלה כל ואוכלת אמי במקום
"כשם  שנינו: שם וב'ירושלמי' ה"ו. יבום מהל' פ"ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק: זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט) כז, (משלי לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי"א, פי"ג לקמן

שם.67)ב. יבמות,

.ÊÈÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡ - dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ71Ï·‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt72‰M‡ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ -73. »ƒƒ¿≈∆∆¡»¿≈ƒ»

מן 69)לעדות.68) מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר
שהלווה  או יוםֿטוב, חילל או נבילות שאכל כגון התורה,
עדות  מהל' בפ"י כמבואר לוקה, שאינו אע"פ קצוצה ברבית

אהע"ז 70)ה"גֿד. (ט"ז לשקר חשוד שהוא ב כה, יבמות
סק"ב). יז פט"ז.71)סי' יבמות עבירה 72)רי"ף, שעבר

בחלב  עוף בשר שאכל כגון בלבד, חכמים מדברי שחיובה
של  גזל על העובר וכן גלויות, של שני יוםֿטוב שחילל או
אבק  שהם בקוביא ומשחקים יונים מפריחי כגון דבריהם,

ה"ד. שם עדות בהל' כמבואר ב.73)גזל, כה, יבמות
פ"א  סוטה הל' ולקמן ה"ו, אישות מהל' פ"ד לעיל השווה

הט"ו.

.ÁÈ‰e¯Èz‰Â ,dÏÚa ˙nL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆≈«¿»¿ƒƒ»
˙‡ LÈÁÎ‰Â ¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,ÂÈt ÏÚ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿««»»«≈¿ƒ¿ƒ∆
d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«…≈¬≈…≈≈≈∆≈»
ÌÈ„Ú ÈLk ‰M‡ ˙e„Úa ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;‡Op˙Â¿ƒ»≈∆≈∆»∆¡»¿≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,˙Bi„Ú ¯‡La74. ƒ¿»≈À¿≈¿»»∆∆»ƒ¿¿«ƒ

רוצח 74) והל' הט"ז, סוטה מהל' פ"א השווה ב. קיז, שם
הי"ג. פ"ט

.ËÈ¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈ƒ»∆∆≈¿ƒ»∆∆…≈
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‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75ÈtÓ , ¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡È‰L76‡È‰Â ,dÏ „ÈÚ‰L „ÚÏ ˙‡O Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿ƒƒ»»≈∆≈ƒ»¿ƒ

'˙nL ÈÏ È¯a' ˙¯ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ - '˙Ó ‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL79. ¿«ƒ¿»¿…≈««ƒ∆ƒ»≈≈

א.75) קיח, – ב קיז, כרת,76)שם בספק עליה, והבא
והשווה  שנים, נגד שנים לענין ב כב, בכתובות כמבואר

הכ"ג. בא"77)לקמן היה קיים, היה "אילו שמת. לי ברור
לי, ברי מפרש: שם בר"ן אולם שם). כתובות (רש"י
הגר"א  (ביאור רבינו כוונת גם שזוהי ויתכן, מת". ש"ראיתיו

לז). יז, סי' ה"ד,78)אהע"ז פט"ו יבמות ב'ירושלמי'
הכ"ג, לקמן המבואר ושנים" "שנים של לדין זה דין השוו
לאחד  נישאת אם תצא לא ושנים", שב"שנים שכשם
בתוספתא  וכן (מגידֿמשנה), אחד נגד באחד כך מעדיה,

ה"א. פי"ד, ב.79)יבמות קיז, יבמות

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e LÈ‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL ÔB‚k¿∆ƒ»«ƒƒ»¿«ƒ¿»¿…
e‡·e dÓˆÚ Èt ÏÚ B‡ ‰M‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL B‡ ,'˙Ó≈∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ«¿»»
‡Ï' e¯Ó‡Â Ô‰È¯·c ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙B¯ÓB‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ¯Lk „Ú Ï·‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ …≈¿ƒ¿ƒ…≈¬≈∆
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk82‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â ,83 ¿∆¡»«∆¡»¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

.‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó È‡cÂ' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆««≈¬≈…≈≈

תצא.80) - נשאת אם "או 81)שאפילו התימנים: ובכת"י
הי"ז. למעלה וראה דבריהם", של ובדפוסים 82)פסולין

באו  ואם התימנים. בכת"י וכן למחצה", "כמחצה ראשונים:
הנשים  באו אם אבל תצא, נשאת ואם תינשא, לא אחת בבת

הכשר, אחד עד עלֿפי לינשא שהתירוה לא אחרי זו הרי
כשנים, נחשב שהראשון ותינשא, הראשון מהיתרה תצא
וכן  הי"ח, לעיל וכמבואר כאחד, רק נחשבים והמכחישים
יז, סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן וכן קיז:) (יבמות רש"י דעת

וראה 83)לז. הי"ט, לעיל וכמבואר שמת, לה שהעיד לעד
שם. לאהע"ז שמואל' 'בית

.‡Î,'ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ‡È‰ B‡ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆≈ƒ∆»¿»≈«¿ƒ
‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ¯Lk „Ú ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈»≈¿»«…≈¬≈…

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz84. ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈

עד 84) לגבי שכולן אחד, עד לגבי הנשים כח שהורע כיון
הורע  הקודמת, בהלכה כמבואר למחצה, כמחצה הן אחד
העידה  כשהיא אפילו אחד, עד לגבי אחת אשה כח גם
יבמות  ע"פ (מגידֿמשנה פיה על להנשא והתירוה תחילה
בא  ואח"כ והתירוה, שמת העידו שתים שאם ונראה, קיז:).

מהיתרה  תצא לא זו הרי - מת לא ואמר כשר אחד עד
נמצא  תחילה, התירוה והן כמותו, שקולות שהן הראשון,
וכמבואר  שנים. במקום אחד של דבריו ואין כשנים, שהן
(אחת) "אשה אלא: רבינו ציין לא ולפיכך הי"ח, לעיל

(מגידֿמשנה). וכו' מת" אומרת

.·Î˙B¯ÓB‡ ÌÈL ÈzLe '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆…≈¿≈»ƒ¿
‡Ï' ÌÈL ¯OÚ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó'≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ…
Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó' ˙B¯ÓB‡ ‰¯OÚ ˙Á‡Â '˙Ó.‡ ≈¿««∆¿≈¿≈¬≈ƒ»≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰‡Ók ÌÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L85, ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿≈ƒ¿≈ƒ

Ï˜‰Ï ÔÈa ,·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒÙa Ï·‡86ÔÈa ¬»ƒ¿ƒ«≈««»…≈¿»≈≈
¯ÈÓÁ‰Ï87. ¿«¿ƒ

בהלכה 85) כמבואר תצא, נשאת ואם תינשא, לא ואז
כשנים" ומאה כמאה שנים כשרה, ב"עדות כי הבאה,

מב.). שלפנינו.86)(שבועות המוזכר 87)בענין  כדין
קיז:). (יבמות כ' בהל'

.‚Î‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '˙Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ…
ÈtÓ ,‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó≈¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .˜ÙÒ ‡È‰L∆ƒ»≈¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¿ƒ∆∆

'˙nL ÈÏ È¯a'88‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -89. »ƒƒ∆≈¬≈…≈≈

(כתובות 88) בא" היה קיים היה שאילו נוקפי, לבי "אין
וברש"י). ה"ז.89)כב: לעיל השוה

.„Î‰¯Ó‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡·e ,ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈»ƒ»»««≈∆¿»¿»
BÓk ,dÓˆÚ Èt ÏÚ ‡Opz BÊ È¯‰ - 'ÈÏÚa ˙Ó'≈«¿ƒ¬≈ƒ»≈«ƒ«¿»¿

e¯‡aL90‰„ÈÚÓ ‰¯ˆ ÔÈ‡L ,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆÂ ; ∆≈«¿¿»»»¬»∆≈»»¿ƒ»
dz¯·ÁÏ91‰lÁz BÊ ˙‡O elÙ‡Â .92:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¬∆¿»«¬ƒƒ»¿ƒ»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙¯ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL e¯Ò‡iL ‡È‰ ‰ˆB¯ d˙¯ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙¯ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,d¯Èz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

d¯Ò‡Ï94- '‚¯‰' ˙¯ÓB‡ d˙¯ˆÂ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È¯‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙B¯ÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט"ו.90) הט"ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב.). (יבמות פלשתים" עם נפשי "תמות
כדי  עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט"ו שם ב'ירושלמי'

חברתה". ב.94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס"ט. יז,
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dlitzקצ zekld - dad` xtq - elqk a"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk g"kÎa"k -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו כ"ב ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ׁשלׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¨¨¨

קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי
וסדר  הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל

הפסקתן.

.‡ËeLt‰ ‚‰n‰2˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á ¯Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰¯Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡' - ‰iMa ,'˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ÔÈ¯B˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz3'Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' - ˙ÈLÈÏMa ,4, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»
˙‡ ÔÈ¯ÓBbL „Ú ,‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰¯Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa5.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט.3)שנתפשט ו, א.4)בראשית יב, שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ לבני הכוונה

כט:). (מגילה

.·˙BÏÏ˜ ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡¯ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡¯˜iÂ' ¯ÙÒaL6˙¯ˆÚ Ì„˜7‰¯B˙Œ‰LÓaLÂ ,8 ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜9ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ

'ÈÈÒ ¯a„Óa'10‰ÚLz ¯Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»
'ÌÈ·v Ìz‡' ,·‡a11˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆

‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô¯‰‡12LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ¯„Ò ÈL ˙È¯ÁL ÔÈ¯BwL ˙B˙aL13Èk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈ¯Ê˙14'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ¯‰a' ÌÚ15Ô‰· ‡ˆBiÎÂ16eÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰La17Ô˙BÚa ÌÈ¯„q‰ Ô˙B‡ e‡¯˜ÈÂ ,18. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»

ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי" בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט).8) כח, (דברים תבוא" "כי מהטעם 9)שבפרשת

מ"ב): פ"א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני לפניו עוברים עולם באי כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי "בחוקותי", שאחרי הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי" שבסדר הקללות בין בה

שבפרשת 11)ב'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק כדי
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח, פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח. קודם המצורע"
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע. קום וצלי, צום ועצור, מנה
המדברת  במדבר פרשת קרא פסח; תעשה ואח"כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח"כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח"כ באב תשעה תענית

ואח"כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי
עמרם  רב סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע
מעוברת  לשנה סימן הוסיף תכח סי' או"ח וה'טור' גאון).
ואח"כ  הסגר הטעון מצורע פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח. מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי", פרשת לקריאת להצטרף וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ תרצה אז ככתוב: "בחוקותי", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק", "חוקת סדר כגון
ומסעי". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי

התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה

כאחד,18)המועדות. ובחוקותי" "בהר סדרי תחבר אם כי
כדרוש. העצרת לפני סיני" "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.‚ÔÈ‡¯B˜ ÌL ,˙È¯ÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ‰ÁÓa19?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

- '˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ‰BL‡¯ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÎÂ ,¯˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡¯B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

¯„q‰ ÛBÒ20ÔÈ¯ÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈ¯B˜ BÊ C¯c ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰¯Bza ‡¯wL ÔÈÚÓ ‡È·pa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa21. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ"יב, לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע"ב.20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:

השמים  בורא ה' אמר... כה הארץ מפטיר: רוקע ונוטיהם
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב, (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח" בסדר
"תשבי" ובספר כולן. וכן ט) (שם, וגו' לי זאת נח מי כי בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס נאמר: "פטר" שורש
אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.„BL‡¯‰ - ÌÈL„Á ÈL‡¯·eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡¯B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙L¯tÓ22ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

¯iLiL È„k ,ÂÈ¯Á‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡¯‰ ‡¯wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰L¯ta23‰LÏL ‡¯B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ·¯‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈ·e' ÌÚ ÈM‰ ¯iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ
'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e' ‡¯B˜24L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆

„Á‡a :˙È¯ÁLa ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B· ‡¯B˜ ÈM·e ,˙aL d˙B‡ ¯„Ò Ba ÔÈ¯B˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰25‡¯B˜ ¯ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e'26 ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
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L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆
'BL„Áa27,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡ L„ÁŒL‡¯Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»

'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈ¯ÈËÙÓ28. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ
ÔÈ¯ÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ

'L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa29. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח).22) (במדבר לחמי קרבני את ישראל... בני את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י"ב, (פרק לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע"פ
השלישי  שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף פסוקים, שני המכילה השבת" מ"וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני יוכל ואז חדשיכם" מ"ובראשי
אין  הוא: כלל כי - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ"ובראשי לקרוא השלישי
משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני ממנה

כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה
הקרואים. מנין את המשלים השביעי העולה ע"ב. כט,

ולדעת 26) (כסףֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר
בדברי  הכוונה סח, הרמב"ם" ב"לשונות ח"א הרדב"ז
שהרי  מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי"ז) פ"יב, (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף עד חדשיכם" ו"בראשי השבת", מ"וביום

תכה). סי' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי" השמים ה' אמר ב"כה המתחילה

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע"א.29)כסאי" לא, מגילה

.‰·BË ¯·„a Á˙Bt ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
·BË ¯·„a ÌiÒÓe30‡¯B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙L¯t Ï·‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

¯ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ' „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…
'e‰·Èk¯È'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰·Èk¯È' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' ÔÓ ÈÚÈ·¯‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ

‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú31el‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;32? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰·eL˙a ÌÚ‰ e¯ÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי יסיים לא וכן ה"ז). (פ"ג, שם, ירושלמי
המשנה  פירוש ע"פ סק"ד, קלח סי' אברהם' ('מגן רע מעשה

מ"ח). פ"ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ"ד; מגילה הרי"ף ע"פ
וסימן  תכח). סימן (או"ח ב'טור' מובאת גאון פלטוי רב דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי"ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם

.Â‰¯Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL33˙B¯˜Ï ¯zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙È·a Ì˙B‡34ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

Ì¯Ó‡ ‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰¯Bz Ïk‰L35- ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»

,epzL È¯‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«
.Ô˙B‡ ˙B¯˜Ï „ÈÁÈÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק: המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע"א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב"ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף תחילת בברכה

" התלמוד: דברי את ומפרש רבינו על ˜Â¯‡חולק „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי' דברי על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י פירש וכן ה"ז). שם:35)פ"ג,
בדמע". כותב ומשה אומר "הקב"ה

.ÊÌÈ‰k ˙¯B˙aL ˙BÏÏ˜36‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡37,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó - ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓe38Œ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈
˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ - ‰¯B˙39e‚‰ ¯·Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬

.Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי 37)ויקרא שנאמר ע"ב. לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק תמאס, אל בני ה' מוסר יא): ג,
אמרו: ה"ז) פ"ג, (מגילה וב'ירושלמי' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני מתקללים בני שיהו בדין "אינו הקב"ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב"ה  שליח נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי משה
פני  ונתתי בהן: נאמר שהרי נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,
...ÌÎÈ¯Ú ˙‡ È˙˙Â ...·¯Á ÌÎÈÏÚ È˙‡·‰Â ...ÌÎ·
כלומר: הקודש), (ברוח אמרן עצמן מפי משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.ÁÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ40ÔÈ‡¯B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL ¯„Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆

BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ41ÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ
„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈL¯B„Â42‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«

˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa - ÁÒta ?ÔÈ¯B˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«
ÌÈ‰k43eÎLÓ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿

'ÌÎÏ eÁ˜e44ÏbÏb ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,45·BËŒÌBÈ·e , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿
ÈL46'·NÎ B‡ ¯BL' -47ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«

e‰iL‡È48'¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' - ÈLÈÏMa ,49ÈÚÈ·¯a , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ
'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' -50'EÏ ÏÒt' - ÈLÈÓÁa ,51ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ

'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eNÚÈÂ' -52ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿
‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ' - ÔB¯Á‡ ·BË53„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«

'„Âc ¯a„ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'E‡Ù¯ '‰ È‡ Èk'54, ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ
'¯BÎa‰ Ïk' - ÈÈÓM·e55'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,56. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני ד. משנה פ"ג, מגילה
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כשבת, במלאכה ואסור לב) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי בו נפסיק שלא אומר הייתי
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים

‰ÁÓ·Â,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי ,
טוב', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ"ו. פ"ג, מגילה
המצוות  כל וכי ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק מן ע"א. לב, מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י, ותורותיו האלהים חוקי ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג, יב, שם,45)שמות ב; ה, יהושע

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ

חול. הוא שהרי כלל, השמיני כוֿלג;47)יום כב, ויקרא
אֿמד. אֿכה.48)כג, כג, יג,49)מלכיםֿב שמות

אֿיט.50)אֿטז. כג, כדֿל; כב, לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט, במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח, חג על
של 53) שבשביעי לפי כז. פסוק טו פרק עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח, תהלים

ויפיצם, חציו וישלח - באפו עשן עלה ככתוב: מצרים,
לא.). מגילה (רש"י, במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק עד יט טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח "במדברא לב 56)"פסל י, ישעיה
פסח, בליל שהיתה סנחריב במפלת המדבר יב פרק סוף עד
שמיני  יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו ועל
עד  כב) יד, (דברים תעשר" מ"עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק כדי "ראה" פרשת סוף
בשמיני  וכן העצרת, של שני ביו"ט וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב ה"ט בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי, ביום להיות הפסח כשחל אלאֿאםֿכן
לי  "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח בין
(שמות  אלי" אומר אתה מ"ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
זו  בקריאה שיש ומפני הקרואים, ז' לכל לספק כדי יב) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ, ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.Ë'˙BÚe·L ‰Ú·L'a ÔÈ¯B˜ ˙¯ˆÚa57‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»
L„Áa' ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa ÌÈ¯BwL ,ËeLt»∆ƒ¿»ƒ«…∆

'ÈLÈÏM‰58‰·k¯na ÔÈ¯ÈËÙÓe ,59ÈM·e ,60ÔÈ¯B˜ «¿ƒƒ«¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ
˜ew·Áa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa61. ¿»»«¬»«¿«¿ƒƒ«¬«

ט.57) טז, לפי 58)דברים כ', פרק סוף עד א' יט, שמות
ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום

תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק ביחזקאל האמורה
מרכבתו. בהוד סיני הר על הקב"ה שירד בגולה 60)שם

ימיםֿטובים. שני במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק

פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב תורה
תורה. מתן בענין ב:): (ע"ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.È„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa' ÔÈ¯B˜ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏ62ÈÈÂ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯BwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰¯N ˙‡ „˜t63ÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó¯‰64˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈ¯B˜ ÈM·e , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰¯·‡65'ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,66. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט, א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי הפרק סוף עד כב, בראשית
עוד...66)יצחק. אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט. לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב:). השנה בראש (כמבואר

.‡È'˙BÓ È¯Á‡' ÔÈ¯B˜ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa67, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì¯ ¯Ó‡ ‰k' ÔÈ¯ÈËÙÓe68ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ È¯Á‡'aL ˙BÈ¯Úa69ÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ ¯kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpL70ÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ¯ÈËÙÓe ‰¯Bz· ‡¯B˜71. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק סוף עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק שם ככתוב והתענית,
יח.69) פרק ב"אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב"ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב"ה ושקיבל נינוה, אנשי תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב:

י). ג, (שם, עשה ולא

.·ÈÔÈ¯B˜ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙L¯Ùa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯ÈËÙÓe72ÌBÈ·e , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ' - ÈL73·BËŒÌBÈ·e , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿

ÔB¯Á‡74˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ÔÈ¯B˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL75'‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈ¯B˜ ¯ÁÓÏe ,76ÔÈ¯ÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'77È¯Á‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈
˙BÓ78˙Ba¯˜a ÔÈ¯B˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ¯‡L·e .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿

‚Á‰79. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק. סוף עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי ועלו ככתוב:

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי בֿכב. ח, מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח, ÌÂÈ· ויברכו העם את שלח
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף שהוא לפי

פ"ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כבֿנג. ח, מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני
ע"א. לא, דף מגילה במס' דעת 78)מקורם א. פרק יהושע

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב'תוספות' מובאת גאון האי רב
שחתמנו  לפי והטעם: ב'ירושלמי'. מקורו תרסט, סי'
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקב"ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ"ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע פטירתו לאחר
"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני התורה; סוף עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי ג), ב, (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב"סדר קוראים ובשלישי עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי תורה", "שמחת
על  א, פרק רבה" ב"קהלת המדרש ע"פ התורה סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק:
תרסט). סי' או"ח (שו"ע תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט, (במדבר פנחס בפרשת האמורים

.‚ÈÈzL ‡¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
˙BiL¯Ù80,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈

'ÈM‰ ÌBi·e' Ô‰k‰ ‡¯B˜81ÌBi·e' ‡¯B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«
'ÈLÈÏM‰82ÈÚÈ·¯‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡¯B˜ Ï‡¯NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ÈM‰ ÌBia ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ83ÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«
ÌBi·e' ÔÈ¯B˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ ,'ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ בחוץ
שני  עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק
חולֿהמועד  שהוא השלישי ביום ולפיכך מספק, ימיםֿטובים
בתשרי  ט"ו שיום יתכן כי לחג, שני רק זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני, ביוםֿטוב חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב חל בתשרי שט"ו
בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ למנהג ובנוגע לחג. השלישי

הוא.81)ההלכה. שני שמא כי ע"א. נה, כי 82)סוכה
הוא. לחג שלישי שהרי 83)שמא - היום לכבוד בא שהוא

לקרוא  חשוב הוא ולפיכך - שלשה רק קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני ביו"ט אבל היום. ספיקי את

"¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â אין שני, ספק הוא שגם אע"פ בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי השני" "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ"ג). למגילה (ר"ן שני יו"ט בקדושת להקל
וביום  קורא "וישראל כתוב: ושוינצינו, רומי דפוס שבנוסח

ÈÚÈ·¯‰ משובשת שגירסא סובר הכסףֿמשנה מרן אבל ."
חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי שאינו הרביעי" "וביום
למגילה  ברי"ף כתוב כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ הגאונים. דעת עלֿפי פ"ג
ביום  כי בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני" "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף תרסג סי' או"ח (שו"ע

.„ÈÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ

˙È¯ÁLa84˙BÈÚ‰ el‡ B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»
‰ B˙B‡ Ôa¯˜ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â ,e¯Ó‡L¯eÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»

ÌÈ„e˜t‰ LnÁa85Ôa¯w‰ ÔÈÚ ‡¯Bw‰Â ,‰¯Bza86 ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»
.‡È·pa ¯ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי שהזכיר לפי
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף היום בקרבנות קוראים אנו פסח בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח "במדבר" חומש הוא
כחֿכט. פרקים פנחס בפרשת ופקודיהם, ישראל בני במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי עם בקשר זה מנהג
חסֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב"ה: לפני אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל
זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי כבר לו: אמר הפלגה...
לפני  מקריבים כאילו עליהם אני מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן
בתורה  תופס שבת של מוסף קרבן אין כי הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין טֿי) כח, במדבר (ראה בלבד פסוקים שני אלא
של  מוסף קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו Âˆ¯Ï˙אאל ÙÎÏ¯שבת נאמר לא שהרי בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ"ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף בתפילת אומרים ¯ˆÈ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי' או"ח נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.ÂË‰LÏL B‡ ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎ·e87, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡88,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLk - ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ

LÈc˜ ¯ÓB‡89ÔB¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ¯ÓB‡90e¯Ó‡ ¯·Îe .91ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡¯BwL ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓBÏ92Œ¯Á‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ

כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב היום, סדר כי 90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי סופי, באופן הקריאה גמר אחרי

ה"כ).91) (פ"יב, מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסףֿמשנה). כאחד הספרים שני כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס"ד). רפב סי' או"ח (רמ"א בלבד אחד קדיש אלא

.ÊËÔÈa - „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈
‰z‡ ‰‡¯' ˙aL d˙B‡a ÔÈ¯B˜ - ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»

'ÈÏ‡ ¯Ó‡93˙BL·È‰ ˙BÓˆÚ‰ - ÁÒta ÔÈ¯ÈËÙÓe ,94, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈
‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â95'‚B‚ ‡a ÌBÈa' -96. ¿ƒ»»¿∆»¿…
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(ה"ח).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב טז. לט, - יח, לח, שם,

תחיית  כי חכמים מפי שמעתי גאון: האי רב שאמר תצ) סי'
- בתשרי ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.ÊÈÌÈ‰k ˙k¯aÓ ÔÈ¯B˜ ÔBL‡¯ ÌBÈa - ‰kÁa97„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰ Ôa¯˜ ÛBÒ98ÈM‰ ÌBi·e , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

¯˜ ÔÈ¯B˜ÈMa ·È¯˜‰L ‡ÈN Ôa99ÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Ba¯w‰ ÛBÒ „Ú ÔÈ¯B˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

¯„q‰ ÛBÒ100˙B¯a ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰È¯ÎÊ101˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ;102- ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iM·e ,‰È¯ÎÊ ˙B¯a ‰BL‡¯ ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
‰ÓÏL ˙B¯a103¯ÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡¯Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ

‡È·pa104'˜ÏÓÚ ‡·iÂ' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa .105. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע"ב: ל, מגילה
סי' או"ח ב'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי, בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי תרפד),
נעשה  חנוכה שנס לפי כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב: "מכבי" ובספר כהנים. ידי על
היוונים, מתקרובת משוקץ המזבח את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ"ג, מגילה טוב' יום ('תוספות וכליו המזבח חנוכת על

ביום 98)מ"ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק עד כב, ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי יב) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
חוזר  וישראל השלישי", "ביום עד לוי כא). (שם, בקר"
סי' או"ח (שו"ע יום בכל זו דרך ועל השני", "ביום וקורא

ס"א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי" מ"ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע"ש ז. ד, פרק עד יד ב, זכריה
זהב". מנורת והנה "ראיתי של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב שם על מֿנ. ז, מלכיםֿא
מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי שנכתבו אע"פ תחילה, זכריה בנרות
על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי

(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי
שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים

בנביא. המפטיר הוא בספר חֿטז.105)אחרון יז, שמות
הוא. עמלק של מזרעו המן כי

.ÁÈ„ÈÏB˙ Èk' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ·‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ
'ÌÈa106'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,107, »ƒ«¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»

.˙BiÚz‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒ
Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L ,˙BiÚz‰ ¯‡L·eƒ¿»««¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈«

eÈ˙B·‡Ï108ÔBL‡¯‰ :‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ , «¬≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈ˜eÒt Úa¯‡ '‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡¯B˜109ÈM‰ ‡¯B˜Â , ≈«¿«∆«¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ

'CnÚ ‰NÚ È‡ ¯L‡' „Ú 'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â110. ¿«¿ƒƒƒ¿»¿«¬∆¬ƒ…∆ƒ»
ÔB‚k ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz·e««¬ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈«»¿

˙¯va111· ‡ˆBiÎÂ ¯·„Â˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÔÈ¯B˜ ,Ô‰112, «…∆¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»¿»
Ì˙B‡ eÚÓLiLk Ì··Ï ÚkÈÂ ÌÚ‰ e·eLiL È„k113. ¿≈∆»»»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ. ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט, - יג ח, ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע נהי קול "כי ככתוב: ציון, בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י"ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב, לקריאה והמקור אֿי. לד, שם
ה"ז. י"ז פרק סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח): יז, (ירמיה הכתוב
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי רב בדברי מקורו לתענית, תענית
סי' (או"ח משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי 113)תקסז). שעל "להודיע (שם) רש"י וכלשון
מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא

עליה". מתענים שהם

.ËÈ·‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
‰BL‡¯ ˙aL :˙BÁÎB˙ È¯·„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»

'e‰ÈÓ¯È È¯·„'a ÔÈ¯ÈËÙÓ114ÔBÊÁ' - ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬
'e‰ÈÚLÈ115'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡' - ˙ÈLÈÏL ,116ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈

eÓÁ eÓÁ' ÔÈ¯ÈËÙÓ ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬
'ÈnÚ117ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï e¯ÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ

.‰M‰ŒL‡¯ „Ú ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈ¯ÈËÙÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡¯NÈ ‰·eL'118. »ƒ¿»≈

א.114) פרק א.115)ירמיה פרק כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי לקרוא נוהגים ואנו
לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב, (ירמיה ה' דבר

מ.117)שלישית. פרק ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה
פורענות, של שלש כהנא": דרב ה"פסיקתא ע"פ מנהגנו לפי
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י"ז שאחרי
"דברי  פירושו: וזה שד"ש, אר"ק גו"ע דש"ח וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",

"ו  עמי", נחמו "נחמו ה'"פורענות; עזבני ציון תאמר
אנכי  "אנכי יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט, (ישעיה
א), נד, (שם, עקרה" "רני יב), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס), (שם, אורי" "קומי
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי בשלישי
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב) יד, (הושע אלהיך"

תכח). סי' (או"ח יוסף' ה'בית ע"פ

.ÎÔÈ¯B˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa119Ô‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈ¯ÈËÙÓe120ÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡121, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa122'¯BÎÊ' ÔÈ¯B˜ ‰iMa .123, ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈ¯ÈËÙÓe124BÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈ¯et ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰125, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
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‰n„‡ ‰¯t ÔÈ¯B˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â126, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»
'ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe127˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»

˙ÈÚÈ·¯Ï ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏL128ÔÈ¯B˜ ˙ÈÚÈ·¯a . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ
'‰f‰ L„Á‰'129„Á‡a ÔBL‡¯a' ÔÈ¯ÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»

'L„ÁÏ130ŒL‡¯ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ·¯ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…
.˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כיֿתשא" פרשת היא
ימעיט לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

יובא 120) אשר הקדשים כסף "כל בה: וכתוב יב. מלכיםֿב,
וגו'. עובר" כסף ה' השבוע.121)בית באמצע

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע ע"א, כטֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי אדר, חדש
(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח,
על  משמיעים באדר "באחד מ"א): פ"א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים
שהוא  המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי וגו' עמלק

ב.124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל
למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי"ד שהוא פורים אין אז כי השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב.
בטהרה  הפסח קרבן שיעשו כדי עצמם לטהר ישראל

וברש"י). כט, שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל
הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים

בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי אֿכ. יב, שמות
פסח. אֿטו.130)בקרבן מו פרק עד יח מה, יחזקאל

.‡Î˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡¯131‰iL ÔÈa B‡132,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ

˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe133‰iLÏ ‰BL‡¯ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï·‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈ·e≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡134. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי שני, ביום אדר ר"ח שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי בשבת, אדר ר"ח שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי זכור" ב"פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט"ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח שחל כגון
וקוראים  באדר, ב' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי,
מפסיקים  וכן באדר, ט' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט"ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל

ב', ביום אדר ר"ח חל פירושו: וזה ט"ז. ב' ו' ט"ו, ז' ב"ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר
השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ"ג,
(שהרי  הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים
ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי כ"כ להקדימה

.·Î‡¯B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ‰L¯t Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
˙aL d˙B‡ ¯„Ò ÔÈ¯BwL ¯Á‡ ,ÈL ¯ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ .ÔBL‡¯ e‡ÈˆB‰L ¯Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa135˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰Â ,136- '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
¯Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â ,'˙LÁ137„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'¯Bik ˙ÈNÚÂ'138Èk' ˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ - BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ¯ÙÒa ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â139„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«

'˙LÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ'140. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ"ג,135) מגילה במס' הרי"ף גירסת אחרי נמשכת זו גירסא
כלל. ר"ח נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט וכן הדפוס,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ' שקלים.136)ח"ב פרשת של
תרפה.137) סי' או"ח ב'טור' כמבואר ספר, באותו
"כיֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי הלאה, ימשיך והשביעי
שפרש  ויחשבו שקלים", ב"פרשת תצוה"היום "ואתה ת

ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאיֿאפשר 139)מסתיימת
חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני מדלגים ואין "כיֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י"ב, פרק אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי נחושת", כיור מ"ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי "ועשית", עד מ"כיֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי מוטב לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק למגילה (ר"ן ב"כיֿתשא" או תצוה" ב"ואתה

.‚ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
- ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈ¯B˜141ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
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¯„Ò ÔÈ¯B˜ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡¯a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰142. «∆«¿ƒƒ

ע"ב.141) כט, הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי ממנו. ועדיף כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב"הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע"פ מפניה, ר"ח הפטרת
מפורש  פסוק בה יש יח) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני ובחדשים בשבתות הארץ... עם

שמח'). ('אור כלל נדחה

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„ÁŒL‡…̄…∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡¯B˜ - ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B·143‰LÏL - ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»
ÔÈÚa ‡¯B˜ ÈÚÈ·¯‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚa ÔÈ¯B˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«

‰kÁ144. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.‰ÎÏÎa dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
Úe·LÂ Úe·L ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B¯˜Ï ·iÁ ,¯eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL ¯„Ò145.Ìeb¯z „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb¯˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe146„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡¯B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiL¯t ÌÈÏLiL147. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ

הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע"ב: ח, ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק על בא פ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני לבנו הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב, (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב), א, (שמות

ש"בשמיני 147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
הפרשה  לומד שאם רפ"ה) (סימן ה'טור' וכתב הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב זה הרי רש"י, פירוש עם
גאון  עמרם רב שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי יוצא ויראֿשמים בסיני. שניתן
"שנים  של והטעם ס"ב). רפ"ה סי' (שו"ע רש"י ופירוש
ונשנתה  בסיני, שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע"י מואב" ב"ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח'). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ, בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד

ה'תשע"ח  כסלו כ"ג שני יום

ארּבעה־עׂשר  1ּפרק
ספראהבה-הלכותברכתכהנים

¤¤©§¨¨¨¨
נ 1) הכוהנים תפילות עליית בכמה סדר כפיהם; את ושאים

ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.‡ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚ·e ÛÒeÓa ,˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ
Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï·‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈

e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ ¯·k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»
ÌÈtk ˙‡ÈNa ¯eÒ‡ ¯BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ

˙ÈÚz ÌBÈa4‰¯Êb - ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»
ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף (תענית
פסוק  י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח)
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור ֵאסור
בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם

כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ˙ÈÚ˙Â ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
·‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï·‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰ - Êen˙a ¯NÚŒ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡¯ È¯‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ¯·ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È¯‰ ,˙e¯ÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈
ÏeÒt e¯Ó‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»

e‰e„È¯B‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת הציבור 7)שאין על שגוזרים
י"ב, (פרק לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה
וברש"י). א, עמוד כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

ציבור 8) כתענית אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף (פסחים
נעילה". תפילת אחריה 9)לעניין נעילה תפילת אין שהרי

בגללה. מנחה תפילת להקדים שמקדימים 10)שיצטרכו
שאין 11)בתפילתה. והטעם ב). עמוד כו דף (תענית

אינן  התעניות אלו כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה תפילת
נגזרו  הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום ֵֶַָאלא
תפילת  בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על

תקע"ט). סימן יוסף (בית לומר 12)נעילה המנהג ולפיכך
ואלוקי  "אלקינו הש"ץ: בחזרת במנחה הכיפורים ביום
נשיאת  בה שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו
נקרא: זה הרי ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים,
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ט"ו  פרק לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי
קושטא). בדפוס

.‚ÔÈÏe·‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«
ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ¯' ¯Ó‡iLk ,'‰„B·Ú'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ¯˜Ú ˙Òk‰Œ˙È·a ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿

'‰‡„B‰'‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»
,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆

Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎ¯·È"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»

¯Ó‡iL „Ú - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«
ÔBL‡¯ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈

‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡¯˜Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ

המקדש.13) למקום חוץ לגבולותיה הארץ מקום 14)בכל
ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב והיא: ההודאה, ברכת
להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג

אצבעות  שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר

קכ"ח). סימן חיים אורח (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי  והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי
להקראת  לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך
רבי  שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב
במלה  - יטעו שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח  יוסף
בדברי  כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי  "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ

ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי"
קכ"ח. סימן הטור הבנת לפי כהנים 19)ל"ט ברכת של

פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כד ֿכו). פסוקים ו,

לחֿלט).
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כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.‰˙B¯˜‰Ï) È‡M¯ ‡¯˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
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.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם
"להקרות  כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ ההקראה, על מוסב וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י"ב. הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני  שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף (ברכות

.ÂÌ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28¯eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
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ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי ההיכל, מן 29)כלפי
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

עמוד  לא דף השנה ראש א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד
זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב)
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי". בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;
וברש"י  א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו

לפני 32)שם). הנעליים להניח נכון ואין מותר. ובגרביים
כנסת  ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור

הגדולה").
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‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…
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.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח).33) הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
הייתה  במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.ÁC¯·Ï ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ C¯·Ó‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
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לח 36) דף (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק

כי 37) "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא
מ  דף (סוטה רש"י פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי  שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד
שזה  מפני לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור,
מי  ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח חזי, ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
עמוד  לד דף לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א).
מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי  'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי
הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ

הרמב"ם). (תשובות

.ËÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙k¯a „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
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"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת
כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה

ג). הלכה ו, פרק הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי
מקשרי  למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק ב).41)(סוטה עמוד מ דף (שם, אמן
ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט"ו).מפורש הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב
נוסח  על דבר שום להוסיף להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת
להשמיע  כדי הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י"ב)

רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.È‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ¯ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆
L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰È„n·e ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»

„·Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ
,Lc˜na elÙ‡ L¯ÙÓ‰ ÌMa C¯·lÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ ·eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰È·e Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡¯Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק: על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש,
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שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני
שעם 46) שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא

שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו
פסוק 47) ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין

להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי זה ְֵַטו):

.‡ÈÔBLÏa ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»ƒ¿
Ck ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL ,L„w‰«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ48:ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LnÓ »¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈»»«»
˙‡ÈNa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,‰„ÈÓÚa - "eÎ¯·˙ ‰k"…¿»¿«¬ƒ»…¿»¿ƒ¿ƒ«

L„w‰ ÔBLÏa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,ÌÈtk49"eÎ¯·˙ ‰k" , ««ƒ…¿»¿ƒ¿«…∆…¿»¿
ÌÈt „‚k ÌÈt -50Ì¯ ÏB˜a - "eÎ¯·˙ ‰k" ,51, »ƒ¿∆∆»ƒ…¿»¿¿»

L¯ÙÓ‰ ÌMa - "eÎ¯·˙ ‰k"52‰È‰iL ‡e‰Â , …¿»¿«≈«¿…»¿∆ƒ¿∆
Lc˜na53e¯Ó‡L BÓk ,54. «ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר
כהנים  ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון
להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי. המיוחד שמי וגו' שמי" את רק 53)"ושמו מוסב זה
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט, הלכה לעיל
א). עמוד לח דף (סוטה זו

.·ÈÎ¯a ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B·‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆

‡Ï - d· ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÁÏ· ‡ÏÂ Ì¯ ÏB˜·¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
¯˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."¯·c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È" :¯ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«̄¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ C¯·Ï e˙ÈevL BÊ ‰Î¯· ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d· È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Î¯a56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:C¯·Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ BnÚ ˙‡ C¯·Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰·‰‡a58ÏÈÁ˙Óe ¯eavÏ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
,ÌÈÏLnL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ ÂÈt ¯ÈÊÁnLÎe .ÌÎ¯·Ï¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ

z¯ÊbM ‰Ó eÈNÚ" :¯ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«
ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ - ezÁË·‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ

."Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב).55) עמוד כח דף השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח אטעה שלא

י"א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי"ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט

ד. פרק דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב שאינו כהן כל ב) עמוד קמז
כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): יברך פסוק א
וראה  יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה
רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב להם"

יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי
ואני  הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה ספרי
פסוק  ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה וראה ט"ז)
הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי מתנצלים

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל

.‚È,ÌÎ¯·Ï ¯eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ¯ÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï - ÔÈÎ¯·nL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ e¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ

ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב) עמוד סב דף (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים
דבר  איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב (דברי
הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.„È- ÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61e¯Ó‡L C¯ck ,ÔÈÎ¯·Óe62‰È„na Ï·‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈÎ¯·ÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

e¯Ó‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡¯˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡¯˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות
שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני  האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות ו, (פרק הבחירה"
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מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה
ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר
לשונות  ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק א).63)הרמב"ם (הלכה ירושלמי 64)לעיל
כמבואר  מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות
כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות,

מיימוניות").

ה'תשע"ח  כסלו כ"ד שלישי יום

חמּׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.‡,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ¯·„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰¯·Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ

Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈ¯BwL ÔB‚k ,Ôew˙k2Ô"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡3ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈

ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„·ÎÂ ‰ÙŒÈ„·k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈
.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈ¯k Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב.2) פ"ח, לעיל בביאורנו וראה ע"ב. כד, מגילה
אבל  לעייני"ן, אלפי"ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו ·Â¯ פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס"ק קכח, סי' לאו"ח (ט"ז, דברי 3)אצלנו עלֿפי

ו). יב, (שופטים הכתוב

.·ÂÈ„È· B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚¯· B‡4B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À

˙BLe˜Ú5˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,6˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk7„¯BÈ B¯È¯ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ8˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,¯a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ÂÈÈÚÓ9B¯ÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯zÓ - ·Ê B¯È¯L∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆ ÂÈ„È eÈ‰L10‰‡eÙe11˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,¯zÓ - CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט) יג, (ויקרא הוא" "בוהק מבהיקות. לבנות בהרות
הבשר  מבהיק לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י:

צח. לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ"יד, את ישא לא "זבלגן ע"ב: כד, מגילה

ורש"י  ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסףֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח) סימן (או"ח יוסף' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני וידוע התכלת.10)רגיל כעין צבע
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ"ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ"ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס' זו הלכה דיני כל ומקור מ"אֿב)

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰¯·Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰·eL˙ ‰NÚL12:¯Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«

"ÌÎÈtk ÌÎN¯Ù·e" :·È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"13 ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa - ÌÈ·ÎBk „·ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â14 ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰·eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚Â15B˙¯LÏ" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰„B·Úk ‰Î¯·e ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa C¯·Ïe16¯ÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .17ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ18.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙B¯·Ú‰ ¯‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע"ב.12) לב, שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק את שמל וכהן ע"ב).
היה  שמא ועוד לרצוח, ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע הרי 15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי  מקור לדעת מתלבט הכסףֿמשנה ומרן לח.). (סוטה

ע"ז "עבד שאפילו לדעתו ·‡ÒÂרבינו כי לברך, נאסר "
רבינו  כדברי אולם מאונס, עבדו לא לבעל הבמות כהני
ישראל  מלכי שאנסום שהכהנים נד.) ע"ז (במס' מפורש
רש"י  וכפירוש המזבח, לעבודת נאסרו לע"ז כמרים ליעשות
ב'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח יש הכתוב מעדות ואמנם שמח').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע"פ הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר

אלילי  בדת דתו שהמיר אלא לע"ז:עבודה, שאמר או ם,
קט:). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי וכן

להעיר, וראוי "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב הגולה, מאור גרשום שרבינו
בתשובה  וחזר ע"ז שעבד שכהן לט.) לסוטה ב'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא
על  אלא הקפיד לא ט) (כג, במלכיםֿב הנאמר שהפסוק

Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú והרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,
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רי mipdk zkxa zekld - dad` xtq - elqk c"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בעל  שכהן וכשם מ"י) פ"יג, (מנחות מום בעלי ככהנים הם
א  כפיו, את נושא תאמר מום לא ואם כפיו. את ישא זה ף

"אוי  שיאמרו תשובה, בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן,
תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע"ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב"שאילתות" מבואר רבינו וכדברי הנופל"? אחר

קרח.

.„„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ¯Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iL19ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙·a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
‰„B·ÚÏ ‰Î¯a ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ20‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»

ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯21ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
¯zÓ - ÌÈÓ22ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï - ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯a ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡23Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnL24dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Ba25Ï„eb‰ ‡e‰26, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰Â27. ¿«ƒ¿»…∆»

זקנו 19) להיות שראוי כזה לגיל שהגיע כל ע"ב. כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ"ח, לעיל שביארנו כמו מלא,
אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב שאינו אע"פ לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס). אות הרמב"ם לשונות ח"א, רבינו בדברי הרדב"ז

ה"א 20) פ"יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י
במים. מזוג בלתי - חי חי. יין שם.22)הנוסח: כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף לעיל 23)מותר וראה ע"א. קט, פסחים
ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ"ד

יונתן 24) מתרגם כ) מ, (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,
רוקח' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח

"שמודדים". כאן: כתוב שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון
באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"

ט"ו. פ"ו, בּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע
ה"ט. פ"ט, תורה ספר הל' לקמן המדוייק שיעורו וראה

יד).27) יד, כג; ח, (ויקרא בתורה האמור

.‰‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜¯t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ28C¯„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„B·ÚÏ ÔÈLc˜nL29:¯Ó‡pL ,C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
"ÈÈ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"30ÏÏÁ‰Â .31BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈

Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB32. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ

והזרוע.28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים

והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם
ידים רחיצת היא אף טעונה לעבודה, ‰Ù¯˜ברכה „Ú

(חולין  כמבואר הפרק, עד שהיא לעבודה ידים כקידוש
שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי קּודשא ידיכון

ומנהגנו  לט.). סוטה (מס' זו הלכה ומקור קּודשא. דּוכן על
סי' באו"ח כמבואר הכהנים, ידי על מים יוצקים שהלויים
קמ"ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע"פ והוא ס"ו, קכח
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף צריך שהכהן
לי, אותם הקדשתי בו: שנאמר הלוי, וזהו קדוש, מאיש
הרי  יח). ח, (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי הבכור. במקום קדוש שהלוי
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב שאין
שום  להם יודע ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,
שנטלן  אחרי כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע, ה"א). (פ"ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ"ו ברכות בהל'
להם  יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע"פ בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי  וזולתו אביו, לפני למעשה הלכה שראה אברהם רבי
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסףֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך
הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת

מ.). סוטה ; כד: (כתובות

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k33 …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó34,ÂÈ¯Á‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡35‡NB ‰Ê È¯‰ - ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡36 ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡¯L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL¯ ÛÒB‰ :ÚL¯ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙·„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.¯Â˙יונתן: בסמוך ראה
י"ב.

.ÊËBÈ„‰ ˙k¯a ÏÈÚBz ‰Óe :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê37‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Î¯a‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰a38ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :¯Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰ - "ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ C¯·Ó ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,d· eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני 38) איש תאמר "שלא ה"ט: פ"ה, גיטין ירושלמי

וכי  הקב"ה: אמר מברכני? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני מברכך? הוא
שהרג  בבירור נודע אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב:) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את
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.Á‰Î¯a‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ È¯BÁ‡ Ì‰L ÌÚ39; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â40‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,41Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎ¯a˙n‰ ÔÈ·e ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰ - ÏÊ¯a ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈

‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ‰k‰42. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע"ב. לח, סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי כנגד ובירושלמי 41)אלא שם.

ה"ד). פ"ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.ËÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰¯NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN43. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk - ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»

ÌB¯caL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ44?'ÔÓ‡' Ì‰È¯Á‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰45¯˙BÈ ÌÈ‰Î ‰¯NÚ ÌL e¯‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

¯‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰¯NÚ‰ - ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎ¯·Ó46. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים

אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ"ה, ברכות יש 46)ירושלמי כלומר שם. סוטה,
יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם

מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.ÈBc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï -47B˙ÁË·‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;48‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M¯ - B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NB49ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk - ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :¯ÓB‡‰Î¯a· eÎ¯a ,eÈ˙B·‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰·e˙k‰ ‰¯Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰¯eÓ‡‰50,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈ·e Ô¯‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ¯‡È .E¯ÓLÈÂ ÈÈ EÎ¯·È :¯eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈ51ÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ

'ÔÓ‡'52.'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב"שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח שלא 49)שהוא כדי
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י ולדעת ס"כ). קכח סי' (או"ח י"ח
כהן  לש"ץ אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י
לומר 51)לאהרן. שאין רש"י ודעת גאון. עמרם רב כסדר

ה"ברכה  כל נוסח את שאמרנו מאחר כי זה, נוסף פסוק
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף לנו מה המשולשת"

מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב), יד פרק לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי
כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי אלה, ברכה מפסוקי
כל  אחרי רצון" יהי "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס"ב). קכז, סי' (או"ח פסוק

.‡ÈCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·a ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL ¯eaˆ ‡ˆÓe ¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÎ¯·Óe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB - ÌÈ‰k ˙k¯·Ï eÚÈb‰53, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡Â54ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»

¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ
‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ ·eL ,'‰ˆ¯'55Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ

ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»
C¯·Óe ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ ,'‰„B·Ú' ¯Á‡ ‡l‡56. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע"ב.54)את כח, ר"ה

את 55) אהרן וישא כב): ט, (ויקרא שנאמר ע"ב: לח, סוטה
הרי  וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד
ולפי"ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
(רדב"ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ

תקט"ז). שם.56)ח"ב, סוטה,

.·ÈÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ57,‰NÚ LÏL ÏÚ ¯·BÚk ‰Ê È¯‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

¯BÓ‡" ,"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï58,C¯·Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

C¯a˙Ó ,C¯·Ó‰ Ô‰k ÏÎÂ ;C¯a˙Ó BÈ‡59:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי, לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי:
רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב"ספר ורבנו (כס"מ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני אחר יתפשט
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי אין כי מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם מהם".

ה" (פ"ה, ברכות בירושלמי תורה:כמבואר אמרה וכן ד)
"כד  קכ"ח: סימן הטור לפי אונקלוס ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים
כח: בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו
וב"דרכי  שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
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כי  הטעם, נימק קכ"ח) סי' או"ח (טור להרמ"א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי ביתם בני לפרנס
במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב ט): כב, (משלי אומר והכתוב בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ ואנו לב. וטוב
בני  של כחם "ישר קכ"ח) סימן (או"ח הב"י וכתב יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ

לח:).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  כסלו כ"ה רביעי יום

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
˙BÈ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚ .„i‰ ÏÚ Ì¯L˜Ï (· .L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („ .ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
È„k ,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰ .BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿¿≈

.‰¯B˙ È¯ÙÒ ÈL BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»
el‡ ˙BˆÓ Ïk ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa

ספר אהבה -הלכות תפילין 
≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני עורם;

ãycew zegiyn zecewpã

.cid lr mxywl (a) y`xd lr oilitz zeidl (`)

תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא, ידועה
הל' שבריש המצוות' ב'מניין יד: של לתפילין ראש של
בחיוב  תפילין הל' בתחילת המצוות', ב'ספר תפילין,
בדין  עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש הנחתן,
ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות סידור
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפת והיו ידך על
היא  יד, של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר , מצוה" מקיים לבוש שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך, שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
בשל  פרט הן יד של התפילין הקשירה, פעולת ולאחר

ראש.

יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
בהתאם  הוא כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן יד, של מזו
הרמב"ם: כתב שעליו אהבה', 'ספר כל של לתוכנו
המקום  לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהן "המצוות
הגדולות  ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד", ולזכרו
המצוות: של התדירות סדר על־פי אהבה', שב'ספר
פעמיים  מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו
אבל  יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה תפילה וחיוב ביום,

פעמיים. לא
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר

תד  סדר לפי  כל שבמעשה שמצוותן תפילין קודם ירותן,
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי - ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
ש"י, לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

.‡"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡2‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡·È Èk3'˙BÓL ‰l‡Â' ¯ÙÒaL4"ÚÓL"e ,5, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"6,ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B·zÎpL Ô‰ - " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓe7ÔÈlÙz ÌÈ‡¯˜Â ,¯BÚa Ô˙B‡8Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â ,L‡¯‰ ÏÚ9BˆB˜ elÙ‡Â .10 «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ ·kÚÓ el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL11 ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙B·zÎ eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי.2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י). (ו, דברים שבספר יביאך" כי ב"והיה שם,5)ולהחליף

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי"ו "פלל",
קו, (תהלים ויפלל" פינחס "ויעמד כמו: ויכוח, לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי התורה, פרשיות
אמונת  מכריח שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים

יסודי הם ואלו העולם נצטוינו חידוש ולכן יהודית, דת
כנגד  היד (על לבנו לוח ועל עינינו בין אלו יסודות להניח
(המוח, אלה אברים שני כי ה"ב) פ"ד, לקמן כמבואר הלב,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע חכמי אמרו והלב)
בדרכי  זכר ונוסיף בהם נתחזק לזכרון, אלו דברים עליהם
וראה  תכ"ב. מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ"ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל
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שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י כט. (מנחות
(הרא"ש). תג כעין שהיא ע"א.11)היו"ד, לד, מנחות

.·,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiL¯Ù ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«
ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ - "ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"¿»»ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈

·kÚÓ ,BˆB˜ ¯ÒÁ Ì‡ ,˙BiL¯t‰12„Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»»ƒƒ»≈¿«≈ƒ«»«
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙B·zÎ Ô‰ÈzL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿»¿≈¿≈≈∆»

ÏeÒt - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL13. ∆ƒ≈¬ƒ««»

ע"א.12) כט, ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע"א: ל, שם,
הרי  הזה"? התורה ספר את לקוח וכתוב: אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.‚‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙·È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È¯‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa14‰È˙BÚeˆ¯ ˙¯ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ·˙BkL :Ô˙·È˙ÎaL15ÔÈ·zÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÛÏw‰ ÏÚ16. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט) (פ"א, מגילה וב'ירושלמי' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני למשה הלכה אלה

.„ÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk17, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ
ÔÈÏ·B‚Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡18B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ

Û¯Na19L·c ËÚÓ·e ÔÏÈ‡‰20ÔÈ˙˙BÏÂ ,21B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a¯‰22ÔÈÎ„Â ,23ÔÈ˜È˜¯ ‰NÚiL „Ú B˙B‡24, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe25‰·È˙k ˙ÚL·e .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰¯BL26Ì‡L ;Ba ·˙BÎÂ ,B· ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓz27ÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
¯Á·n‰28·˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ Ba ·zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏL29Ìez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓa30BÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈ¯Lk ,˜ÁÓ31. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ.19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
והרי  ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ"ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק" נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף

ח).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק דיו של קורט בקע אמי, "רבי נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי את קולטים העפצים ומי ור,

שלא  הכתב את להעמיד העפצים מטבע וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק שניתן

שהדיו  מצריך קנט.) דף תרומה (פרשת וב'זוהר' מעץ, עשוי
העץ. מן הבאים מדברים תפילין 29)יעׂשה ספרים, ֵֶָ

בלע"ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת
ועוד) מ"ד, פ"יב, (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע
(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו

מ"ד). ב, הואיל 31)פרק לכתחילה, בו כותבים אין אבל
להמחק. ניתן ואינו

.‰ÈÈqÓ ‰LÓÏ ¯Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈ·e˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ÔB‚k32·˙k Ì‡L ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn· B‡ ÔÈlÙz· B‡ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

·‰Ê· B‡ ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La33.ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע בסיקרא למגילה "כתבה ע"א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע"ב:33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב
בין  חילוק ואין יגנזו", אלו הרי - בזהב הקב"ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואףֿעלֿפי מ"ח). א, פרק (מגילה

אלא ‰‡Â¯ÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב",
מעלתן  שלרוב לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסףֿמשנה). נוי משום זהב להכתב הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני מתרצים:
לגרוד  שאיֿאפשר ב"אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,
בשאר  אבל השם, את למחוק אסור שהרי מעליהן הזהב את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי זהב, שכתבן אותיות

לב). סי' או"ח יוסף' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך

.Â?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙B¯BÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B· ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ34 ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈ¯·cÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe ¯B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡¯˜p‰35. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט.). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב). סימן תשובה, (שערי הגאונים

.Êe˜lÁÂ ,B¯ÚN e¯È·Ú‰L ¯Á‡ ¯BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈ·Úa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,¯ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙B¯BÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;¯Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰·Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B· ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a CkŒ¯Á‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡¯˜ ¯ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê -∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡¯˜ ¯Na‰36. «»»ƒ¿»¿¿

האי 36) רב בשם "דוכסוסטוס" ערך ב'הערוך' מפורש זה כל
מדי  שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס, גאון.
סלוני  דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס. לבשר קוראים
רבינו: בדברי הגירסא התימנים, ובכת"י יד.). ב"ב ('תוספות'
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החלק  וזה דוכסוסטוס. נקרא השיער שממול החלק "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף". נקרא הבשר שממול

.Á‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚ37¯ÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,38eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

¯Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ·˙BÎ39, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ

ÚN‰ ÌB˜Óa¯40,¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ·˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»
- ¯Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎec·e ÏÈÂba ·˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»

ÏeÒt41. »

גויל 37) רק שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב"ב במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס"ת

השיער 38)פ"ח). במקום כי ה"ט) (פ"א, מגילה ירושלמי
לכתיבה. ונוח היטב מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט:), (שבת השיער לצד
ב"הערוך" (מובא גאון האי ורב בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב) ירושלמי
עט:). (שבת ובבלי ה"ט), פ"א,

.ËÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;¯Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,¯Ùq‰ ÂÈÏÚ ·˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒt42ÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
¯Lk ,ÏÈÂb‰43‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ e¯Ó‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»

‰ÂˆÓÏ44. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט) פ"א, (מגילה שב'ירושלמי'
ודוכסוסטוס  וכו' הקלף ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ"א, סופרים' ב'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי קלף על ספרֿתורה
הצדדים. משני מעובד והקלף השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס"ג). רעא סי' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט,43)וגם שבת
שהיא  מפני הקלף על כותבה היה מאיר "רבי ע"ב:
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס" על מזוזה מסיני
שבזמננו  להעיר, וכדאי (כסףֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי' (או"ח הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף אלא
ומזוזה  תפילין לס"ת, לשלשתם: כשר זה וקלף ס"ז) לב,

ס"ו). רפח סי' שני 44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי  השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני

פ"ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.È¯BÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a45ÔÈ·˙Bk Ï·‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯B‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ

˙BÏ·46˙BÙ¯Ëe47¯BÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈
‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,¯B‰h‰ ‚c‰48˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆

d„eaÚa49. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט) (פ"יא, מגילה וירושלמי קח. שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט): יג,

באכילה. אסורים הרי או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ"א). (פ"ג, בחולין המנויים טריפה מיני משמונהֿעשר
הם הרי בפינו", "מותרים אלה שאין ‰ÂÓ˙¯ואע"פ ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני "לשני זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי משובח? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע"י  לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב ואיֿאפשר

.‡ÈÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ50Ô„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL51,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê ¯BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ e¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt - ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ ¯Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«

B˙B‡ ¯ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc52; «««¿∆…««««≈
BÓLÏ ‰NÚÓ CÈ¯vL ¯·c Ïk ,CÎÈÙÏ53e‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»

dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰54. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן
ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני לומר: הוא צריך

תפילין. לקדושת מח,51)או סנהדרין ע"ב; נד, גיטין
צורך 52)ע"ב. לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב שיהיה שצריך הגט כתיבת כגון

ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי וכן זו. אשה
ה"יא). (פ"א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי בעבודתן שיזהר
בה, שחייב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב"ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב'תוספות' מב: מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס מסוגיית רבינו לדעת
וגדולי  כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני - אדם" מכל

יומא האח  ב'ירושלמי' מפורשת ברייתא שזוהי הראו רונים
עליו  לכתוב מותר קמיע, לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ"ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני מזוזה"

שם). קרבן' ב'שיורי

.·È‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeË¯N· ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂ55¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeË¯N56ÔÈlÙz ·zÎÏ ¯zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiL¯t ÔÈÒ¯Bb Ïk‰L ,·˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡57˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ·zÎÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ï·‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
·˙k‰ ÔÓ ‡lL58. ∆…ƒ«¿»

כדי 55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים
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ה"ט). פ"א, מגילה (ירושלמי וישרה, יפה תהיה שהכתיבה
ע"ב.56) לב, אבל 57)מנחות נראה, הכתב ואין מכוסות,

ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף, על נכתבות שהתפילין מפני מפרשים:
הל' יוסף' ('נמוקי השירטוט מחמת יקרע ושמא הרבה,
טוב  שירטוט, בלא השורה ליישר יודע שאינו ומי מזוזה).
שנאמר: הכתב, ליישר כדי - בתפילין גם - שישרטט הוא
סי' או"ח ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה

קלג:). שבת וראה מתוך 58)לב. לכתוב צריך שאינו
בכתיבתן  לטעות יבוא ולא בפה, ושגורות אחר ספר העתק

יח:). (מגילה

.‚È,ÒB¯B˜Èt‡ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙ¯NÈ59¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ B‡ ,È˙ek Ô·˙k .60¯ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈

Òp‡ „Èa61‰M‡ B‡ ,„·Ú B‡ ,62ÔË˜ B‡ ,63el‡ È¯‰ - ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈
- "Ìz·˙Îe" ,"Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»

·˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰¯ÈLw‰ ÏÚ ¯‰ÊnL Ïk64. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô·˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒB¯B˜Èt‡ „È· e‡ˆÓ65- ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

¯Lk - È˙ek „È· e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈ66ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ¯˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô·‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc67. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

ויתירות.59) בחסרות יטעה שמא והטעם, גיטין 60)שם.
כן  ודעתו והואיל השם... בקדושת מאמין "שאינו ע"ב: מה,
למינים  שם להניח שלא כדי לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא
ה"ח). פ"ו, התורה יסודי הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא

מומר.61) ישראל הדפוסים: ובשאר מנטובה. דפוס כגירסת
ה"ט). (פ"ג, תשובה הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד

ה"יב).62) (שם, זרוע בעל איש ביד ישראל ממון מוסר
גרמן.63) שהזמן מצוותֿעשה על מצווים אינן אלה שנים

ולא  ביום רק שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא
בשבת. ולא בחול מצוות.64)בלילה, חיוב בר שאינו

"וכתבתם 65) נאמר: שהרי לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת
ומכיון  כתובה. במזוזה "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על

כלֿש  לא חמורה שקדושתו ספרֿתורה פסולין, כן שאלו
שאינם  יגנזו, כולם לפיכך רפא), סי' יו"ד יוסף', ('בית
ע"ז, לשם נכתבו שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים

מה:). (גיטין המין כתבן 66)ככתיבת אם הוא, ספק כי
מצאן. או ויש 67)בעצמן לכתבן, יודע אינו גוי סתם כי

ישראל. מידי שלקחן לתלות

.„È¯BÚ ÈabŒÏÚ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙B¯BÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡L68ÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL ¯BÚ69. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

לעיל 69)שם.68) כמפורש ובעפצים, בקמח עובדו שלא
ה"ו.

.ÂË˙ÚL·e ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰·È˙k70‰¯kÊ‡ ·˙ÎÂ ,71ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰72,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ·˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï73˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ·˙BÎ ‰È‰ ;74, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈
.·ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

מדובר 70) ששם אלא (ה"יֿי"א) לעיל נשנית כבר זו הלכה
וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס"ת שצריך 71)בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי
השם. קדושת לשם זו אזכרה שכותב שם 72)לחשוב

הקב"ה. ע"ב).73)משמות מה, ושם ע"ב; נד, גיטין
ברכות 74) (ירושלמי ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח שמא

שואל  העולם אומות ממלכי מלך אם אבל ה"א), פ"ה,
(כסףֿמשנה). יהרגנו שלא כדי ישיבנו, בשלומו,

.ÊËÒBÓÏw‰ ˙‡ Ï·Bh‰75‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È76˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï·‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz - Blk ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰77B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï·‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»

ÈeÏ˙78˙ˆ˜Ó ·˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙B·z‰ ¯‡L·e .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰·z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ

ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï·‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈
elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ

·˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡79¯zÓe .˙¯Á‡ ·˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»
„¯b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ80˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»

ÔlÎa81. ¿À»

ה'75) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב); כב, (יהושע
היה  שלא מפני כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח
אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח טהור,

מתרגם 76) ב) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט סופרים. עט
ספרא. קולמוס הדיו 77)יונתן: לשפוך הקולמוס שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
ה"ו). פ"ה, סופרים (מס' למחקו השורות,78)ויצטרך בין

הדפים. בין לא ע"ב.79)אבל ל, ירושלמי 80)מנחות
"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט). (פ"א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  איֿאפשר ולפיכך ה"א), פ"ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי הבאה, התיבה שכתב אחרי האות
לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש

זה 81) - מחק נתייבשה, שהדיו אחרי שנגרר זה - גרר
נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק
לכתוב  שכח ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק או גורר הוא הרי השם,

ל:). (מנחות המחק מקום על השם את במקומה

.ÊÈCt‰Ï Ì‰Ï ¯eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ È·˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈ¯È‰82„‚a ‰ÈÏÚ N¯Bt ‡l‡ ,83B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ84. ¿»

מלמטה 82) שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה בין
הלאה  לכתוב וממשיך השם, וכותב השם, מקום עד למעלה
האות  לתלות אבל סק"ב). רפח, סי' יו"ד (ש"ך, כסדרן

מעכב". ש"סדרן מפני אסור ובמזוזה להגן 83)בתפילין
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צח.). (עירובין בזיון משום אבק עליו יעלה שלא הכתב על
ולא 84) הכתב על להפכה מוטב בגד, לו אין אם אבל

(שם. גדול יותר בזיון בזה יש כי פניה, על להשאירה
טז). הלכה פ"ג, סופרים ובמסכת

.ÁÈ¯Á‡ ¯ÙBq‰ ¯Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰ Èz·˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ85„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï·‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
B¯ÎN Ïk86?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .87‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…
l‡ Ôek˙Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡88‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆

B¯ÎNL89‰ÓB„Â ,90‡l‡ BÊ ‰¯ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»
˙B¯kÊ‡‰ ¯ÎN91B‡ ‰Ê ‰¯BzŒ¯ÙÒ :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆

- !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙B¯BÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È¯‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,B¯ÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙B¯BÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ¯ÎN92. »»¿»

וכתב 85) פניו. על הכתב את ישאיר לא פנים בשום כלומר:
פתוח  ספר שום להניח לאדם שאסור רע"ו): סי' (יו"ד הב"ח
שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף במפה. יכסנו אלא לחוץ ויצא
והוא  ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת, לחכמי שידוע
שמשכח  ויוצא, פתוח ספר שמניח מי על "דפים "שומר

הלוקח.86)תלמודו. את להקניט נתכוין שמא
שלא 87) ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא לדבריו שהרי

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו שבו האזכרות נכתבו
לפסלן?88) נאמן יהא שכרו, להפסיד שנאמן מתוך ַֹנאמר
לצערו.89) בשבילו.90)שמתכוין והוא 91)לכתוב

וטועה. בגלל 92)חושב שכרן כל שיפסיד יודע שאינו
לשמן. שלא שכתב האזכרות

.ËÈ·˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙È¯eM‡93ÈÂÈa Û‡ ·zÎÏ ÌÈ¯Ùqa e¯Èz‰Â .94.„·Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ¯·Îe95CÎÈÙÏ ,„·‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .˙È¯eM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙·È˙Îa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»

ÏeÒt ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó dÏ ÛÈwÓ ¯BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡96. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»
,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»

ÏeÒt - d˙B¯˜Ï ÏBÎÈ97˙¯eˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«
Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È· ‡ÏÂ ˙"È·Ï Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È¯ ‡ÏÂ L"È¯Ï98„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰· ‡¯Bw‰ Ïk ıe¯iL99. ∆»»«≈»∆

את 93) לצער רק נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע
אינה  מזוזה הלא כי מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח.
הלכה  כל מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה

נד:). (גיטין לישראל,94)זו תורה ניתנה שבו הכתב "הוא
מלשון: שבכתב, (המובחר) המאושר שהוא אשורי, ונקרא
ולא  משתנה אינו זה שכתב יג) ל, (בראשית בנות אשרוני כי
ואינו  מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם, דמיון בו יפול
הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות אות נדבק

וראה  מ"ה) פ"ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו (מלשון
נקראת  "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי כב. סנהדרין

עזרא. בימי מאשור", עמהם שעלה לשון 95)אשורית?
ה"ט) פ"א, (שם, ובירושלמי ט.) (מגילה וכתבה יוונית
כל  להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו הטעימו
את  עליה המליצו ט:) (מגילה וחז"ל יונית", אלא צרכה
ט, (בראשית שם באהלי וישכון ליפת אלהים יפת הפסוק:
שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של "יפיותו כז)
"ומה  יאמר: מ"א) פ"ב, (מגילה המשנה" ב"פירוש ורבינו
מובן  שהיה לפי הלשונות, משאר יווני לשון שנשתנה
התורה  פירשו (החכמים) שהם מפני והטעם: אצלם...
העתקה  אותה אצלם ונתפרסמה המלך, לתלמי יוון בלשון
היתה  וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה אצלם שהיתה עד
מפני  יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין אבל אשורית".
(שם). יהיו בהוייתן - האלה הדברים והיו בהן: שנאמר

המשנה 96) חכמי בימי בה מדברים שהיו יוונית שפה אותה
ע"א.97)(כסףֿמשנה). כט, "רמי 98)מנחות ע"ב: שם,

בכור'. כל ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה תמרי, בר
שמחרף  מבין חכם (שאם חכם שאינו תינוק הבא לו: אמרו
טיפש  ואינו "ויהרג") וקורא מעלה כלפי "ייהרג" לומר הוא
שם  רש"י - שלמה אות אלא לקרוא יודע אינו (שהטיפש

פסול". - "ייהרג" אם כשר, - "ויהרג" יקרא שבת 99)אם
בשו"ע  מפורשת ודקדוקן, האותיות כתיבת וצורת ע"ב. קג,

ל"ו. סי' או"ח וב'טור' לב, סי' או"ח

.Î·˜p‰ ÈabŒÏÚ ·zÎÈ ‡Ï ,·e˜ ‰È‰L ¯BÚ100ÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯zÓe ,·˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙¯·BÚ BÈc‰L ·˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»

„aÚ˙pL ÛBÚ‰ ¯BÚ ÈabŒÏÚ ·zÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ101. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a ·w Ì‡ - ·zÎpL ¯Á‡ ¯BÚ‰ ·w102, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ¯‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Lk103C¯Èa ·w .104Ì‡ - ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ ¯izL105‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ106‡e‰Â ;¯Lk ,107, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL108‰pnÓ ¯izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»

.‰ÏeÒt - ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

ב).100) ב, (חבקוק הכתוב ע"א.101)מלשון קח, שבת
וע"י  מופסקת, ולא שלימה תמה, כתיבה - וכתבתם שנאמר:

נפסקת. האות וקטנים 102)הנקב דקים שנקביו מפני
קח.). האות.103)(שבת שבפנים החלק בקלף

היא.104) שלמה עצמה שהאות ע"א. כט, מנחות
האות.105) מהנקב.106)רגל שלמעלה מהחלק
יו"ד.107) ובלבד.108)אות

ה'תשע"ח  כסלו כ"ו חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני

שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.‡L‡¯ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙BiL¯t Úa¯‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Bc·Ï „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈
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ÔÈ¯aÁÓ4„Á‡ ¯BÚa5Úa¯‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«
ÔÈtc Úa¯‡a ˙BiL¯t6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ

Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙È·a BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב
יד  של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר
לקמן  כמבואר יד" מ"של חמורה ראש" "של שקדושת מפני

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק לד דף (מנחות
בכתפי  טט עקיבא רבי אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב)

שתיים. באפריקי פת ג,4)שתיים, (פרק לקמן מבואר
בֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר

שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי  משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר
שהרי  תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק

רוקח"). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב"של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת

.·‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiL¯ta ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡¯‰ ˙BiL¯t‰,‰B¯Á‡ ‰L¯Ùe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע המתחילה פרשה
בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה

קג  דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן
ב). עמוד 

.‚ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL „Ú ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰¯Bz ¯ÙÒa ˙B·e˙k Ô‰L BÓk ˙B·e˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
¯˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa¯‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙B¯ÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא כדי ושלאחריה,
חדש"). ("פרי המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי

את  הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את

כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
יש  תורה" ב"ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה
אי  כי בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה

.„,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ - '‡ÈˆB‰'] ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - '¯BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
- 'È¯Ó‡‰Â' ,‡ÏÓ - 'E‡È·È' ,[Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡Ï' ,‡ÏÓ - 'ÈÒe·È‰Â' ,¯ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ - 'ÈÚÈ·M‰' ,¯ÒÁ - '˙vÓ' ,¯ÒÁ - '‰„·Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,¯ÒÁ - 'EÏ·b' ,¯ÒÁ - '¯‡N' ,‡ÏÓ - '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ - 'ÔB¯kÊÏe' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - '¯e·Úa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
¯ÒÁ - 'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ - '˙¯Bz' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ - 'd„ÚBÓÏ' ,¯ÒÁ - '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.‰,„"eÈ ¯ÒÁ - 'E‡·È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
- '¯BÎa' ,¯ÒÁ - '¯ÓÁ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
- '‚¯‰iÂ' ,‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰' ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
- '¯BÎa „ÚÂ' ,¯ÒÁ - '¯ÎaÓ' ,‡ÏÓ - '¯BÎa' ,¯ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'Á·Ê' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a ·e˙k - '‰Î„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ¯ÒÁ -»≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.Â'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ - 'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,¯ÒÁ - 'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙È·a' ,‡ÏÓ - 'EÈ·Ï'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»
,¯ÒÁ - 'E„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ¯ÒÁ - '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…

.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק
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.ÁÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ

‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«
.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה

רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL - ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆

B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»
L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ

LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»
‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈
ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי
(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל

.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ¯‡MÓ B‡- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים

ה'תשע"ח  כסלו כ"ז שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין

.‡ÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL2‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«

Ô"ÈL6Ï‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ7˙BiL¯t‰ C¯ÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ
˙ÈÏËÓa8¯ÚNa Ô˙B‡ C¯ÎiLÂ ;9,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èz·a ÔÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ„È‚a10˙¯aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;11,ÈetÁ‰ ¯BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ

˙ÎÏB‰Â ˙¯·BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ¯‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆
¯·Bz CB˙a12˙B¯ÁL ˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰iLÂ ;dlL13; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…

Ô‰lL ¯Lw‰ ‰È‰iLÂ14˙Ïc ˙¯eˆk ,Úe„È ¯L˜15. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
כפי  רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים

ה"ג). (פ"א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם
שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה

מכוון Ô·Á¯Îריבוען ÔÎ¯‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי ,
ושני  אמה בריבוע, אמה כל ח.): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
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בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב. זויות של למרחק שוה יהיה
השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,

לה.). (מנחות שי"ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים
רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע"פ
ואנו 8) ט). הלכה א, (פרק מגילה ירושלמי בד. חתיכת

לב). סי' אורחֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף לכרכן נוהגים
ע"א.9) קח, החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין
א): משנה כ"ה, פרק (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,

תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע של 14)צבועות
י"ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס' "שימושא עלֿפי

.·Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ¯ ÏÚ ¯˙BÈ B‰·‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰·‚ÎÂ BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk¯‡ ÏÚ,ÔÈˆÈ¯Á ‰LÏL Ba ÔÈ¯ÙBÁÂ .BaÁ¯Î «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa¯‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»̄ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ·ÈË¯Óe ,¯BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á16 »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·Ë¯ ‡e‰Â B˙B‡17Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡¯ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa¯‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡¯ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ18. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב.17)מקמטים ע"פ 18)כשעדיין
נגד  מכוונות הזאת השי"ן צורות ושתי רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת
הלוחות  של שהשי"ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי"ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי"ן ואין בולטת, היא הרי התורה

לב). סי' אורחֿחיים יוסף', ('בית ראשים

.‚CkŒ¯Á‡Â .L·ÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ ¯BÚ‰ ıÏBÁ19‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz· ‰Úa¯‡ Ba LiL ,¯BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰L¯t»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa¯‡Ó B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ20ÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,¯·B˙ BÓk ‰Úeˆ¯‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL ¯BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙¯aÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס.19)

.„,Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰·‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆

,·Ë¯ ¯BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,L·ÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiL¯t‰ Úa¯‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,¯BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa¯‡Ó B¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ¯‰ ÌB˜Ó ,¯·Bz ¯BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.‰ÒÈÎÓ ?L‡¯ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiL¯t‰ ¯ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰B¯Á‡ ‰L¯t21˙È·a ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ

BL‡¯;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙È·a - 'E‡·È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

'ÈÏ Lc˜'Â,ÈÚÈ·¯ ˙È·a ¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k - ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡¯Bw‰22„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡¯B˜ ,ÁÈn‰ Èt23ÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ ¯„q‰24‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
- ‰Ê ¯ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt25. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר  אחר: ובנוסח
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב סדרן שהוא

הביאו  שם וב'תוספות' שם. רש"י דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי רב דעת
הקורא  מימין שמוע, אם והיה יביאך, כי והיה קדש, הוא:
יביאך, כי (והיה הויו"ת שתי לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני"ן ושתי לזו, זו סמוכות שמוע) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני"ן סמוכות שמע,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י) (רמב"ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי (רב אלו לדברי פסולות
שני  מניח לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי אחת, בברכה אחת, בבת
של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»
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ריי oilitz zekld - dad` xtq - elqk f"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.ÈÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."y`x ly oia ci ly oia"

יד, לשל ראש של תפילין הרמב"ם הקדים מקום בכל
לעיל שהתבאר פ"א)מהטעם המדברות (ריש בהלכות אבל ,

ראש. לשל יד של שמקדים פעמים יחד, שניהם אודות 
(7 dxrd 22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה

 ֿ שתים שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי, מנשה כשתוסיף

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון

שתי 45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי צדי משני
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.·ÈÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«

LÏL BÚaˆ‡55¯L˜ÈÂ ˙BÎÈ¯k56˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿
.˙B¯Lk - el‡‰ ÌÈ¯eÚL ÏÚ ¯˙È ˙Bk¯‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף תנחומא מדרש ע"פ תפילין, הל' הרי"ף
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב:
כז. סי' או"ח לקמן 54)ב'טור' כמבואר לקּבורת מסביב

כריכות  שבע או שש הזרוע על לכרוך ונוהגים ב). (ד,
כז). סי' או"ח (מנחות 55)(שו"ע התלמוד סוגיית עלֿפי

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
פ  שלש אצבעו סביב שקושר לשון רבינו - מתלית עמים,

בארמית. תתפרד.56)"שלש" שלא הרצועה כריכות לחזק

.‚È¯·Bza L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ ÒÈÎÓe57ÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
Úa¯Ó ¯L˜ ¯LB˜Â ,BL‡¯ ˙cÓa58Ïc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê ¯L˜Â59¯LÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ‡l‡ ,·˙Îa B˙¯eˆ ÚÈ„B‰Ï60ÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk ¯L˜ ¯LB˜ „È61„È ÏL ‰Úeˆ¯‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»
˙Úa ¯v˜ÈÂ ·ÈÁ¯iL È„k ,¯Lw‰ CB˙a ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈

.B„È ÏÚ ¯L˜Ï ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»
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ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח').58) ('מעשה סתומה ע"א.59)כמ"ם ס, חולין
לג,60) (שמות אחורי את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב"ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאיֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי
סי' או"ח יוסף' וב'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע שבו 61)לב הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי"ן עם - "שד"י" של אותיות
לב). סי' או"ח ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב.). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.„È„È ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈ¯ÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt -¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ62- Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ¯‰ È¯BÁ‡ Ï·‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙B¯Lk ,˙B·Ï B‡ ˙Bw¯È eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ¯‰ CÙ‰z ‡nL63‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ¯‰ È¯BÁ‡64Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈ·Ï - ‰·Ï Ì‡Â ,ÔÈw¯È - ‰w¯È¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ¯‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙B¯ÁL ÔlÎ eÈ‰iL65. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע"א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע

יוסף'65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי הצד גם
לג). סי' או"ח

.ÂËÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰66epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ¯BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿≈»«»

ÌÈ¯B‰h‰67˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· elÙ‡Â ,68Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ
- ·‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË ¯BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»

˙BÏeÒt69dÓLÏ „eaÚ CÈ¯ˆ ‰Úeˆ¯‰ ¯BÚÂ .70Ï·‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»
elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL ¯BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ

‰vÓ e‰NÚ71˙BNÚÏ e‚‰ ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óe ;¯Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬
‰vÓ ¯BÚa Ô˙B‡72. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב:), (מנחות מקורו - החיפוי עור

כח:). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י, פ"א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח.): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ"א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח, במלח עובד

עט.). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב אומרים: ויש לב). סי' או"ח
נעבדה  שלא מפני אמו) במעי הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב השי"ן קמטי בו לעשות נוח וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות

.ÊËÔ˙iNÚL ,Ï‡¯NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙·È˙Îk73¯BÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,74BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿

e¯Ó‡L75.˙BÏeÒt ,Ô¯Ù˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿
ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â76.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô·˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע"י 73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ"א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי" מהשם חלק שהיא השי"ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי  דבר בעשייתן שיש וכיון כח:), שבת (ראה גוי ע"י
יוסף' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק אין גוי, ע"י להפסל

לט). סי' ה"ב.75)או"ח מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י"ג. הלכה פ"א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי יכול אם להסתפק יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני
(לעיל  גוי ע"י פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ"א,

מיימוניות').

.ÊÈ„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz77ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡¯ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „È78ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ ‰M„wÓ79ÏL ‰Úeˆ¯ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz80. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na?ÌÈ¯81ÏL ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔL·lLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ - ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔL·Ï ‡lL L‡…̄∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

¯zÓ ,„ÈÏ82?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;83‰ÏBË84„Ú ¯BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ d¯LB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם
היד. על מהן אחת מניח בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה

 ֿ (כסף ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ, ניכרים וחריצים בפנים,
קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע"ב. לד, מנחות

ודל"ת  הבית, בעור שי"ן שד"י, של רובה בה שיש חמורה
(רש"י, לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב"של  הרצועה, בקשר
ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).

הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות
הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה

משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,
ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות
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יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא  חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים
עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה

כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

ה'תשע"ח  כסלו כ"ח ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של

הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא
לה:). (שם, בצואר

.·BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
ה"א. פ"ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי

איש  טו): (ג, ב"שופטים" ונזכר יוסף'), ('נמוקי בשמאלו
ימינו. יד  ע"א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על 

הראש.18) מסיני 19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה
ניתנה  ה"ב, לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי
ובכסףֿמשנה  ה"א, פ"א שופר הלכות ראה מסיני, למשה

שם).

.„„È ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz20„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡¯ ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡21BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡¯ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ22."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
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"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו
מד.). (מנחות לפני 21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים

ה"יז). (פ"ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב כלשון בקמ"ץ, - להניח
כה), סי' או"ח יוסף' ('בית ביתך אל ברכה להניח ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע פסק וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע"י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב בפת"ח. להניח ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי ועוד), שוורץ יוסף
בפת"ח, לומר שאין בסידורו יאמר יעב"ץ והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?24, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,„È ÏL ¯LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡¯ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡¯25CkŒ¯Á‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ26. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי עליה,
אחא  ורב גאון האי רב דעת וכן שם). הרי"ף וכפירוש
"אע"פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי"ף). (הובאו משבחא
שתי  וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח'). סימן לפסיא, הרמב"ם
עמרם  רב לדעת ברם פנחס. פרשת וב"זוהר" פ"ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי  לברך אשכנז בני ומנהג יד. אות בא פ' תנחומא במדרש
שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק להנצל כדי ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי' או"ח "והיו 26)(רמ"א שנאמר: ע"א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות
שעל  האחת התפלה רק תשאר תחלה, יד של יחלוץ ואם

עיניו. בין ראשו,

.Â,„È ÏL ÔÈlÙz ¯L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯aL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,Ba¯Ï ÌBÏL ·ÈL‰Ï elÙ‡Â ,¯tÒÏ BÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰¯·Ú BÊ È¯‰ - ÁN Ì‡Â .L‡¯ ÏL ÁÈiL27CÈ¯ˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Î¯a C¯·Ï¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»

L‡¯ ÏL ÁÈÓ28. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח שם:

שתים".

.ÊelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk L·BÏÂ ıÏBÁ29Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó30ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙¯aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ ¯Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙¯ÈLwL ,Ô˙¯ÈL˜31. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»

ע"א.29) מו, ע"ב.30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי  הנחתן, לפני יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLk32ÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡¯ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL33‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡¯ ÏLa ÚbÙÈ ÔL·ÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnL34ÏL ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡¯35,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ¯·ÚÏÂ36‡B·zL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

¯„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ37. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב התיק אם כי צר, בתיק מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי, התיק בצד יד" "של להניח

היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח"כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ'36)בין ובמכילתא ע"א. לג, יומא
יב, (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק: חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע"ב:37)באה לג, שם,
גאון, האי רב וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי

שם. ב'תוספות' הובא

.ËBÈÎ‰L ÈÏk38,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È¯·„a Ba LnzL‰Ï ¯eÒ‡Â ,Lc˜˙39BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡¯Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ40‡Ï - BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…
˙‡ ˙BÏ˙Ï ¯eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆

dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆ¯a ÔÈa - ÔÈlÙz‰41Ï·‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»
.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ

לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.È:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ

:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות
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נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
 ֿ בחול תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור
זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל
מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.·ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»

לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, ֿ 61)ברכות לבית בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני
קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין

קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה
במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו

שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה
"רבי  אמרו: ה"ג) פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' הדעת. מהיסח
שב  לא אז עד כי חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ"ו, הבחירה בית הלכות וראה מ"ו. פ"ב, (ערכין הקרבן

ישראל 68)ה"ב). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב: קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי

במועדו" וראה לי הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא
ה"כא. פ"יא, תפילה הל' לעיל יט,69)בביאורנו זבחים

ושם  שם). (רש"י, המצוה מן פטור במצוה העוסק כי ע"א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ"י, המקדש כלי בהל' וכמבואר חציצה, משום

.„ÈLÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁ70ÏÚ Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a,ÂÈ «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈»»
Ô˙M„wL ,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»∆¿À»»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„b71ÌL ‡l‡ Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ¿»ƒ¿À««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



oilitzרטז zekld - dad` xtq - elqk g"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„Á‡72„"eÈ ÏL ÌL ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈∆
.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡¯ ÏLa ‡"‰≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע"ב. לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי' (או"ח ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס"א). להסיח 71)כח, לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח). כח, (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.ÂËepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ¯‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ Áe¯73¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡¯Ú ˙L ‡ÏÂ Ú·˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
¯„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰74‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,75ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈

È‡¯Ú ˙L Ì‰a76‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .77ÈpÓ ?BL‡¯ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…
ÂÈk¯a ÔÈa78ÔLÈÂ ·LBÈ ‡e‰Â79. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע"א.73) מט, על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי דבר, הרגל לידי יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח ליציאת חוששין אין מועט, לזמן כי
קבע.77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע הדעת, להיסח לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק דרך אלא הדעת היסח נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי שכוח הוא מתנמנם

פ"ג). לברכות יונה (רבינו

.ÊËB„Èa ÔÈÎe¯k ÂÈlÙ˙ eÈ‰80elÙ‡ Ì‰a ÔLÈÏ ¯zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆¬ƒ
Ú·˜ ˙L81È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â .82. ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«¬«

ÔˆÏBÁ ,Ú·˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡83ÏÚ ÔÁÈpÓe ¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»«ƒ»«
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏL84ÏÚ C¯·ÈÂ ,ÌÁÈÈ CkŒ¯Á‡Â , À¿»«∆ƒ…»»¿««»¿ƒ≈ƒ»≈«

e·Ï ‡e‰Â BBÊÓÔ‰a L85. ¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב היטב וקשרן מעליו, שהסירן
ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי שם. סוכה,

('מגדול  נקי גוף צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל
מד). סי' לאורחֿחיים ב'פרישה' וכן ירושלמי 82)עוז'.

ג). הלכה ב, פרק בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא
שם). וברש"י כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה

שם.85)הסעודה.

.ÊÈ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ÔÈlÙz Le·Ï ‰È‰86ÁÈpÈ ‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…«ƒ«
ÔÈ¯BÁa ÔÈlÙz‰87,ÒkÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈÎeÓq‰ «¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈

ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÌeÏhÈ ‡nL88elÙ‡ ?‰NÚÈ „ˆÈk . ∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆¬ƒ
Úa¯‡ ˜eÁ¯a ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¿«

˙Bn‡89ÔÈÓk B„‚·a ÔÏÏB‚Â ,90ÔÊÁB‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ «¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»¿¬»
BÈÓÈa91‰Úeˆ¯ ‡‰˙ ‡lL È„k ,¯‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈¿»

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈ92ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎÂ ;93, ≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆¿»»
‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó ,‡ˆiLÎe¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔL·BÏÂ94. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתיֿכסאות צרכיו. בו לעשות

וברש"י). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני כתלי חורי
לידי 88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת

בחורים  תפיליו שהניח אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי, פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע
ונכנס". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב: מ"ג) (סימן וב'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי מפני בשדה תפיליו להניח שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.ÁÈc ‰naÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·95,Úe·w‰ ‡qk‰Œ˙È·a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L96‡qk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈

È‡¯Ú97ÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,98ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈
ÔÈÏk ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ ÔÈ‡Â .Ô¯ÓLÏ B¯·ÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡99, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ

‰È‰ Ì‡Â ;‰·ÈLÈa ‡l‡ ,Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»
ÁeÁz ¯ÙÚ100‰„ÈÓÚa elÙ‡ -101,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ102˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ
.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס
מיושב. צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם
שם) וברש"י כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי רגליו, שעל בניצוצות לצאת
(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין

ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך
בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות

מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי
שם).102) (ברכות משופע,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,
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התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.·ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡¯a ÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï117. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
Úa¯‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«
˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙Â¯Ú118,BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ119 ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,

של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„Î¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»

,LB„w‰ ea¯ ÏL B„ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰¯B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰L e‰e‡¯ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡128. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני ישב "אביי ע"ב: ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק (ונראה מדאי יותר מתבדח ראהו
עדות  (והן מניח" אני תפילין לו: אמר כתוב! ברעדה"
לא  התפילין שמסגולת הרי שם), רש"י עלי, קוני שממשלת

(אדר"ת). ראש בקלות ב'ספר 127)להמשך כתוב וכן
ו  גאון: עמרם רב בשם כך העיטור' רבנן: ממנהג ששאלתם

חכמי  וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ" על השמים "כימי עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני  מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח ושלא נקי, גוף שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי' או"ח, ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסףֿמשנה). זירא רבי על זה אמרו ששם אלא ע"א. כח,
קע"ח  פי' דמשק" "נהרות ספר שבסוף הגאונים ובתשובות
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בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה המונה ברייתא מביא
מהם. אחת וזו

.ÂÎ˙ÚLa - ÌBi‰ Ïk ÔL·ÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰lÙz129‡¯Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈

˜¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¯¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆
BÓˆÚa130ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .131‰BÓLa ¯·BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»

ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiL¯t Úa¯‡a È¯‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ¯‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚¯‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…̄¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ132"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :¯Ó‡pL ,133. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע"א: טו, ברכות

 ֿ קריאת ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים
ויתפלל". וקשרתם 130)שמע קורא: שהוא מכיון שם.

אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות
יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו

תת  - שפירושו ל"מניח" בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח"
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח אולם מנוחה,
לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח"

ע"א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם שם.
(רש"י). יחיו" - בתפילין ה' שם
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ה'תשע"ח  כסלו כ"ב ראשון יום

רסב. תעשה לא מצות
― 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 ֿ הּנֹוׂשא ּכל ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)ּלמדנּו ֿ מה "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ח  כסלו כ"ג שני יום

ריב. עשה מצות
― 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

ה'תשע"ח  כסלו כ"ד שלישי יום

ריב. עשה מצות
― 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

ה'תשע"ח  כסלו כ"ה רביעי יום

רכב. עשה מצות
― 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

ה'תשע"ח  כסלו כ"ו חמישי יום

רכב. עשה מצות
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּדי ּבׁשלמּותנתּבארּו ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָ
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשע"ח  כסלו כ"ז שישי יום

שנו. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שישי כ "ב ֿ כ "ז כסלו 

― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו

לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ
(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה
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ה'תשע"ח  כסלו כ"ח ש"ק יום

שנו. תעשה לא מצות
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו

לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ
(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה



1

2

3

4

5

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

אנ"ש אשר בעי"ת דובלין ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מכ' כסלו, בו כותבים ע"ד חגיגת יום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו 

בהנוגע  לטובה  החלטות  ג"כ  קבלו  ובטח  וכו'  סעודה  סוטה,  מס'  סיימו  אנשים,  כמה  בהשתתפות 

להבפו"מ הן בתוככי אנ"ש וכן ג"כ בהפצת המעיינות חוצה, וידוע פסק הבי"ד של מעלה, אשר מסר 

כ"ק מו"ח אדמו"ר באחד ממכתביו )נדפס בספר קיצורים והערות לתניא ע' קכ"ב(, אשר בכל ענין של 

תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו )של רבינו הזקן( והולכי בעקבותיו על העליונה.

ב( נהניתי במאד ממ"ש על דבר האגודת נשי ובנות חב"ד אשר כבר התחילו בהתועדות ולימוד 

וכו' ומוסג"פ העתק ממ"ש כאן לאחדים מהסניפים אשר בו נמצא ג"כ נקודות בנוגע לעניני הלימוד 

שירצו  ובלבד  אנ"ש  מגזע  חבירות האגודה אם הם  על  כ"כ  להקפיד  כדאי  ומובן שאין  וההתועדות, 

להשתתף ולהתקרב לחב"ד, שגם זה מספיק וכו' וד"ל.

מובן שלתועלת הדבר כדאי שהחבירות עצמן ישתתפו ג"כ בזה שהן תהי' הלומדים והמרציאים 

אשר עי"ז ימשיכו אותן בעובי הענין, ופשיטא שאין זה שולל שאם ימצאו לנכון ילמוד לפניהן ג"כ מי 

מהאנשים וכו'.

ג( ובהתאם לשיעורים הנ"ל וליופי העבודה הנה כבר נדבר בהתועדות שע"ד המבואר בדא"ח 

ובפרט בלקו"ת אשר הענינים הלא טובים הכתובים בפ' בחקתי ופ' תבא הם באמת ברכות, הנה עד"ז 

יסגי  חוצפא  דמשיחא  דבעקבתא  שם,  אשר  ומהענינים  סוטה,  מס'  דסוף  הברייתא  בענין  ג"כ  הוא 

כו' נערים פני זקנים ילבינו, בת קמה באמה וכו', אשר בעבודת השם הוא, שמבלי הבט על החשבון 

שלו במעמדו ומצבו וגם בנוגע ענינים הפשוטים דמחדו"מ, הנה יש לו הרוחב )די ברייטקייט( שנעשה 

למשפיע מעורר ומורה דרך בסביבתו לא רק בנוגע לדינים וכו' אלא גם בדרכי החסידות והנהגתם ולא 

רק בנוגע ללמוד נגלה דתורה אלא גם בנוגע ללימוד נסתר דתורה ורזין דרזין - אשר ג"כ נכלל ונתבאר 

זכו עדיין למאור  זו תורה אבל עד עתה לא  בתורת החסידות, ולא עוד אלא שגם אלה שקנו חכמה 

שבתורה זוהי תורת החסידות, והוא עצמו עדיין נער וכו' הנה נערים פני זקנים ילבינו, ולא עוד אלא 

שבביתו עצמו, הנה אם מאיזה סיבה שתהי' נהגו קולא באיזה ענינים מפני תנאי החיים לפנים, הנה בת 

קמה באמה וכלה בחמותה ונוהגים עצמן כדבעי גם בענינים אלו מבלי התחשב עם הנהגות אמן וחמותן 

עד עתה, וסו"ס הנה גם האמהות והחמות יתנהגו כמותן וד"ל. והשי"ת יזכנו בעגלא דידן שנראה בעיני 

בשר איך שיהפוך ה"א לך את הקללה לברכה כי אהבך ה"א.

בברכת חנוכה שמח.

נ"ב. מוסג"פ קטע ממכתבי בלשון אנגלית אשר בטח ישתמשו בו באופן המתאים.
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i"yx

.åðéúòåîùì ïéîàä éî (à) לרעהו איש העכו"ם יאמרו כן
אין  רואים שאנו מה אחרים מפי שומעים היינו אילו

ä'.להאמין: òåøæå עד נגלת' מי על והוד בגדולה כזאת
åéðôì.הנה: ÷ðåéë ìòéå (á) לו בא לפני הזה העם

כיונק  מאליו ועלה מאד היה שפל עם הזאת הגדולה
האילנות: ציה:ùøåùëå.מיונקת מארץ øàú.עלה àì

הדר: ולא מתחלה לו åäãîçðå.היה äàøî àìå åäàøðå
נחמדהו, היאך מראה באין מתחלה וכשראינוהו

הוא: תמוה íéùéà.ונחמדהו ìãçå äæáð (â) דרך כן היה,
עבדי  תירא אל אחד כאיש ישראל כל מזכיר הזה הנביא
ישכיל  אמר יעקב בבית עבדי ישכיל הנה כאן ואף יעקב
(ש"א  משכיל דרכיו לכל דוד ויהי כמו הוא הצלחה ל'

åðîî.יח): íéðô øéúñîëå היו ושפלותם בשתם מרוב
נראה  שלא כדי בטמון פנים חבושי ממנו פנים כמסתיר

מהביט: וירא פניו שמסתיר מנוגע כאדם ïëàאותם (ã)
.àùð àåä åðééìç אנו עתה אבל מקום בכל אבל ל' אכן

היה  מיוסר אלא לו בא שפלותו מחמת שלא רואים
åäåðáùç.ביסורין: åðçðàå שהוא סבורים היינו אנו

היה  מחולל אלא כן היה לא והוא למקום שנאוי
מעונותינו: ומדוכא åéìò.מפשעינו åðéîåìù øñåî (ä)

מיוסר  היה שהוא לנו שהיה השלום יסורי עליו באו
העולם: לכל שלום åðéòú.להיות ïàöë åðìåë (å) עתה

åá.נגלה: òéâôä כולנו עון על ונתרצה ידו על נעתר
תחינה: ל' בלע"ז אשפריאי"ר הפגי' עולמו, החרי' שלא

cec zcevn
(‡).Â˙ÚÂÓ˘Ï ÔÈÓ‡‰ ÈÓראינו לא הנה  עד  בגוים יאמרו אז

שמענו אשר השמועה אל  האמין מכולנו  מי בעינינו הדבר
לישראל : הבאה  והממשלה הגדולה ‰'.ממרבית ÚÂ¯ÊÂחוזק

שגילה לשנאמין עולם מימות  נגלתה מי בעבור  ה' זרוע  כח
ישראל : בעבור  עוזו ÂÈÙÏ.(·)זרוע ˜ÂÈÎ ÏÚÈÂלו בא לפני

מן יניקה  לו שאין האילן  מן היוצא כענף  עלה  ההוא הגדולה
אחרת: השפעה לו היה  לא לומר  רצה  האילן, מן אלא  הקרקע 

.‰Èˆ ı¯‡Ó ˘¯Â˘Îכלה מעצמו לו שהיה  ההשפעה מעט ר "ל 
מבלי ושממה  ציה מארץ  היוצא  כשורש זמן במעט ואבד 

ויבש: ימולל  מהר  שחיש מים  ÏÂ‡לחלוחית ÂÏ ¯‡Â˙ ‡Ï
היוצא‰„¯. כשורש ומהודרת שלימה היתה לא ההשפעה ר"ל 

הדר : ולא תואר  לא  לו שאין ציה Ó¯‡‰.מארץ ‡ÏÂ Â‰‡¯Â
על  שנחמדהו מפואר מראה בו מצאנו לא בו  הסתכלנו  וכאשר 

אותו : מתעבים  היינו ולזה בעבורה לחמדו הלב אמצות  ולא גבורה  לא  בו מצאנו לא  ר "ל  ‡ÌÈ˘È.(‚)ידו Ï„ÁÂ ‰Ê·כי על 
ומוחזק וידוע מכאובות בעל  והיה שפלותו לגודל עמו מתחבר  מהעכו"ם  מי היה לא כי מאנשים חדל  והיה  כל  בעיני נבזה היה 
וביסורין בגלות מעונה  עת בכל  שהיה ר "ל  ראותו לבל ממנו  פניו הסתיר כאילו  בפניו לראות  יכולים  היינו ולא  חליים  כבעל  לכל

בפניו: להסתכל  ממאסים  שהיינו עד  Â‰Â·˘Á.ובשפלות ‡ÏÂ ‰Ê·כי אותו  מחשיבים היינו ולא  בעינינו נבזה היה  לכן ר"ל 
בו : מאס כי  זאת עשתה  ה' יד  ˘‡.(„)אמרנו ‡Â‰ ÂÈÈÏÁ ÔÎ‡ סבל אשר  מכאוב וכל חלי כל כי ה' בו מאס  לא באמת  אבל

בחירתנו: ברוע אותו ומכאיבים מחליאים  שהיינו  מה עצמינו מפאת  בא Â‰Â·˘Á.הכל ÂÁ‡Âאותו וחשבנו טעינו  אנחנו אבל 
ביסורים: מעונה  הוא ידו ועל בו מאס  כי מאלהים ומוכה  ÂÈÚ˘ÙÓ.(‰)לנגוע ÏÏÂÁÓ ‡Â‰Âבאה לא  אבל  מה' שהוא האמת

עליו: הבאים בהיסורין מתכפרים העכו"ם כל  פשעי להיות  חלחלה נתמלא  פשעינו בעבור אך מעלליו ברוע  בו  מאסו בעבור
.ÂÈ˙ÂÂÚÓ ‡ÎÂ„Ó: במ "ש הדבר ÂÈÏÚ.כפל  ÂÓÂÏ˘ ¯ÒÂÓבאו הנה שלומנו להתמיד  העון  למרק עלינו לבוא  הראויים היסורין

במ"ש:Â˙¯Â·Á·Â.עליו: ענין כפל  והוא להם והלכו נתכפרו בזה  כי העון נגעי לנו  נרפא עליו שבא החבורה ÂÏÂÎ(Â)עם
.ÂÈÚ˙ Ô‡ˆÎכולן מהדרך תועה מהן  כשאחת הצאן כדרך  והישר  האמת מדרך  תעינו כולנו כי רב עון בידינו  היה  כן כי ר"ל

אחריהם : אנחנו גם  נמשכנו לזה האמת  מדרך  תעו שאבותינו ולפי ור "ל  עמה  ותועות אחריה ÂÈÙ.נמשכות ÂÎ¯„Ï ˘È‡ ר"ל
ראי לא לדרכו פנה אחד כל  אלא  היינו כן  לא  אנחנו אבל  המוטעה בדרך  אזלא  רחילא  בתר  שרחילא הזה  כהצאן היינו והלואי

רב : עון  בידינו יש וא "כ  מקולקלים  וכולם  זה  כראי  ·Â.זה ÚÈ‚Ù‰ '‰Âשלנוה העון ר "ל  כולנו של  העון עם בו הפגיע מקום
המקום: בגזירת ומייסרו  בו  המכה הוא

oeiv zcevn
(‡).ÈÓ ÏÚ:מי גלוי:Ï‚˙‰.בעבור  ענףÂÈÎ˜.(·)מלשון

יונקותיו ראש  כמו מהאילן היוצא יז)רך  שממהˆÈ‰.:(יחזקאל
יופי:‰„¯.ויבשה: שי"ןÂ‰„Ó‰Â.ענין במקום היא  הוי"ו 

תרומה  לי  ויקחו כה)וכן תרומה:(שמות לי שיקחו  ור "ל 
(‚).Ï„ÁÂ:מניעה מלשון˘‡.(„)אנשים:‡ÌÈ˘È.ענין

וסבל : וכל ÚÂ‚.משא יהושע וינגעו וכן וכשלון חלשות ענין
ח)ישראל  עינוי :ÂÚÓÂ‰.:(יהושע הואÂ‰Â‡.(‰)מלשון הוי"ו

או: וחלחלה:ÏÏÂÁÓ.במקום חיל  שברÎÂ„Ó‡.מלשון ענין
יסורין :ÒÂÓ¯.וכתיתה : שלום:˘ÂÈÓÂÏ.מלשון מל '

.Â˙¯Â·Á·: ומכה חבורה תועה:˙ÂÈÚ.(Â)מלשון מלשון
.ÂÈÙ:פניה וכן‰ÚÈ‚Ù.מל ' להכותו לרעה בו הפגיש ר"ל

בו ופגע  א)גש  :(ש"ב
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áë:äøBî eäîë éî Bçëa áébNé ìà-ïäâë:äìåò zìòt øîà-éîe Bkøc åéìò ã÷ô-éîãëøëæ ¤¥−©§¦´§Ÿ®¦−¨´Ÿ¤«¦«¨©´¨¨´©§®¦«¹̈©À¨©¬§¨©§¨«§−Ÿ
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i"yx
(ÁÈ).äîç éë:תהיה êúéñé.גדולה ïô לדבר יצרך

אמריך ôùá÷.דברים: ותרב תשפק אשר זה בשפק
ממנה: יטך אל ממון רב החמה שתעלה ומאחר לאל

(ËÈ).øöá àì êòåù êåøòéä צעקה לערוך באתה וכי
אם  לאונסך כח מאמצי ושום צרה שום תבואך שלא

חובו: את יגבה במה äìéìä.(Î)כן óàùú ìà כלומר
ותתאוה  תשאף אל אחרים בייסורים לבחור לך ואין
עמים  לסלק ולסנחריב למצרים לאמרפל שבא הלילה
אבדו  הם כי בשלוה במקומם תחתם כשהם העולם מן

הבא: ובעולם הזה בחצי úåìòì.בעולם תעלני אל כמו
קב)ימי בעתו:(תהלים גדיש ìà(Î‡)כעלות øîùä

.ïåà ìà ïôú:עניות ביסורי לשפטני לו היה ולומר לדון
.éðåòî úøçá äæ ìò éë לבחור יש הללו הייסורין על כי

כל  בעושר ולמוד כבוד בו שנהגו אדם מעניות יותר
לביתו  ושב ובוש דמים לו ואין המקח על ויעמוד ימיו
מצינו  לא הייסורין עם היה עני איוב וא"ת נפש בפחי
איבד  ואפילו וזהב כסף לא אבל בהמותיו אלא שאיבד

וחולה  עני להיות לו טוב וזהב כסף עם בהמותיו
וכן  כלום בידו ואין בשווקים והולך תמים מהיות
נוחין  כי הזה המקרא מן תנחומא רבי במדרש מפורש
הגמרא: באגדות וכן עניות מיסורי איוב יסורי היו

(·Î).åçëá áéâùé ìà ïä ואין גדול שכחו מתוך
לפיכך מפניו: äøåî.להנצל åäåîë ïéà לחוטא כשמורה

שאין  יודע שהוא לפי מכה קודם מתרה אליו לשוב
כל  על בפרעה מתרה שהיה כמו ממכתו להשמר יכול

ברד מחר כעת ממטיר הנני ומכה ט)מכה והנני (שמות
להנקם  כשרוצה ודם ובשר כולם וכן ארבה מחר מביא
וינצל  יחזור בו יתרה שאם פתאום עליו בא מאויביו

åëøã.(Î‚)ממנו: åéìò ã÷ô éî את מעולם עליו יצוה
תלך: הזה תשגיא øåëæ.(Î„)הדרך ובהזכירך דרכיו

מדותיו: פועל שבח íéùðà.מאליך åøøù øùà אשר
כמו אנשים כד)ראו קרוב:(במדבר ולא אשורנו

(‰Î).åá åæç:בפעלו.÷åçøî עד עולם מיצירת
עכשיו:

cec zcevn
(ÁÈ).‰ÓÁ ÈÎפן כי לשמרך ליסרך  עליך חלה  ה ' חמת כי 

שנאמר כענין  צרכך  ספוק  די בעבור במקום לבעט  יצרך  יסיתך
ישר ויבעטוישמן  לב)ון נשרש(דברים ותהיה לו  ניסת וכשתהיה

בהרבה אף ר "ל  גיהנם מדין יטך לא כופר רב  אף  אז  בחטא 
לך  טוב מאד  וא "כ  גיהנם מדין להנצל  פדיון יהיה לא יסורים 

היצה "ר: מן נשמר תהיה עתה כי וכי‰ÍÂ¯ÚÈ.(ËÈ)היסורים
אמיץ וכל  צרה לה  תקדים  מבלי ומתוקן  ערוך שררתך  יהיה
במקום תבעט  הטובה  תתמיד  אם הלא  כי יסורים ותוקף כח

עד : עדי ותאבד כל ˙˘‡Û.(Î)מרוב  Ï‡צרה תתאוה אל 
העולם מן להסתלק העכו "ם על באה  אשר  כלילה חשוכה
וחברותיה וסדום  המבול  דור והם בהן ישבו אשר  במקומם

העכו"ם כמו תאבד  פן כי אלוה שבט  מבלי  בהתמד בשלוה לשבת  תתאוה  אל  ור "ל  במקומם ונאבדו טובה מרוב  במקום  שבעטו
ההכנעה‰˘Ó¯.(Î‡)האלה: מן יותר האון זה  על בחרת  הנה עד כי שמים דין להרשיע און אל  תפנה ואל  מעתה השמר לזאת 

כזאת: לעשות  תוסיף  אל  מעתה עמו שהדין לומר המקום Â‚Â'.(Î·)למול  Ï‡ Ô‰בכחו הלא למולו עצמך  תכניע לא  מדוע 
להיטיב: או  להרע בידו והכל  שירצה  מי את  המצב בשפל  משליך כמוהו מי  אין אף  בעיניו ישר  אשר  את  וירומם יחזק  הרב 

(‚Î).„˜Ù ÈÓיעשה מה  ללמדו יועצים לו  שיש  ודם  כבשר לא עולה פעלת לו אמר ומי יעשה מה ללמדו דרכו  עליו צוה מי 
למולו: תכניע לא  זה מה  ודמיון ערך לו ואין  הואיל  וא "כ עולה פעלת לו יאמרו אשר  לפעמים  יקרה  בלבו  מה  וכשעושה

(„Î).¯ÂÎÊ מלבד השגחתו מגודל לכל  והנגלות  הידועות  ר"ל  אנשים ראו אשר פעלו  תגדיל בעצמך  כי מעשיו  לזכור דעתך  תן
נדע: לא אשר והנסתרות  ·Â.(Î‰)הנעלמות ÂÊÁ Ì„‡ ÏÎאדם כל  עין יוצר הוא כי בסיבתו המה רואים  אדם בני כל  הנה

יביט  הלא  עין  היוצר שנאמר וכענין בארץ שנעשה  מה יראה  לא שהמקום תחשוב ואיך  מרחוק יביט  ערכו לפי האנוש והלא
צד) :(תהלים

oeiv zcevn
ÁÈ)(.˜Ù˘·: והצורך הספיק די וענינו  בסמ "ך  בספק כמו

.¯ÙÂÎ עליו יושת  כופר אם כמו  פדיון כא)מל ' :(שמות
(ËÈ).ÍÚÂ˘:ושררה ונדיב שוע אומץÈˆÓ‡Ó.מל ' מל '

צל ˙˘‡Û.(Î)וחוזק : ישאף כעבד  כמו וחשק תאוה ענין
ז) בעתו ÂÏÚÏ˙.:(לעיל גדיש כעלות כמו  סילוק, ה)ענין :(לעיל
(‡Î).ÈÂÚÓמפני לענות  מאנת  כמו הכנעה י)ענין :(שמות
(·Î).‰¯ÂÓבים ירה כמו טז)משליך, „¯ÂÎ.(Î‚):(שם

ישגה ˙˘‚È‡.(Î„)הנהגתו: בלבנון כארז  כמו (תהלים תגדיל 

שחקים˘Â¯¯Â.:צב) ישור כמו לה)ראו, ראו,ÂÊÁ.(Î‰):(לעיל
אחוה בלעדי לד)כמו :(לעיל
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.åðéúòåîùì ïéîàä éî (à) לרעהו איש העכו"ם יאמרו כן
אין  רואים שאנו מה אחרים מפי שומעים היינו אילו

ä'.להאמין: òåøæå עד נגלת' מי על והוד בגדולה כזאת
åéðôì.הנה: ÷ðåéë ìòéå (á) לו בא לפני הזה העם

כיונק  מאליו ועלה מאד היה שפל עם הזאת הגדולה
האילנות: ציה:ùøåùëå.מיונקת מארץ øàú.עלה àì

הדר: ולא מתחלה לו åäãîçðå.היה äàøî àìå åäàøðå
נחמדהו, היאך מראה באין מתחלה וכשראינוהו

הוא: תמוה íéùéà.ונחמדהו ìãçå äæáð (â) דרך כן היה,
עבדי  תירא אל אחד כאיש ישראל כל מזכיר הזה הנביא
ישכיל  אמר יעקב בבית עבדי ישכיל הנה כאן ואף יעקב
(ש"א  משכיל דרכיו לכל דוד ויהי כמו הוא הצלחה ל'

åðîî.יח): íéðô øéúñîëå היו ושפלותם בשתם מרוב
נראה  שלא כדי בטמון פנים חבושי ממנו פנים כמסתיר

מהביט: וירא פניו שמסתיר מנוגע כאדם ïëàאותם (ã)
.àùð àåä åðééìç אנו עתה אבל מקום בכל אבל ל' אכן

היה  מיוסר אלא לו בא שפלותו מחמת שלא רואים
åäåðáùç.ביסורין: åðçðàå שהוא סבורים היינו אנו

היה  מחולל אלא כן היה לא והוא למקום שנאוי
מעונותינו: ומדוכא åéìò.מפשעינו åðéîåìù øñåî (ä)

מיוסר  היה שהוא לנו שהיה השלום יסורי עליו באו
העולם: לכל שלום åðéòú.להיות ïàöë åðìåë (å) עתה

åá.נגלה: òéâôä כולנו עון על ונתרצה ידו על נעתר
תחינה: ל' בלע"ז אשפריאי"ר הפגי' עולמו, החרי' שלא

cec zcevn
(‡).Â˙ÚÂÓ˘Ï ÔÈÓ‡‰ ÈÓראינו לא הנה  עד  בגוים יאמרו אז

שמענו אשר השמועה אל  האמין מכולנו  מי בעינינו הדבר
לישראל : הבאה  והממשלה הגדולה ‰'.ממרבית ÚÂ¯ÊÂחוזק

שגילה לשנאמין עולם מימות  נגלתה מי בעבור  ה' זרוע  כח
ישראל : בעבור  עוזו ÂÈÙÏ.(·)זרוע ˜ÂÈÎ ÏÚÈÂלו בא לפני

מן יניקה  לו שאין האילן  מן היוצא כענף  עלה  ההוא הגדולה
אחרת: השפעה לו היה  לא לומר  רצה  האילן, מן אלא  הקרקע 

.‰Èˆ ı¯‡Ó ˘¯Â˘Îכלה מעצמו לו שהיה  ההשפעה מעט ר "ל 
מבלי ושממה  ציה מארץ  היוצא  כשורש זמן במעט ואבד 

ויבש: ימולל  מהר  שחיש מים  ÏÂ‡לחלוחית ÂÏ ¯‡Â˙ ‡Ï
היוצא‰„¯. כשורש ומהודרת שלימה היתה לא ההשפעה ר"ל 

הדר : ולא תואר  לא  לו שאין ציה Ó¯‡‰.מארץ ‡ÏÂ Â‰‡¯Â
על  שנחמדהו מפואר מראה בו מצאנו לא בו  הסתכלנו  וכאשר 

אותו : מתעבים  היינו ולזה בעבורה לחמדו הלב אמצות  ולא גבורה  לא  בו מצאנו לא  ר "ל  ‡ÌÈ˘È.(‚)ידו Ï„ÁÂ ‰Ê·כי על 
ומוחזק וידוע מכאובות בעל  והיה שפלותו לגודל עמו מתחבר  מהעכו"ם  מי היה לא כי מאנשים חדל  והיה  כל  בעיני נבזה היה 
וביסורין בגלות מעונה  עת בכל  שהיה ר "ל  ראותו לבל ממנו  פניו הסתיר כאילו  בפניו לראות  יכולים  היינו ולא  חליים  כבעל  לכל

בפניו: להסתכל  ממאסים  שהיינו עד  Â‰Â·˘Á.ובשפלות ‡ÏÂ ‰Ê·כי אותו  מחשיבים היינו ולא  בעינינו נבזה היה  לכן ר"ל 
בו : מאס כי  זאת עשתה  ה' יד  ˘‡.(„)אמרנו ‡Â‰ ÂÈÈÏÁ ÔÎ‡ סבל אשר  מכאוב וכל חלי כל כי ה' בו מאס  לא באמת  אבל

בחירתנו: ברוע אותו ומכאיבים מחליאים  שהיינו  מה עצמינו מפאת  בא Â‰Â·˘Á.הכל ÂÁ‡Âאותו וחשבנו טעינו  אנחנו אבל 
ביסורים: מעונה  הוא ידו ועל בו מאס  כי מאלהים ומוכה  ÂÈÚ˘ÙÓ.(‰)לנגוע ÏÏÂÁÓ ‡Â‰Âבאה לא  אבל  מה' שהוא האמת

עליו: הבאים בהיסורין מתכפרים העכו"ם כל  פשעי להיות  חלחלה נתמלא  פשעינו בעבור אך מעלליו ברוע  בו  מאסו בעבור
.ÂÈ˙ÂÂÚÓ ‡ÎÂ„Ó: במ "ש הדבר ÂÈÏÚ.כפל  ÂÓÂÏ˘ ¯ÒÂÓבאו הנה שלומנו להתמיד  העון  למרק עלינו לבוא  הראויים היסורין

במ"ש:Â˙¯Â·Á·Â.עליו: ענין כפל  והוא להם והלכו נתכפרו בזה  כי העון נגעי לנו  נרפא עליו שבא החבורה ÂÏÂÎ(Â)עם
.ÂÈÚ˙ Ô‡ˆÎכולן מהדרך תועה מהן  כשאחת הצאן כדרך  והישר  האמת מדרך  תעינו כולנו כי רב עון בידינו  היה  כן כי ר"ל

אחריהם : אנחנו גם  נמשכנו לזה האמת  מדרך  תעו שאבותינו ולפי ור "ל  עמה  ותועות אחריה ÂÈÙ.נמשכות ÂÎ¯„Ï ˘È‡ ר"ל
ראי לא לדרכו פנה אחד כל  אלא  היינו כן  לא  אנחנו אבל  המוטעה בדרך  אזלא  רחילא  בתר  שרחילא הזה  כהצאן היינו והלואי

רב : עון  בידינו יש וא "כ  מקולקלים  וכולם  זה  כראי  ·Â.זה ÚÈ‚Ù‰ '‰Âשלנוה העון ר "ל  כולנו של  העון עם בו הפגיע מקום
המקום: בגזירת ומייסרו  בו  המכה הוא
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(‡).ÈÓ ÏÚ:מי גלוי:Ï‚˙‰.בעבור  ענףÂÈÎ˜.(·)מלשון

יונקותיו ראש  כמו מהאילן היוצא יז)רך  שממהˆÈ‰.:(יחזקאל
יופי:‰„¯.ויבשה: שי"ןÂ‰„Ó‰Â.ענין במקום היא  הוי"ו 

תרומה  לי  ויקחו כה)וכן תרומה:(שמות לי שיקחו  ור "ל 
(‚).Ï„ÁÂ:מניעה מלשון˘‡.(„)אנשים:‡ÌÈ˘È.ענין

וסבל : וכל ÚÂ‚.משא יהושע וינגעו וכן וכשלון חלשות ענין
ח)ישראל  עינוי :ÂÚÓÂ‰.:(יהושע הואÂ‰Â‡.(‰)מלשון הוי"ו

או: וחלחלה:ÏÏÂÁÓ.במקום חיל  שברÎÂ„Ó‡.מלשון ענין
יסורין :ÒÂÓ¯.וכתיתה : שלום:˘ÂÈÓÂÏ.מלשון מל '

.Â˙¯Â·Á·: ומכה חבורה תועה:˙ÂÈÚ.(Â)מלשון מלשון
.ÂÈÙ:פניה וכן‰ÚÈ‚Ù.מל ' להכותו לרעה בו הפגיש ר"ל

בו ופגע  א)גש  :(ש"ב
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i"yx
(ÁÈ).äîç éë:תהיה êúéñé.גדולה ïô לדבר יצרך

אמריך ôùá÷.דברים: ותרב תשפק אשר זה בשפק
ממנה: יטך אל ממון רב החמה שתעלה ומאחר לאל

(ËÈ).øöá àì êòåù êåøòéä צעקה לערוך באתה וכי
אם  לאונסך כח מאמצי ושום צרה שום תבואך שלא

חובו: את יגבה במה äìéìä.(Î)כן óàùú ìà כלומר
ותתאוה  תשאף אל אחרים בייסורים לבחור לך ואין
עמים  לסלק ולסנחריב למצרים לאמרפל שבא הלילה
אבדו  הם כי בשלוה במקומם תחתם כשהם העולם מן

הבא: ובעולם הזה בחצי úåìòì.בעולם תעלני אל כמו
קב)ימי בעתו:(תהלים גדיש ìà(Î‡)כעלות øîùä

.ïåà ìà ïôú:עניות ביסורי לשפטני לו היה ולומר לדון
.éðåòî úøçá äæ ìò éë לבחור יש הללו הייסורין על כי

כל  בעושר ולמוד כבוד בו שנהגו אדם מעניות יותר
לביתו  ושב ובוש דמים לו ואין המקח על ויעמוד ימיו
מצינו  לא הייסורין עם היה עני איוב וא"ת נפש בפחי
איבד  ואפילו וזהב כסף לא אבל בהמותיו אלא שאיבד

וחולה  עני להיות לו טוב וזהב כסף עם בהמותיו
וכן  כלום בידו ואין בשווקים והולך תמים מהיות
נוחין  כי הזה המקרא מן תנחומא רבי במדרש מפורש
הגמרא: באגדות וכן עניות מיסורי איוב יסורי היו

(·Î).åçëá áéâùé ìà ïä ואין גדול שכחו מתוך
לפיכך מפניו: äøåî.להנצל åäåîë ïéà לחוטא כשמורה

שאין  יודע שהוא לפי מכה קודם מתרה אליו לשוב
כל  על בפרעה מתרה שהיה כמו ממכתו להשמר יכול

ברד מחר כעת ממטיר הנני ומכה ט)מכה והנני (שמות
להנקם  כשרוצה ודם ובשר כולם וכן ארבה מחר מביא
וינצל  יחזור בו יתרה שאם פתאום עליו בא מאויביו

åëøã.(Î‚)ממנו: åéìò ã÷ô éî את מעולם עליו יצוה
תלך: הזה תשגיא øåëæ.(Î„)הדרך ובהזכירך דרכיו

מדותיו: פועל שבח íéùðà.מאליך åøøù øùà אשר
כמו אנשים כד)ראו קרוב:(במדבר ולא אשורנו

(‰Î).åá åæç:בפעלו.÷åçøî עד עולם מיצירת
עכשיו:

cec zcevn
(ÁÈ).‰ÓÁ ÈÎפן כי לשמרך ליסרך  עליך חלה  ה ' חמת כי 

שנאמר כענין  צרכך  ספוק  די בעבור במקום לבעט  יצרך  יסיתך
ישר ויבעטוישמן  לב)ון נשרש(דברים ותהיה לו  ניסת וכשתהיה

בהרבה אף ר "ל  גיהנם מדין יטך לא כופר רב  אף  אז  בחטא 
לך  טוב מאד  וא "כ  גיהנם מדין להנצל  פדיון יהיה לא יסורים 

היצה "ר: מן נשמר תהיה עתה כי וכי‰ÍÂ¯ÚÈ.(ËÈ)היסורים
אמיץ וכל  צרה לה  תקדים  מבלי ומתוקן  ערוך שררתך  יהיה
במקום תבעט  הטובה  תתמיד  אם הלא  כי יסורים ותוקף כח

עד : עדי ותאבד כל ˙˘‡Û.(Î)מרוב  Ï‡צרה תתאוה אל 
העולם מן להסתלק העכו "ם על באה  אשר  כלילה חשוכה
וחברותיה וסדום  המבול  דור והם בהן ישבו אשר  במקומם

העכו"ם כמו תאבד  פן כי אלוה שבט  מבלי  בהתמד בשלוה לשבת  תתאוה  אל  ור "ל  במקומם ונאבדו טובה מרוב  במקום  שבעטו
ההכנעה‰˘Ó¯.(Î‡)האלה: מן יותר האון זה  על בחרת  הנה עד כי שמים דין להרשיע און אל  תפנה ואל  מעתה השמר לזאת 

כזאת: לעשות  תוסיף  אל  מעתה עמו שהדין לומר המקום Â‚Â'.(Î·)למול  Ï‡ Ô‰בכחו הלא למולו עצמך  תכניע לא  מדוע 
להיטיב: או  להרע בידו והכל  שירצה  מי את  המצב בשפל  משליך כמוהו מי  אין אף  בעיניו ישר  אשר  את  וירומם יחזק  הרב 

(‚Î).„˜Ù ÈÓיעשה מה  ללמדו יועצים לו  שיש  ודם  כבשר לא עולה פעלת לו אמר ומי יעשה מה ללמדו דרכו  עליו צוה מי 
למולו: תכניע לא  זה מה  ודמיון ערך לו ואין  הואיל  וא "כ עולה פעלת לו יאמרו אשר  לפעמים  יקרה  בלבו  מה  וכשעושה

(„Î).¯ÂÎÊ מלבד השגחתו מגודל לכל  והנגלות  הידועות  ר"ל  אנשים ראו אשר פעלו  תגדיל בעצמך  כי מעשיו  לזכור דעתך  תן
נדע: לא אשר והנסתרות  ·Â.(Î‰)הנעלמות ÂÊÁ Ì„‡ ÏÎאדם כל  עין יוצר הוא כי בסיבתו המה רואים  אדם בני כל  הנה

יביט  הלא  עין  היוצר שנאמר וכענין בארץ שנעשה  מה יראה  לא שהמקום תחשוב ואיך  מרחוק יביט  ערכו לפי האנוש והלא
צד) :(תהלים

oeiv zcevn
ÁÈ)(.˜Ù˘·: והצורך הספיק די וענינו  בסמ "ך  בספק כמו

.¯ÙÂÎ עליו יושת  כופר אם כמו  פדיון כא)מל ' :(שמות
(ËÈ).ÍÚÂ˘:ושררה ונדיב שוע אומץÈˆÓ‡Ó.מל ' מל '

צל ˙˘‡Û.(Î)וחוזק : ישאף כעבד  כמו וחשק תאוה ענין
ז) בעתו ÂÏÚÏ˙.:(לעיל גדיש כעלות כמו  סילוק, ה)ענין :(לעיל
(‡Î).ÈÂÚÓמפני לענות  מאנת  כמו הכנעה י)ענין :(שמות
(·Î).‰¯ÂÓבים ירה כמו טז)משליך, „¯ÂÎ.(Î‚):(שם

ישגה ˙˘‚È‡.(Î„)הנהגתו: בלבנון כארז  כמו (תהלים תגדיל 

שחקים˘Â¯¯Â.:צב) ישור כמו לה)ראו, ראו,ÂÊÁ.(Î‰):(לעיל
אחוה בלעדי לד)כמו :(לעיל
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ãiî ïäéìò ïéòéøúî. ©§¦¦£¥¤¦¨

‚L øéò ïëåHíéîLb äéìò eãøé à,áeúkk(æ ,ã ñåîò):øéò-ìòå úçà øéò-ìò ézøèîäå"øéèîà àG úçà, §¥¦¤¨§¨¤¨§¨¦©¨§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©©§¦
'Bâå "øènz úçà ä÷ìç,úòøúîe äpòúî øéòä dúBà,úBòéøúî àGå úBpòúî äéúBáéáñ ìëå.àáé÷ò éaø ¤§¨©©¦¨¥§¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨¦§©§©§¦©¦£¦¨

øîBà:úBpòúî àGå úBòéøúî. ¥©§¦§¦§©
„úìtî Bà øác da LiL øéò ïëå–úòøúîe äpòúî øéòä dúBà;úBòéøúî àGå úBpòúî äéúBáéáñ ìëå. §¥¦¤¤¨¤¤©Ÿ¤¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨¦§©§©§¦

àáé÷ò éaøøîBà:úBpòúî àGå úBòéøúî.øác eäæéà?øéòéìâø úBàî Lîç äàéöBnä,äpnî eàöéåGLäL ©¦£¦¨¥©§¦§¦§©¥¤¤¤¦©¦¨£¥¥©§¦§¨§¦¤¨§¨
GLa íéúîäæ øçà äæ íéîé äL–øác äæ éøä;ïàkî úBçt–øác äæ ïéà. ¥¦¦§¨¨¦¤©©¤£¥¤¤¤¨¦¨¥¤¤¤

‰íB÷î ìëa ïéòéøúî elà ìò:iä ìòå ïBôcMä ìòïB÷ø,áøçä ìòå äòø äiç ìòå ìéñçä ìòå äaøàä ìò. ©¥©§¦¦§¨¨©©¦¨§©©¥¨©¨©§¤§©¤¨¦§©©¨¨¨§©©¤¤
äéìò ïéòéøúî,úëläî äkî àéäL éðtî. ©§¦¦¨¤¨¦§¥¤¦©¨§©¤¤

ÂeãøiL äNòîíéð÷æíäéøòì íéìLeøéî,ïBì÷Làa ïBôcL øepú ét àGîk äàøpL ìò úéðòz eøæâå.eøæb ãBòå ©£¤¤¨§§¥¦¦¨©¦§¨¥¤§¨§©£¦©¤¦§¨¦§¦©¦¨§©§§§¨§
úéðòz,ïcøiä øáòa úB÷Bðéú éðL íéáàæ eìëàL ìò.éñBé éaøøîBà:eàøpL ìò àlà eìëàL ìò àG. ©£¦©¤¨§§¥¦§¥¦§¥¤©©§¥©¦¥¥©¤¨§¤¨©¤¦§

aaaa.oli`l `le mignvl ecxi:úåðìéàì ìéòåî åðéàå íéáùòìå íéçîöì äôé äæù ,úçðá åãøéù ïåâë.mignvl `le oli`l:çëá åãøéùoigiy zexeal
.zexrne:úåúùì íéî ïäá ïéñéðëîù

bbbb.zeprzn dizeaiaq lke:áòø äéäéå äá åãøéù øéòá äàåáú úåð÷ì êìú íéîùâ äá åãøé àìù øéòä äúåàù
cccc.zletn:úìåôî åæ ïéà úåòåòø ìáà .úåìôåð úåàéøáä äéúåîåçù
dddd.mewn lka:úëìäî äëî àéäù éðôî àôéñá àîòè ùøôîãë ,äáøä äðîî úå÷åçøä íéøòä åìéôàå.oetcyïî úð÷åøúîå äàåáúä úà ãéñôîù çåø

:òøæä.oewxi:äãùä ÷øé äàøîë íãà éðô êôåäù éìåç ïå÷øé íéùøôî ùéå .äéðô åôéñëäù äàåáú.drx dig lre:áåùéá íåéá úéàøðù.axgd lreúåìééç
:øéòä äúåà íò íçìäì íéàá íðéàù ô"òàå ,íå÷îì íå÷îî úåøáåòä

eeee.odixrl:ìàøùé õøàì.xepz it `elnk:øåðúä [éô] úåàìîì úô äðîî úåùòì éåàø äéäù äàåáú êë ìë ïåôãùá äú÷ìù.oelwy`a:íéúùìô õøàá
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eãøé,גשמים –ïéçîvì שיפים בנחת, מעט, מעט שירדו  כגון – ÈÀÇÀÈÄ
לצמחים, ìáàïìéàìהם eãøé àG מועילים הללו  הגשמים שאין – ÂÈÈÀÈÄÈ

הארץ; בעומק נכנסים ואינם הואיל  גשמים ïìéàìלאילן , שירדו או  – ÈÄÈ
לאילנות, הם שמועילים גדול, íéçîvìבשטף àGå אינם אבל  – ÀÇÀÈÄ

לצמחים; äæìåמועילים äæì לצמחים המועילים גשמים ירדו – ÈÆÀÈÆ
úBøònìåולאילנות, ïéçéMì úBøBaì àG ìáà היו שלא – ÂÈÇÇÄÄÀÇÀÈ

לשתיה, מים בהם שכונסים הבורות למלא כדי ïéòéøúîÇÀÄÄמספיקים
ãiî ïäéìò במשנה שבארנו  כמו  מיד, בשופרות ומתריעים מתענים – ÂÅÆÄÈ

הקודמת.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéîLb äéìò eãøé àHL øéò ïëå,גשמים ירדו  ובסביבותיה – ÀÅÄÆÈÀÈÆÈÀÈÄ
עולם  של במנהגו ולא הקב"ה של  בגזירתו  בא זה שדבר שמוכיח מה

àG((((הר הר הר הר """"ןןןן),),),), úçà øéò-ìòå úçà øéò-ìò ézøèîäå" :áeúkkÇÈÀÄÀÇÀÄÇÄÆÈÀÇÄÇÇ
øènz úçà ä÷ìç ,øéèîà," תיבש עליה תמטיר  לא אשר וחלקה ÇÀÄÆÀÈÇÇÄÈÅ

úòøúîe äpòúî øéòä dúBà,מיד בשופרות –äéúBáéáñ ìëå ÈÈÄÄÀÇÈÇÀÇÇÀÈÀÄÆÈ
úBpòúîהשכנה העיר בצרת להשתתף כדי  מפרשים,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– ויש , ÄÀÇ

רעב  ויהיה הסמוכות בערים תבואה לקנות תלך העיר  שאותה מפני

כך  ידי ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))על òéøúî,((((רשרשרשרש""""יייי;;;; àGåúB תוקעות אינן  אבל – ÀÇÀÄ
úBòéøúîבשופרות. :øîBà àáé÷ò éaø ותוקעות מתפללות – ÇÄÂÄÈÅÇÀÄ

ה', רחמי לעורר כדי úBpòúîבשופרות, àGåבראש שנוהגים כמו  – ÀÄÀÇ
מתענים. ואין בשופר שתוקעים השנה,

i p y m e i
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úìtî Bà øác da LiL øéò ïëå רעידת מחמת נופלים שבתיה – ÀÅÄÆÆÈÆÆÇÙÆ
úBpòúîאדמה, äéúBáéáñ ìëå ;úòøúîe äpòúî øéòä dúBàÈÈÄÄÀÇÈÇÀÇÇÀÈÀÄÆÈÄÀÇ

úBòéøúî àGå מתריעים ואין בו  שמתענים הכיפורים ביום כמו  – ÀÇÀÄ

úBòéøúî.((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי)))) :øîBà àáé÷ò éaø, בשופר –úBpòúî àGå ÇÄÂÄÈÅÇÀÄÀÄÀÇ
השנה. בראש  כמו –úBàî Lîç äàéöBnä øéò ?øác eäæéàÅÆÆÆÄÇÄÈÂÅÅ

éìâø וקטנים מנשים חוץ גברים, מאות חמש  בה שיש  כלומר – ÇÀÄ
GLוזקנים, äpnî eàöéåGLa íéúî äLøçà äæ íéîé äL ÀÈÀÄÆÈÀÈÅÄÄÀÈÈÄÆÇÇ

äæ,אחד מת יום שכל  –øác äæ éøä שאותה לעיל  ששנינו – ÆÂÅÆÆÆ
עליו , ומתרעת מתענה ïàkîהעיר úBçt מתים שני ממנה שיצאו  – ÈÄÈ

ימים בשני  מתים שלשה או  ימים, בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))בשלשה äæ,((((ברייתאברייתאברייתאברייתא ïéàÅÆ
øác.בלבד מקרה אלא – ÆÆ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

elà ìò,להלן המפורטות הצרות –ïéòéøúî ותוקעים מתענים – ÇÅÇÀÄÄ
íB÷îבשופרות, ìëa:הרחוקים במקומות אפילו –ïBôcMä ìò ÀÈÈÇÇÄÈ

שרב, או קדים רוח ידי  על  התבואה התייבשות –iä ìòåïB÷ø– ÀÇÇÅÈ
ונכמשת, מוריקה-מצהיבה שהיא התבואה, ìòåמחלת äaøàä ìòÇÈÇÀÆÀÇ

ìéñçä,והפירות התבואה את המשחיתים –äòø äiç ìòå– ÆÈÄÀÇÇÈÈÈ
אדם, בני  וטורפת ישוב במקום ביום áøçäשנראית ìòå גייסות – ÀÇÇÆÆ

העיר, אותה על להילחם באים אינם ואפילו למקום, ממקום העוברים
אחרת לעיר דרכה עוברים –((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))אלא מאלו  אחת כל על ;ïéòéøúîÇÀÄÄ

äéìò,בשופרות ותוקעים מתענים –úëläî äkî àéäL éðtî ÈÆÈÄÀÅÆÄÇÈÀÇÆÆ
כולה. לארץ סכנה בה ויש  למקום, ממקום ומתפשטת ההולכת צרה –

i y i l y m e i
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íéð÷æ eãøiL äNòî– חכמים –eøæâå ,íäéøòì íéìLeøéî ÇÂÆÆÈÀÀÅÄÄÈÇÄÀÈÅÆÀÈÀ
ïBôcL øepú ét àGîk äàøpL ìò úéðòz שדופה תבואה – ÇÂÄÇÆÄÀÈÄÀÄÇÄÈ

התנור, פי  את למלא פת ממנה לעשות הראוי –ïBì÷Làaכשיעור  ÀÇÀÀ
הסמוכה (עיר פלשתים ישראל ).בארץ ארץ של הדרומי  ãBòåÀלגבולה

ïcøiä øáòa úB÷Bðéú éðL íéáàæ eìëàL ìò ,úéðòz eøæbÈÀÇÂÄÇÆÈÀÀÅÄÀÅÄÀÅÆÇÇÀÅ
הקודמת. במשנה ששנינו  כמו  היא, מהלכת מכה רעה שחיה לפי  –

eìëàL ìò àG :øîBà éñBé éaø,תינוקות שני  את זאבים –àlà ÇÄÅÅÇÆÈÀÆÈ
eàøpL ìò.תענית הזקנים גזרו  בעיר, הזאבים – ÇÆÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊúaMa ïéòéøúî elà ìò:øäð Bà íéBb äeôéwäL øéò ìò,íia úôøhnä äðéôñ ìòå.éñBé éaøøîBà:äøæòì ©¥©§¦¦©©¨©¦¤¦¦¨¦¨¨§©§¦¨©¦¨¤¤©¨©¦¥¥§¤§¨
ä÷òöì àGå.éðîézä ïBòîLøîBà:øácä ìò óà.Bì eãBä àGåíéîëç. §¦§¨¨¦§©¥¨¦¥©©©¤¤§£¨¦

ÁL äøö ìk ìòHøeavä ìò àáz à,äéìò ïéòéøúî;íéîLb áøî õeç.Bì eøîàL äNòîìbòîä éðBçì: ©¨¨¨¤¨Ÿ©©¦©§¦¦¨¤¨¥Ÿ§¨¦©£¤¤¨§§¦©§©¥
íéîLb eãøiL ìltúä.íäì øîà:éøepz eñéðëäå eàöíéçñô,L ìéáLaHe÷Bné à.ìltúä,àGåíéîLb eãøé. ¦§©¥¤¥§§¨¦¨©¨¤§§©§¦©¥§¨¦¦§¦¤¦¦§©¥§¨§§¨¦

äNò äî?dëBúa ãîòå äâeò âò,åéðôì øîàå:íìBò ìL BðBaø,éðaéìò íäéðt eîN E,éðôì úéa ïák éðàLE. ¤¨¨¨¨§¨©§¨§¨©§¨¨¦¤¨¨¤¨§¥¤¨©¤£¦§¤©¦§¨¤
ìBãbä EîLa éðà òaLð,ïàkî ææ éðéàL,éða ìò íçøzL ãòE.ïéôhðî íéîLb eìéçúä.øîà:ézìàL Ck àG, ¦§¨£¦§¦§©¨¤¥¦¨¦¨©¤§©¥©¨¤¦§¦§¨¦§©§¦¨©¨¨©§¦

úBøòîe ïéçéL úBøBá éîLb àlà.óòæa ãøéì eìéçúä.øîà:ézìàL Ck àG,ïBöø éîLb àlà,äáãðe äëøa. ¤¨¦§¥¦¦§¨¦§¦¥¥§©©¨©¨¨©§¦¤¨¦§¥¨§¨¨§¨¨
ïðwúk eãøé,íéîLbä éðtî úéaä øäì íéìLeøéî ìàøNé eàöiL ãò.Bì eøîàå eàa:íäéìò zìltúäL íLk ¨§§¦§¨©¤¨§¦§¨¥¦¨©¦§©©©¦¦§¥©§¨¦¨§¨§§¥¤¦§©©§¨£¥¤

eãøiL,ïäì eëìiL ìltúä Ck.ïäì øîà:íéòBhä ïáà úéçîð íà eàøe eàö.Bì çìLçèL ïa ïBòîL:àìîìà ¤¥§¨¦§©¥¤¥§¨¤¨©¨¤§§¦¦§¥¤¤©¦¨©¦§¤¨¨¦§¨¥

.mia`f elk`y lre:àéä úëìäî äëîå äòø äéç àéäã.d`xpy lr:øéòá åàá
ffff.ztxhnd:äøò÷á äôåøèä äöéá åîë ,úøáúùîå úèáçúî.dxfrlåà øôåùá íäéìò íéò÷åú ïéàù äëìäå .òéùåäìå øåæòì åàåáéù íòä úà õá÷ì

:úáùá íäéìò íéððçúîå íé÷òåæå íéðòúî ìáà ,íòä úà õá÷ì òå÷úì åëøöåä ë"àà úáùá úåøöåöçá.ipnizd oerny:äéä úðîúî.xacd lr s`
:úáùá ïéòéøúî.minkg el eced `le:ïéòéøúî ìåçá ìáà .úáùá øáãä ìò òéøúäì

gggg.minyb aexn ueg:íãà éðá ìò çøåèì ïäå ãåò ïäì ïéëéøö ïéàù äáøä åãøé øáëù àìà ,äàåáúä úà ïéì÷ì÷îù êë ìë äáøä åãøéù àìixepz
.migqt:íå÷îì íå÷îî ïéìèìèîå íä ñøç ìù.eweni `ly:íéîùâá.dber br:äâåò ïéòë ìåâò íùåø ò÷ø÷á íùø.zexea inybúåàìîì òôåùá íéîùâ
:úåøåá.zignp m`:íéîá äñåëî äìåë íà.mireh oa`äéìòá ïéàáå ,éúàöî äàéöî æéøëîå äéìò ãîåò äéä äàéöî àöåîù éî ìëù íéìùåøéá äúéä ïáà
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תוקעין אין וכן  טובים. בימים ולא בשבתות לא הציבור על תעניות גוזרין  "אין 

בתפילה" בהם ומתחננים זועקים ולא בחצוצרות, ולא בשופר  לא ld'בהן  m"anx)
.(e ,` zeiprz.בשבת אפילו  מתריעים צרות אילו  על ללמד , באה משנתנו –

íéBb äeôéwäL øéò ìò :úaMa ïéòéøúî elà ìò ששמו – ÇÅÇÀÄÄÇÇÈÇÄÆÄÄÈÄ
מצור , øäðעליה Bà את שישטוף חשש ויש גדותיו על  שעלה – ÈÈ

íiaהעיר, úôøhnä äðéôñ ìòå שקמה סערה מחמת המתנדנדת – ÀÇÀÄÈÇÄÈÆÆÇÈ
להישבר. עומדת והיא äøæòìבים :øîBà éñBé éaø מתריעים – ÇÄÅÅÀÆÀÈ

לעזרה, אנשים להחיש ä÷òöìבשבת àGå בגמרא בתפילה. – ÀÄÀÈÈ
א א א א ),),),),מבואר יד יד יד יד ,,,, (כמו ((((תענית תענית תענית תענית  בשופרות שמתריעין  משנתנו כוונת שאין

הכוונה  אלא בשבת, לתקוע שאסור  לפי הקודמות), במשניות שבארנו 

סובר, יוסי  ורבי  "עננו". בתפילת שמתריעים קמא, תנא בדברי  היא,
תפילה, של בצעקה מרבים ואין לעזרה, שיבואו  אדם לבני  שצועקים

כ בטוחים אנו שאין לפי  בשבת, תחינות אומרים שאין  כךכלומר  ל
בשבת הללו  הצרות על לצעוק תפילתנו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;שתועיל  ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ישראלישראלישראלישראל")")")") שלשון """"תפארת תפארת תפארת תפארת  פי על  שאף מפרשים, יש  תענית לענין כן .

שבמשנתנו  ההתרעה מקום מכל בתענית, פירושה מקום בכל  "מתריעין"
בשבת להתענות שאסור לפי היא, תענית הרמב"ם ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))בלא אבל .

וווו),),),),כותב א א א א ,,,, תעניות תעניות תעניות תעניות  וזועקין ((((הלהלהלהל'''' בשבת הללו הדברים על שמתענין

משמיטים  שיש  טוב" יום "תוספות (ועיין  בתפילה עליהם ומתחננים
שפירשו ויש  "מתענין "). תיבת הרמב"ם ixi`nda)מדברי `aeny itk)

לשון  תנא "mirixzn"שאף וסובר  בשופר, תקיעה משמעו שבמשנתנו
התיר לא יוסי  ורבי  בשבת, אף אלו דברים על לתקוע שמותר קמא,

בתפילה. לצעקה לא אבל  לעזרה, העם את לקבץ אלא (mxa,בתקיעה
.(xwir oey`x yexity ,`id ixi`nd zpwqn:øîBà éðîézä ïBòîLÄÀÇÅÈÄÅ

øácä ìò óà,בשבת מתריעים –íéîëç Bì eãBä àGå לא – ÇÇÇÆÆÀÂÈÄ
שמתריעים חכמים מודים בחול  אבל לדעתו . ויש((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))הסכימו .

עיקר כל  הדבר  על  מתריעים אין חכמים שלדעת ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;מפרשים,

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין

i r i a x m e i
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øeavä ìò àáz àHL äøö ìk ìò,הציבור על  שתבוא כלומר – ÇÈÈÈÆÈÙÇÇÄ
המשנה eaz`"ונקטה `ly",נקיה äéìòלשון  ïéòéøúî מתענים – ÇÀÄÄÈÆÈ

בשופר, íéîLbותוקעים áøî õeç– מן יותר גשמים שיורדים ÅÙÀÈÄ
מתריעים  אין  מקום מכל  מהם, סובלים אדם שבני  פי  על אף הצורך ,

מתפללים  ואין  לאדם, וטובה ברכה הם בכללם שהגשמים לפי עליהם,
טובה. רוב ìltúäעל :ìbòîä éðBçì Bì eøîàL äNòîÇÂÆÆÈÀÀÄÇÀÇÅÄÀÇÅ

íéçñô éøepz eñéðëäå eàö :íäì øîà .íéîLb eãøiL– ÆÅÀÀÈÄÈÇÈÆÀÀÇÀÄÇÅÀÈÄ
שהיו  וכיון הפסח; קרבנות את בהם וצולים בחצרות, עומדים שהיו

לבית, שיכניסום אמר  חרס, e÷Bnéשל àHL ìéáLa שלא – ÄÀÄÆÄ
לתפילתו  סמוך  גשמים שירדו  היה שבטוח בגשמים, יתמסמסו 

äâeò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). âò ?äNò äî .íéîLb eãøé àGå ,ìltúäÄÀÇÅÀÈÀÀÈÄÆÈÈÈÈ
dëBúa ãîòå, בתוכו ועמד בקרקע עיגול עשה –åéðôì øîàå– ÀÈÇÀÈÀÈÇÀÈÈ

הקב"ה: éðàLלפני ,éìò íäéðt eîN Eéða ,íìBò ìL BðBaøÄÆÈÈÆÈÀÅÆÈÇÆÂÄ
,ïàkî ææ éðéàL ,ìBãbä EîLa éðà òaLð .Eéðôì úéa ïákÀÆÇÄÀÈÆÄÀÈÂÄÀÄÀÇÈÆÅÄÈÄÈ

ïéôhðî íéîLb eìéçúä .Eéða ìò íçøzL ãò טפות לרדת – ÇÆÀÇÅÇÈÆÄÀÄÀÈÄÀÇÀÄ
המעגל:øîàטפות. חוני  –úBøBá éîLb àlà ,ézìàL Ck àG ÈÇÈÈÇÀÄÆÈÄÀÅ

úBøòîe ïéçéL.הבורות את למלא כדי בהם  שיהא מרובים גשמים – ÄÄÀÈ
óòæa ãøéì eìéçúä, בסער –øîà:המעגל חוני  –Ck àG ÄÀÄÅÅÀÇÇÈÇÈ

ãò ,ïðwúk eãøé .äáãðe äëøa ,ïBöø éîLb àlà ,ézìàLÈÇÀÄÆÈÄÀÅÈÀÈÈÀÈÈÈÀÀÄÀÈÇ
íéîLbä éðtî úéaä øäì íéìLeøéî ìàøNé eàöiL– ÆÈÀÄÀÈÅÄÈÇÄÀÇÇÇÄÄÀÅÇÀÈÄ

שהוא  הבית להר ועלו  הגשמים, מרוב נשטפו הנמוכים שהמקומות
Ckגבוה. ,eãøiL íäéìò zìltúäL íLk :Bì eøîàå eàaÈÀÈÀÀÅÆÄÀÇÇÀÈÂÅÆÆÅÀÈ

ïäì eëìiL ìltúä.הגשמים שיפסיקו –eàøe eàö :ïäì øîà ÄÀÇÅÆÅÀÈÆÈÇÈÆÀÀ
íéòBhä ïáà úéçîð íà,בירושלים היתה מאד גבוהה אבן  – ÄÄÀÅÆÆÇÄ

מצאתי ", "מציאה ומכריז : עליה עומד  היה מציאה מוצא שהיה מי  שכל 

נקראת  היתה אבן  ואותה אותה, ונוטלים סימניה ונותנים בעליה ובאים
הטועים" ef)."אבן oa`l mi`a eid mzcia` miytgne mirehdy)ויש

הטוען " "אבן zecia`d).גורסים: oipra my miprehy)המעגל חוני ואמר
שיפסיקו  יתפללו  לא הטועים אבן  נמחתה שלא זמן  שכל גוזמא, דרך 

המעגל : חוני להם שאמר  הירושלמי , פי  על  מפרשים ויש הגשמים;
הטובה  רוב על  להתפלל  אפשר  אי כך  שתימחה לאבן אפשר שאי  כשם

מתפללין ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן )))) שאין מקובלני  "כך להם: אמר  בגמרא: מובא וכן  ;
פר לו הביאו  הודאה!" פר לי הביאו כן פי על אף הטובה. רוב על 

עמך עולם, של  "רבונו לפניו : ואמר עליו, ידיו  שתי סמך הודאה,
ולא  טובה ברוב לא לעמוד יכולים אינם ממצרים שהוצאת ישראל

בעולם". ריווח ויהא הגשמים שיפסקו  מלפניך רצון  יהי פורענות... ברוב
החמה... וזרחה העבים ונתפזרו הרוח נשבה ïBòîLמיד  Bì çìLÈÇÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïéçîvì eãøé,ïìéàì eãøé àG ìáà,ïìéàìíéçîvì àGå,úBøònìå ïéçéMì úBøBaì àG ìáà äæìå äæì– ¨§©§¨¦£¨¨§¨¦¨¨¦¨§©§¨¦¨¤§¨¤£¨©©¦¦§©§¨
ãiî ïäéìò ïéòéøúî. ©§¦¦£¥¤¦¨

‚L øéò ïëåHíéîLb äéìò eãøé à,áeúkk(æ ,ã ñåîò):øéò-ìòå úçà øéò-ìò ézøèîäå"øéèîà àG úçà, §¥¦¤¨§¨¤¨§¨¦©¨§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©©§¦
'Bâå "øènz úçà ä÷ìç,úòøúîe äpòúî øéòä dúBà,úBòéøúî àGå úBpòúî äéúBáéáñ ìëå.àáé÷ò éaø ¤§¨©©¦¨¥§¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨¦§©§©§¦©¦£¦¨

øîBà:úBpòúî àGå úBòéøúî. ¥©§¦§¦§©
„úìtî Bà øác da LiL øéò ïëå–úòøúîe äpòúî øéòä dúBà;úBòéøúî àGå úBpòúî äéúBáéáñ ìëå. §¥¦¤¤¨¤¤©Ÿ¤¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨¦§©§©§¦

àáé÷ò éaøøîBà:úBpòúî àGå úBòéøúî.øác eäæéà?øéòéìâø úBàî Lîç äàéöBnä,äpnî eàöéåGLäL ©¦£¦¨¥©§¦§¦§©¥¤¤¤¦©¦¨£¥¥©§¦§¨§¦¤¨§¨
GLa íéúîäæ øçà äæ íéîé äL–øác äæ éøä;ïàkî úBçt–øác äæ ïéà. ¥¦¦§¨¨¦¤©©¤£¥¤¤¤¨¦¨¥¤¤¤

‰íB÷î ìëa ïéòéøúî elà ìò:iä ìòå ïBôcMä ìòïB÷ø,áøçä ìòå äòø äiç ìòå ìéñçä ìòå äaøàä ìò. ©¥©§¦¦§¨¨©©¦¨§©©¥¨©¨©§¤§©¤¨¦§©©¨¨¨§©©¤¤
äéìò ïéòéøúî,úëläî äkî àéäL éðtî. ©§¦¦¨¤¨¦§¥¤¦©¨§©¤¤

ÂeãøiL äNòîíéð÷æíäéøòì íéìLeøéî,ïBì÷Làa ïBôcL øepú ét àGîk äàøpL ìò úéðòz eøæâå.eøæb ãBòå ©£¤¤¨§§¥¦¦¨©¦§¨¥¤§¨§©£¦©¤¦§¨¦§¦©¦¨§©§§§¨§
úéðòz,ïcøiä øáòa úB÷Bðéú éðL íéáàæ eìëàL ìò.éñBé éaøøîBà:eàøpL ìò àlà eìëàL ìò àG. ©£¦©¤¨§§¥¦§¥¦§¥¤©©§¥©¦¥¥©¤¨§¤¨©¤¦§

aaaa.oli`l `le mignvl ecxi:úåðìéàì ìéòåî åðéàå íéáùòìå íéçîöì äôé äæù ,úçðá åãøéù ïåâë.mignvl `le oli`l:çëá åãøéùoigiy zexeal
.zexrne:úåúùì íéî ïäá ïéñéðëîù

bbbb.zeprzn dizeaiaq lke:áòø äéäéå äá åãøéù øéòá äàåáú úåð÷ì êìú íéîùâ äá åãøé àìù øéòä äúåàù
cccc.zletn:úìåôî åæ ïéà úåòåòø ìáà .úåìôåð úåàéøáä äéúåîåçù
dddd.mewn lka:úëìäî äëî àéäù éðôî àôéñá àîòè ùøôîãë ,äáøä äðîî úå÷åçøä íéøòä åìéôàå.oetcyïî úð÷åøúîå äàåáúä úà ãéñôîù çåø

:òøæä.oewxi:äãùä ÷øé äàøîë íãà éðô êôåäù éìåç ïå÷øé íéùøôî ùéå .äéðô åôéñëäù äàåáú.drx dig lre:áåùéá íåéá úéàøðù.axgd lreúåìééç
:øéòä äúåà íò íçìäì íéàá íðéàù ô"òàå ,íå÷îì íå÷îî úåøáåòä

eeee.odixrl:ìàøùé õøàì.xepz it `elnk:øåðúä [éô] úåàìîì úô äðîî úåùòì éåàø äéäù äàåáú êë ìë ïåôãùá äú÷ìù.oelwy`a:íéúùìô õøàá

`xephxa yexit
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eãøé,גשמים –ïéçîvì שיפים בנחת, מעט, מעט שירדו  כגון – ÈÀÇÀÈÄ
לצמחים, ìáàïìéàìהם eãøé àG מועילים הללו  הגשמים שאין – ÂÈÈÀÈÄÈ

הארץ; בעומק נכנסים ואינם הואיל  גשמים ïìéàìלאילן , שירדו או  – ÈÄÈ
לאילנות, הם שמועילים גדול, íéçîvìבשטף àGå אינם אבל  – ÀÇÀÈÄ

לצמחים; äæìåמועילים äæì לצמחים המועילים גשמים ירדו – ÈÆÀÈÆ
úBøònìåולאילנות, ïéçéMì úBøBaì àG ìáà היו שלא – ÂÈÇÇÄÄÀÇÀÈ

לשתיה, מים בהם שכונסים הבורות למלא כדי ïéòéøúîÇÀÄÄמספיקים
ãiî ïäéìò במשנה שבארנו  כמו  מיד, בשופרות ומתריעים מתענים – ÂÅÆÄÈ

הקודמת.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéîLb äéìò eãøé àHL øéò ïëå,גשמים ירדו  ובסביבותיה – ÀÅÄÆÈÀÈÆÈÀÈÄ
עולם  של במנהגו ולא הקב"ה של  בגזירתו  בא זה שדבר שמוכיח מה

àG((((הר הר הר הר """"ןןןן),),),), úçà øéò-ìòå úçà øéò-ìò ézøèîäå" :áeúkkÇÈÀÄÀÇÀÄÇÄÆÈÀÇÄÇÇ
øènz úçà ä÷ìç ,øéèîà," תיבש עליה תמטיר  לא אשר וחלקה ÇÀÄÆÀÈÇÇÄÈÅ

úòøúîe äpòúî øéòä dúBà,מיד בשופרות –äéúBáéáñ ìëå ÈÈÄÄÀÇÈÇÀÇÇÀÈÀÄÆÈ
úBpòúîהשכנה העיר בצרת להשתתף כדי  מפרשים,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– ויש , ÄÀÇ

רעב  ויהיה הסמוכות בערים תבואה לקנות תלך העיר  שאותה מפני

כך  ידי ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))על òéøúî,((((רשרשרשרש""""יייי;;;; àGåúB תוקעות אינן  אבל – ÀÇÀÄ
úBòéøúîבשופרות. :øîBà àáé÷ò éaø ותוקעות מתפללות – ÇÄÂÄÈÅÇÀÄ

ה', רחמי לעורר כדי úBpòúîבשופרות, àGåבראש שנוהגים כמו  – ÀÄÀÇ
מתענים. ואין בשופר שתוקעים השנה,

i p y m e i
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úìtî Bà øác da LiL øéò ïëå רעידת מחמת נופלים שבתיה – ÀÅÄÆÆÈÆÆÇÙÆ
úBpòúîאדמה, äéúBáéáñ ìëå ;úòøúîe äpòúî øéòä dúBàÈÈÄÄÀÇÈÇÀÇÇÀÈÀÄÆÈÄÀÇ

úBòéøúî àGå מתריעים ואין בו  שמתענים הכיפורים ביום כמו  – ÀÇÀÄ

úBòéøúî.((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי)))) :øîBà àáé÷ò éaø, בשופר –úBpòúî àGå ÇÄÂÄÈÅÇÀÄÀÄÀÇ
השנה. בראש  כמו –úBàî Lîç äàéöBnä øéò ?øác eäæéàÅÆÆÆÄÇÄÈÂÅÅ

éìâø וקטנים מנשים חוץ גברים, מאות חמש  בה שיש  כלומר – ÇÀÄ
GLוזקנים, äpnî eàöéåGLa íéúî äLøçà äæ íéîé äL ÀÈÀÄÆÈÀÈÅÄÄÀÈÈÄÆÇÇ

äæ,אחד מת יום שכל  –øác äæ éøä שאותה לעיל  ששנינו – ÆÂÅÆÆÆ
עליו , ומתרעת מתענה ïàkîהעיר úBçt מתים שני ממנה שיצאו  – ÈÄÈ

ימים בשני  מתים שלשה או  ימים, בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))בשלשה äæ,((((ברייתאברייתאברייתאברייתא ïéàÅÆ
øác.בלבד מקרה אלא – ÆÆ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

elà ìò,להלן המפורטות הצרות –ïéòéøúî ותוקעים מתענים – ÇÅÇÀÄÄ
íB÷îבשופרות, ìëa:הרחוקים במקומות אפילו –ïBôcMä ìò ÀÈÈÇÇÄÈ

שרב, או קדים רוח ידי  על  התבואה התייבשות –iä ìòåïB÷ø– ÀÇÇÅÈ
ונכמשת, מוריקה-מצהיבה שהיא התבואה, ìòåמחלת äaøàä ìòÇÈÇÀÆÀÇ

ìéñçä,והפירות התבואה את המשחיתים –äòø äiç ìòå– ÆÈÄÀÇÇÈÈÈ
אדם, בני  וטורפת ישוב במקום ביום áøçäשנראית ìòå גייסות – ÀÇÇÆÆ

העיר, אותה על להילחם באים אינם ואפילו למקום, ממקום העוברים
אחרת לעיר דרכה עוברים –((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))אלא מאלו  אחת כל על ;ïéòéøúîÇÀÄÄ

äéìò,בשופרות ותוקעים מתענים –úëläî äkî àéäL éðtî ÈÆÈÄÀÅÆÄÇÈÀÇÆÆ
כולה. לארץ סכנה בה ויש  למקום, ממקום ומתפשטת ההולכת צרה –

i y i l y m e i
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íéð÷æ eãøiL äNòî– חכמים –eøæâå ,íäéøòì íéìLeøéî ÇÂÆÆÈÀÀÅÄÄÈÇÄÀÈÅÆÀÈÀ
ïBôcL øepú ét àGîk äàøpL ìò úéðòz שדופה תבואה – ÇÂÄÇÆÄÀÈÄÀÄÇÄÈ

התנור, פי  את למלא פת ממנה לעשות הראוי –ïBì÷Làaכשיעור  ÀÇÀÀ
הסמוכה (עיר פלשתים ישראל ).בארץ ארץ של הדרומי  ãBòåÀלגבולה

ïcøiä øáòa úB÷Bðéú éðL íéáàæ eìëàL ìò ,úéðòz eøæbÈÀÇÂÄÇÆÈÀÀÅÄÀÅÄÀÅÆÇÇÀÅ
הקודמת. במשנה ששנינו  כמו  היא, מהלכת מכה רעה שחיה לפי  –

eìëàL ìò àG :øîBà éñBé éaø,תינוקות שני  את זאבים –àlà ÇÄÅÅÇÆÈÀÆÈ
eàøpL ìò.תענית הזקנים גזרו  בעיר, הזאבים – ÇÆÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊúaMa ïéòéøúî elà ìò:øäð Bà íéBb äeôéwäL øéò ìò,íia úôøhnä äðéôñ ìòå.éñBé éaøøîBà:äøæòì ©¥©§¦¦©©¨©¦¤¦¦¨¦¨¨§©§¦¨©¦¨¤¤©¨©¦¥¥§¤§¨
ä÷òöì àGå.éðîézä ïBòîLøîBà:øácä ìò óà.Bì eãBä àGåíéîëç. §¦§¨¨¦§©¥¨¦¥©©©¤¤§£¨¦

ÁL äøö ìk ìòHøeavä ìò àáz à,äéìò ïéòéøúî;íéîLb áøî õeç.Bì eøîàL äNòîìbòîä éðBçì: ©¨¨¨¤¨Ÿ©©¦©§¦¦¨¤¨¥Ÿ§¨¦©£¤¤¨§§¦©§©¥
íéîLb eãøiL ìltúä.íäì øîà:éøepz eñéðëäå eàöíéçñô,L ìéáLaHe÷Bné à.ìltúä,àGåíéîLb eãøé. ¦§©¥¤¥§§¨¦¨©¨¤§§©§¦©¥§¨¦¦§¦¤¦¦§©¥§¨§§¨¦

äNò äî?dëBúa ãîòå äâeò âò,åéðôì øîàå:íìBò ìL BðBaø,éðaéìò íäéðt eîN E,éðôì úéa ïák éðàLE. ¤¨¨¨¨§¨©§¨§¨©§¨¨¦¤¨¨¤¨§¥¤¨©¤£¦§¤©¦§¨¤
ìBãbä EîLa éðà òaLð,ïàkî ææ éðéàL,éða ìò íçøzL ãòE.ïéôhðî íéîLb eìéçúä.øîà:ézìàL Ck àG, ¦§¨£¦§¦§©¨¤¥¦¨¦¨©¤§©¥©¨¤¦§¦§¨¦§©§¦¨©¨¨©§¦

úBøòîe ïéçéL úBøBá éîLb àlà.óòæa ãøéì eìéçúä.øîà:ézìàL Ck àG,ïBöø éîLb àlà,äáãðe äëøa. ¤¨¦§¥¦¦§¨¦§¦¥¥§©©¨©¨¨©§¦¤¨¦§¥¨§¨¨§¨¨
ïðwúk eãøé,íéîLbä éðtî úéaä øäì íéìLeøéî ìàøNé eàöiL ãò.Bì eøîàå eàa:íäéìò zìltúäL íLk ¨§§¦§¨©¤¨§¦§¨¥¦¨©¦§©©©¦¦§¥©§¨¦¨§¨§§¥¤¦§©©§¨£¥¤

eãøiL,ïäì eëìiL ìltúä Ck.ïäì øîà:íéòBhä ïáà úéçîð íà eàøe eàö.Bì çìLçèL ïa ïBòîL:àìîìà ¤¥§¨¦§©¥¤¥§¨¤¨©¨¤§§¦¦§¥¤¤©¦¨©¦§¤¨¨¦§¨¥

.mia`f elk`y lre:àéä úëìäî äëîå äòø äéç àéäã.d`xpy lr:øéòá åàá
ffff.ztxhnd:äøò÷á äôåøèä äöéá åîë ,úøáúùîå úèáçúî.dxfrlåà øôåùá íäéìò íéò÷åú ïéàù äëìäå .òéùåäìå øåæòì åàåáéù íòä úà õá÷ì

:úáùá íäéìò íéððçúîå íé÷òåæå íéðòúî ìáà ,íòä úà õá÷ì òå÷úì åëøöåä ë"àà úáùá úåøöåöçá.ipnizd oerny:äéä úðîúî.xacd lr s`
:úáùá ïéòéøúî.minkg el eced `le:ïéòéøúî ìåçá ìáà .úáùá øáãä ìò òéøúäì

gggg.minyb aexn ueg:íãà éðá ìò çøåèì ïäå ãåò ïäì ïéëéøö ïéàù äáøä åãøé øáëù àìà ,äàåáúä úà ïéì÷ì÷îù êë ìë äáøä åãøéù àìixepz
.migqt:íå÷îì íå÷îî ïéìèìèîå íä ñøç ìù.eweni `ly:íéîùâá.dber br:äâåò ïéòë ìåâò íùåø ò÷ø÷á íùø.zexea inybúåàìîì òôåùá íéîùâ
:úåøåá.zignp m`:íéîá äñåëî äìåë íà.mireh oa`äéìòá ïéàáå ,éúàöî äàéöî æéøëîå äéìò ãîåò äéä äàéöî àöåîù éî ìëù íéìùåøéá äúéä ïáà

`xephxa yexit
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תוקעין אין וכן  טובים. בימים ולא בשבתות לא הציבור על תעניות גוזרין  "אין 

בתפילה" בהם ומתחננים זועקים ולא בחצוצרות, ולא בשופר  לא ld'בהן  m"anx)
.(e ,` zeiprz.בשבת אפילו  מתריעים צרות אילו  על ללמד , באה משנתנו –

íéBb äeôéwäL øéò ìò :úaMa ïéòéøúî elà ìò ששמו – ÇÅÇÀÄÄÇÇÈÇÄÆÄÄÈÄ
מצור , øäðעליה Bà את שישטוף חשש ויש גדותיו על  שעלה – ÈÈ

íiaהעיר, úôøhnä äðéôñ ìòå שקמה סערה מחמת המתנדנדת – ÀÇÀÄÈÇÄÈÆÆÇÈ
להישבר. עומדת והיא äøæòìבים :øîBà éñBé éaø מתריעים – ÇÄÅÅÀÆÀÈ

לעזרה, אנשים להחיש ä÷òöìבשבת àGå בגמרא בתפילה. – ÀÄÀÈÈ
א א א א ),),),),מבואר יד יד יד יד ,,,, (כמו ((((תענית תענית תענית תענית  בשופרות שמתריעין  משנתנו כוונת שאין

הכוונה  אלא בשבת, לתקוע שאסור  לפי הקודמות), במשניות שבארנו 

סובר, יוסי  ורבי  "עננו". בתפילת שמתריעים קמא, תנא בדברי  היא,
תפילה, של בצעקה מרבים ואין לעזרה, שיבואו  אדם לבני  שצועקים

כ בטוחים אנו שאין לפי  בשבת, תחינות אומרים שאין  כךכלומר  ל
בשבת הללו  הצרות על לצעוק תפילתנו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;שתועיל  ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ישראלישראלישראלישראל")")")") שלשון """"תפארת תפארת תפארת תפארת  פי על  שאף מפרשים, יש  תענית לענין כן .

שבמשנתנו  ההתרעה מקום מכל בתענית, פירושה מקום בכל  "מתריעין"
בשבת להתענות שאסור לפי היא, תענית הרמב"ם ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))בלא אבל .

וווו),),),),כותב א א א א ,,,, תעניות תעניות תעניות תעניות  וזועקין ((((הלהלהלהל'''' בשבת הללו הדברים על שמתענין

משמיטים  שיש  טוב" יום "תוספות (ועיין  בתפילה עליהם ומתחננים
שפירשו ויש  "מתענין "). תיבת הרמב"ם ixi`nda)מדברי `aeny itk)

לשון  תנא "mirixzn"שאף וסובר  בשופר, תקיעה משמעו שבמשנתנו
התיר לא יוסי  ורבי  בשבת, אף אלו דברים על לתקוע שמותר קמא,

בתפילה. לצעקה לא אבל  לעזרה, העם את לקבץ אלא (mxa,בתקיעה
.(xwir oey`x yexity ,`id ixi`nd zpwqn:øîBà éðîézä ïBòîLÄÀÇÅÈÄÅ

øácä ìò óà,בשבת מתריעים –íéîëç Bì eãBä àGå לא – ÇÇÇÆÆÀÂÈÄ
שמתריעים חכמים מודים בחול  אבל לדעתו . ויש((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))הסכימו .

עיקר כל  הדבר  על  מתריעים אין חכמים שלדעת ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;מפרשים,

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין

i r i a x m e i
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øeavä ìò àáz àHL äøö ìk ìò,הציבור על  שתבוא כלומר – ÇÈÈÈÆÈÙÇÇÄ
המשנה eaz`"ונקטה `ly",נקיה äéìòלשון  ïéòéøúî מתענים – ÇÀÄÄÈÆÈ

בשופר, íéîLbותוקעים áøî õeç– מן יותר גשמים שיורדים ÅÙÀÈÄ
מתריעים  אין  מקום מכל  מהם, סובלים אדם שבני  פי  על אף הצורך ,

מתפללים  ואין  לאדם, וטובה ברכה הם בכללם שהגשמים לפי עליהם,
טובה. רוב ìltúäעל :ìbòîä éðBçì Bì eøîàL äNòîÇÂÆÆÈÀÀÄÇÀÇÅÄÀÇÅ

íéçñô éøepz eñéðëäå eàö :íäì øîà .íéîLb eãøiL– ÆÅÀÀÈÄÈÇÈÆÀÀÇÀÄÇÅÀÈÄ
שהיו  וכיון הפסח; קרבנות את בהם וצולים בחצרות, עומדים שהיו

לבית, שיכניסום אמר  חרס, e÷Bnéשל àHL ìéáLa שלא – ÄÀÄÆÄ
לתפילתו  סמוך  גשמים שירדו  היה שבטוח בגשמים, יתמסמסו 

äâeò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). âò ?äNò äî .íéîLb eãøé àGå ,ìltúäÄÀÇÅÀÈÀÀÈÄÆÈÈÈÈ
dëBúa ãîòå, בתוכו ועמד בקרקע עיגול עשה –åéðôì øîàå– ÀÈÇÀÈÀÈÇÀÈÈ

הקב"ה: éðàLלפני ,éìò íäéðt eîN Eéða ,íìBò ìL BðBaøÄÆÈÈÆÈÀÅÆÈÇÆÂÄ
,ïàkî ææ éðéàL ,ìBãbä EîLa éðà òaLð .Eéðôì úéa ïákÀÆÇÄÀÈÆÄÀÈÂÄÀÄÀÇÈÆÅÄÈÄÈ

ïéôhðî íéîLb eìéçúä .Eéða ìò íçøzL ãò טפות לרדת – ÇÆÀÇÅÇÈÆÄÀÄÀÈÄÀÇÀÄ
המעגל:øîàטפות. חוני  –úBøBá éîLb àlà ,ézìàL Ck àG ÈÇÈÈÇÀÄÆÈÄÀÅ

úBøòîe ïéçéL.הבורות את למלא כדי בהם  שיהא מרובים גשמים – ÄÄÀÈ
óòæa ãøéì eìéçúä, בסער –øîà:המעגל חוני  –Ck àG ÄÀÄÅÅÀÇÇÈÇÈ

ãò ,ïðwúk eãøé .äáãðe äëøa ,ïBöø éîLb àlà ,ézìàLÈÇÀÄÆÈÄÀÅÈÀÈÈÀÈÈÈÀÀÄÀÈÇ
íéîLbä éðtî úéaä øäì íéìLeøéî ìàøNé eàöiL– ÆÈÀÄÀÈÅÄÈÇÄÀÇÇÇÄÄÀÅÇÀÈÄ

שהוא  הבית להר ועלו  הגשמים, מרוב נשטפו הנמוכים שהמקומות
Ckגבוה. ,eãøiL íäéìò zìltúäL íLk :Bì eøîàå eàaÈÀÈÀÀÅÆÄÀÇÇÀÈÂÅÆÆÅÀÈ

ïäì eëìiL ìltúä.הגשמים שיפסיקו –eàøe eàö :ïäì øîà ÄÀÇÅÆÅÀÈÆÈÇÈÆÀÀ
íéòBhä ïáà úéçîð íà,בירושלים היתה מאד גבוהה אבן  – ÄÄÀÅÆÆÇÄ

מצאתי ", "מציאה ומכריז : עליה עומד  היה מציאה מוצא שהיה מי  שכל 

נקראת  היתה אבן  ואותה אותה, ונוטלים סימניה ונותנים בעליה ובאים
הטועים" ef)."אבן oa`l mi`a eid mzcia` miytgne mirehdy)ויש

הטוען " "אבן zecia`d).גורסים: oipra my miprehy)המעגל חוני ואמר
שיפסיקו  יתפללו  לא הטועים אבן  נמחתה שלא זמן  שכל גוזמא, דרך 

המעגל : חוני להם שאמר  הירושלמי , פי  על  מפרשים ויש הגשמים;
הטובה  רוב על  להתפלל  אפשר  אי כך  שתימחה לאבן אפשר שאי  כשם

מתפללין ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן )))) שאין מקובלני  "כך להם: אמר  בגמרא: מובא וכן  ;
פר לו הביאו  הודאה!" פר לי הביאו כן פי על אף הטובה. רוב על 

עמך עולם, של  "רבונו לפניו : ואמר עליו, ידיו  שתי סמך הודאה,
ולא  טובה ברוב לא לעמוד יכולים אינם ממצרים שהוצאת ישראל

בעולם". ריווח ויהא הגשמים שיפסקו  מלפניך רצון  יהי פורענות... ברוב
החמה... וזרחה העבים ונתפזרו הרוח נשבה ïBòîLמיד  Bì çìLÈÇÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðBçäzà,éìò éðøæBbéecð E.Cì äNòà äî ìáà,ðBöø Cì äNBòå íB÷nä éðôì àhçúî äzàLC,àeäL ïák ¦©¨¥§¦¨¤¦£¨¨¤¡¤¨¤©¨¦§©¥¦§¥©¨§¤¨§¨§¥¤
BðBöø Bì äNBòå åéáà ìò àhçúî.éìòåøîBà áeúkä E(äë ,âë éìùî):éáà-çîNé""EzãìBé ìâúå Enàå E. ¦§©¥©¨¦§¤§§¨¤©¨¥¦§©¨¦§¦¤§¨¥©§¤

Ëänçä õðä íã÷ íéîLb íäì eãøéå ïépòúî eéä–eîéìLé àG,änçä õðä øçàì–eîéìLé.øæòéìà éaø ¨¦§©¦§¨§¨¤§¨¦Ÿ¤¨¥©©¨©§¦§©©¨¥©©¨©§¦©¦¡¦¤¤
øîBà:úBöç íã÷–eîéìLé àG,úBöç øçàì–eîéìLé.íã÷ íéîLb íäì eãøéå ãeìa úéðòz eøæbL äNòî ¥Ÿ¤£©§¦§©©£©§¦©£¤¤¨§©£¦§§¨§¨¤§¨¦Ÿ¤
úBöç.íäì øîàïBôøè éaø:áBè íBé eNòå eúLe eìëàå eàö.áBè íBé eNòå eúLå eìëàå eàöéå,ïéa eàáe £¨©¨¤©¦©§§§¦§§©£§¨§§¨§§¨§¨¨¥

ìBãbä ìlä eàø÷å íéaøòä. ¨©§©¦§¨§©¥©¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡GLaíBia íéîòt òaøà ïäétk úà ïéàNBð íéðäk äðMa íé÷øt äL,úìéòðáe äçðnáe óñena úéøçMa ¦§¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤©¥¤©§©§¨¦©©©£¦©¨©¦§¨¦§¦©
íéøòL–íéøetkä íBéáe úBãîònáe úBiðòza. §¨¦©©£¦©©£¨§©¦¦

:íìåòì ìåáî àá ë"àà íéîùâá äñëúúù øùôà äéä àìå ãàî ääåáâ äúéäù áåúë éúàöîå .íéòåè ïáà úàø÷ð ïáà äúåàå .äúåà ïéìèåðå äéðîéñ ïéðúåðå
.zecpl:áøä ãåáë ìò ïéãðîù.`hgzn:òâòâúî
hhhh.enilyi `l zevg mcew xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìäå.ezye elk` e`vìåãâä ììä ïéøå÷ ïéàù ,äìçú ìåãâä ììä åàø÷ ïäì øîà àìå

áù ùôðå äàìî ñøëá àìà:äò
c`̀̀̀.'eke dpya miwxt dylya,äìôú ìëá íäéôë úà ïéàùåð íéðäë ,éëä øúá ÷éñîã ë"äåéå úåãîòîå úåéðòú íäù íé÷øô äùìùá ,øîà÷ éëä

,àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .óñåî úìôú åá ùéù ,ë"äåé àåäå ,íåéá íéîòô äòáøà íäéôë íéàùåðù íé÷øôä åìàá ãçà íåé ùéå .äìéòðå äçðî úéøçù åðééäã
âéìô éñåé 'øå .úåøëù àëéì àðãéàäå ,úåøëù íåùî äçðîá íéôë úåàéùð ïéà éàî àîòè àîåé ìëã ,úåãîòîáå úåéðòúá äçðîá íéôë úåàéùð ùé øîàã
úåéðòúá ìáà ,äìéòð úìôú åäá úéàã íéøåôëä íåéáå úåãîòîáå úåéðòúá éñåé éáøë äëìäå .àîåé ìëã äçðî åèà úéðòú ìù äçðî ïðéøæâã øîàå äéìò

`xephxa yexit

çèL ïa: המעגל לחוני –Eéìò éðøæBb ,äzà éðBç àìîìà ÆÈÈÄÀÈÅÄÇÈÅÀÄÈÆ
éecðכך "לא ואמר דברים הטיח והוא הרב, כבוד  על שמנדים – Ä

עצמו ((((רש רש רש רש """"יייי))))שאלתי" להחזיק לצדיק ראוי שאין  לפי  מפרשים, ויש  .

גזירות דרך  מדבר שיהא בתפילתו  בטוח כך  äî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כל  ìáàÂÈÈ
íB÷nä éðôì àhçúî äzàL ,Cì äNòà–,הקב"ה לפני מתפנק ÆÁÆÈÆÇÈÄÀÇÅÄÀÅÇÈ

Bì äNBòå åéáà ìò àhçúî àeäL ïák ,CðBöø Cì äNBòåÀÆÈÀÈÀÅÆÄÀÇÅÇÈÄÀÆ
ìâúå Enàå Eéáà-çîNé" :øîBà áeúkä Eéìòå .BðBöøÀÀÈÆÇÈÅÄÀÇÈÄÀÄÆÀÈÅ

."EzãìBéÇÀÆ
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ïépòúî eéä,הגשמים על –íéîLb íäì eãøéå התענית ביום – ÈÄÀÇÄÀÈÀÈÆÀÈÄ
–eîéìLé àG ,änçä õðä íã÷ חלה לא שעדיין התענית, את – ÙÆÈÅÇÇÈÇÀÄ

הגשמים כשירדו התענית änçä,((((רש רש רש רש """"יייי))))עליהם õðä øçàì ואם – ÀÇÇÈÅÇÇÈ
החמה, הנץ לאחר  גשמים להם התענית.eîéìLéירדו  את –éaø ÇÀÄÇÄ

úBöç íã÷ :øîBà øæòéìà חצות לפני  גשמים להם ירדו אם – ÁÄÆÆÅÙÆÂ
eîéìLéהיום, àG,אדם בני לרוב הוא אכילה זמן  חצות ששעת – ÇÀÄ

התענית עליהם חלה לא עדיין חצות לפני שירדו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))וכיון ,((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
úBöç øçàì,היום חצות לאחר גשמים להם ירדו ואם –eîéìLé ÀÇÇÂÇÀÄ

יום  של רובו ועבר  "הואיל הטעם מבואר ובירושלמי  התענית. את –

`xfrilבקדושה". iaxk dklde.(.(.(.( טז טז טז טז אאאא,,,, תעניותתעניותתעניותתעניות הל הל הל הל '''' äNòîÇÂÆ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
ãeìa úéðòz eøæbL,הגשמים על –íã÷ íéîLb íäì eãøéå ÆÈÀÇÂÄÀÀÈÀÈÆÀÈÄÙÆ

úBöç,התענית ביום –ïBôøè éaø íäì øîà יושב שהיה – ÂÈÇÈÆÇÄÇÀ
eúLåבלוד : eìëàå eàöéå .áBè íBé eNòå eúLe eìëàå eàöÀÀÄÀÀÇÂÀÈÀÀÈÀÀÈ

íéaøòä ïéa eàáe ,áBè íBé eNòå,הכנסת לבית –ìlä eàø÷å ÀÈÈÅÈÇÀÇÄÀÈÀÇÅ
ìBãbäלאֿלהי הודו חסדו; לעולם כי  טוב, כי לה' "הודו מזמור – ÇÈ

חסדו" לעולם כי קלוקלוקלוקלו),),),),האֿלהים "נותן ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  בו : שכתוב משום

קראו  שלא הטעם, מבואר  בגמרא חסדו". לעולם כי בשר  לכל לחם
ובכרס  שבעה בנפש אלא הגדול הלל אומרים שאין  לפי האכילה, קודם

מלאה.

לא  חצות קודם עברו  שאם אחרות, צרות על בתענית הדין שהוא סוברים, יש
את  מטריחים שאין ציבור , של בתעניות אלא נוהג  זה דין  אין ברם, ישלימו.
על אף צרה, על  מתענה שהיה היחיד אבל בלבד, הצורך  כפי אלא הציבור 

תעניתו משלים זה הרי  חצות, קודם שעברה fh-eh;פי  ,` zeiprz 'ld m"anx)

.(o"xdאין מקום ומכל  לציבור , יחיד  בין הבדל שאין וסוברים, חולקים ויש
על אף אחרות, צרות על  אבל הגשמים, על  בתענית אלא לדעתם נוהג זה דין 
יכול שאדם צרה לך שאין  התענית, את משלימים חצות, קודם שעברו פי 

לשעתה שהיא גשמים, צרת אלא לגמרי שעברה בטוח (c"a`xd).להיות
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נושאים  הכהנים אין  יום בכל שכן  בתענית, כפים נשיאת דין  ללמד  באה משנתנו
ואמנם  "מודים"; ברכת בסיום שחרית, של  עשרה שמונה בתפילת אלא כפיהם את
שחרית  בתפילת גם כפיהם את הכהנים נושאים מוסף, תפילת בהם שיש  בימים
יין הכהנים שתו שמא גזירה כפים, נשיאת אין במנחה אבל  מוסף. בתפילת וגם
נסמכה  "למה ב): כו, (תענית בגמרא שאמרו  כמו כפים, בנשיאת אסור ושיכור 
אסור  מברך  כהן אף ביין , אסור  נזיר מה לומר , נזיר ? לפרשת מברך כהן  פרשת
במנחה, אף כפיהם את הכהנים נושאים תענית שביום ללמד, באה משנתנו – ביין ".
תפילת  שמתפללים שבימים ללמד, המשנה באה כן לשיכרות. חשש ואין הואיל 

הכ נושאים נעילה?נעילה תפילת היא ואימתי  זו. בתפילה גם כפיהם את הנים
שערי בנעילת אומרים: ויש במקדש; ההיכל שערי נעילת בזמן  מבואר : בירושלמי

התפילה בגמר  ערב לעת אותם שנועלין כותב(i"yx).שמים, dlitzוהרמב"ם 'ld)
:(f התענית `, ביום החמה לשקיעת סמוך  מנחה תפילת אחר  תפילה תיקנו  "כן

הנקראת התפילה היא וזו התענית, מפני ובקשה תחינה להוסיף כדי  zבלבד, l i t z
d l i r p,: כלומר,dxzqpe ynyd cra miny ixry elrpp אותה מתפללין  שאין  לפי 

החמה". לשקיעת סמוך  אלא

GLaïäétk úà ïéàNBð íéðäk äðMa íé÷øt äL מברכים – ÄÀÈÀÈÄÇÈÈÙÂÄÀÄÆÇÅÆ
כפים, בנשיאת העם íBia,את íéîòt òaøà והיינוúéøçMa ÇÀÇÀÈÄÇÇÇÂÄ

íéøòL úìéòðáe äçðnáe óñena בזמן שמתפללים בתפילה – ÇÈÇÄÀÈÄÀÄÇÀÈÄ
היא  נקראת ומכאן למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו שערים, נעילת

הפרקים: שלשת הם ואלו "נעילה". ציבור,úBiðòzaתפילת של – ÇÇÂÄ
úBãîònáe,הבאה במשנה כמבואר  המעמד , אנשי של  בתפילות – ÇÇÂÈ

íéøetkä íBéáe הללו הפרקים שבשלשת משמע המשנה מלשון – ÀÇÄÄ
היו  והכהנים ונעילה, ומנחה ומוסף שחרית – התפילות ארבע היו 

הרמב"ם מדברי  נראה וכן תפילה. בכל  כפיהם את כליכליכליכלינושאים ((((הלהלהלהל''''

דדדד),),),), וווו,,,, בירושלמיהמקדש המקדש המקדש המקדש  משמע דדדד,,,,וכן להלןלהלןלהלןלהלן טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((ועייןועייןועייןועיין

בהן דדדד).).).). היש – ומעמדות תעניות משנתנו: על  שואלים בגמרא אבל 
מחסרא": "חסורי  של בדרך משנתנו  מבארים ומכאן  dylyaמוסף?

oilltzny onf lk oditk z` mi`yep mipdk dpya miwxt שחרית (היינו
– ונעילה מהןi"yx),ומנחה sqenaויש zixgya ± meia minrt rax`

izdw - zex`ean zeipyn
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·úBãîònä ïä elà?øîàpL éôì(á ,çë øáãîá):íäéìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö","éîçì éðaø÷-úà;éëå ¥¥©©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§¦
áø÷ íãà ìL Bðaø÷ Càéä,åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå?eðé÷úäíéðBLàøä íéàéáðúBøîLî äòaøàå íéøNò; ¥¨¨§¨¤¨¨¨¥§¥¥©©¨¦§¦§¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨

íéðäk ìL íéìLeøéa ãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò,íéìàøNé ìLå íiåì ìL.úBìòì øîLnä ïîæ òébä, ©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§§¥¦¦¦©§©©¦§¨©£
íéìLeøéì íéìBò íiåìe íéðäk;øîLî BúBàaL ìàøNéå,úéLàøá äNòîa ïéàøB÷å ïäéøòì ïéñpkúî. Ÿ£¦§¦¦¦¦¨©¦§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§§¦§©£¥§¥¦

‚òeáMa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä éLðàå,éLéîç íBé ãòå éðL íBiî.úaL áøò ïépòúî eéä àGå, §©§¥©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦©¨©¦¥¦§©£¦¦§¨¦§©¦¤¤©¨
úaMä ãBák éðtî;úaMa ãçàa àGå,L éãkHeúeîéå úéðòúå äòéâéì âðòå äçeðnî eàöé à.ïBLàøä íBia– ¦§¥§©©¨§§¤¨©©¨§¥¤¥§¦§¨¨Ÿ¤¦¦¨§©£¦§¨©¨¦

"úéLàøa"å"òé÷ø éäé".éðMa–"òé÷ø éäé"å"íénä eåwé".éLéìMa–"íénä eåwé"å"úøàî éäé".éòéáøa– §¥¦§§¦¨¦©©¥¦§¦¨¦©§¦¨©©¦©§¦¦¦¨©©¦§§¦§ŸŸ¨§¦¦

ìëá àúéì éàäë àúçðîå ,àéîã äìéòð úìôúë ,äì éìöî äîçä úòé÷ùì êåîñã ïåéë ,àúéðòúã àúçðîá åäééãé éðäë éùøô äìéòð ïäá ïéììôúî ïéàù
:äá åøæâ àì êëìä ,àîåé.zecnrnae zeiprza:ë"äåéå úåãîòîå úåéðòú ,íé÷øô äùìù ïä åìàå øîà÷ éëä.zecnrneäòáøà íéðòúî åéä ãîòî éùðà

:òåáùá íéîé
aaaa.zecnrn od el`:'åâå ìàøùé éðá úà åö øîàðù éôì úåãîòî åð÷ú íòè äî ,øîà÷ íòè äî.cnrn did xnyne xnyn lk lrìàøùé éèáù úö÷î

:øîùî åúåàáù íéåìäå íéðäëä íò ïáø÷ä ìò ãåîòì ìàøùé ìëî íéçåìù ,íé÷ìç ã"ëì íé÷åìç.mdixrl oiqpkzn xnyn eze`ay l`xyieíúåà
ìëá äøåúá ïéøå÷å íéììôúîå íéðòúîå ïäéøòá úåéñðë éúáá íéñðëúî ,ïäìù øîùîá ïáø÷ä ìò ãåîòì úåìòì íéìåëé åéä àìå íéìùåøéî íé÷åçø åéäù

:ùã÷îá íéùåòù äãåáòä ìò ãîåò íìåòäù òéãåäì úéùàøá äùòîá íåé
bbbb.zayd ceak iptn y"ra oiprzn eid `leåúøéöéì éùéìù íåéå ,íãà àøáð ù"òáù ,äøéöéì éùéìù àåäù éðôî 'à íåéá àìå ,äîöò úáùá ì"ö ïéàå

ôè ùåìçáéúëã é(ã"ì úéùàøá)íéðòúî åéä íàå ,åðîî úìèéð úáù éàöåîìå äøéúé äîùð åá äðúð úáùáù éðôî éîð éà .íéáàåë íúåéäá éùéìùä íåéá éäéå

`xephxa yexit

mixry zlirpae dgpnae שלשת הן ואלו  הכיפורים). ביום (היינו 

mixetikd.הפרקים: meiae zecnrnae zeiprza

כפיהם  את הכהנים נושאים שבתענית הסובר מאיר , רבי לדעת היא משנתנו 
למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו  לשיכרות, חוששים שאין  מאחר  במנחה, אף
נשיאת  אין תענית ביום שאפילו  הסובר יוסי כרבי אלא כן הלכה אין  אבל 
דברים  "במה יום. כל  של המנחה מפני תענית במנחת שגוזרים במנחה, כפים
ותענית  כיפור  צום כגון ונעילה, מנחה בהן  שמתפללים בתעניות אמורים?
בתמוז, עשר  ושבעה באב תשעה כגון  נעילה, בה שאין תענית אבל  ציבור ,
ואינה  כנעילה, נראית הרי  החמה, לשקיעת סמוך  שלהן מנחה ותפילת הואיל 

כפיים" נשיאת בה יש לפיכך  יום, כל של  במנחה dlitzמתחלפת 'ld m"anx)
.(a-` ,ci
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המעמדות. ענין לבאר משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב

úBãîònä ïä elà? הותקנו טעם ומה המעמדות? הן מה –éôì ÅÅÇÇÂÈÀÄ
øîàpL: התמיד קרבנות בפרשת –zøîàå ìàøNé éða-úà åö" ÆÆÁÇÇÆÀÅÄÀÈÅÀÈÇÀÈ

éîçì éðaø÷-úà ,íäéìà ומכאן – במועדו" לי להקריב תשמרו  ... ÂÅÆÆÈÀÈÄÇÀÄ
יום; כל התמיד קרבן הקרבת על  מצווים ישראל Càéäשכל éëåÀÄÅÈ

åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå ,áø÷ íãà ìL Bðaø÷כלומר – ÈÀÈÆÈÈÈÅÀÅÅÇÇÈ
קרבנו , הקרבת בשעת בעזרה לעמוד  קרבן שמביא מי  כל על  שמצווה
שיהיו  אפשר אי  הרי  מוסף, קרבן או תמיד  כקרבן  ציבור , בקרבן אבל 

כך לשם הקרבתו? בשעת בעזרה עומדים ישראל íéàéáðכל eðé÷úäÄÀÄÀÄÄ
íéðBLàøäודוד שמואל  úBøîLî((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– äòaøàå íéøNò ÈÄÄÆÀÄÀÇÀÈÈÄÀÈ

משמרות  וארבעה לעשרים הלויים ואת הכהנים את שחילקו כלומר –
הישראלים  את חילקו וכן  לווייה, משמרות וארבעה ולעשרים כהונה

מעמדות; וארבעה ãîòîלעשרים äéä øîLîe øîLî ìk ìòÇÈÄÀÈÄÀÈÈÈÇÂÈ
íéìàøNé ìLå íiåì ìL ,íéðäk ìL íéìLeøéa כהנים היינו – ÄÈÇÄÆÙÂÄÆÀÄÄÀÆÄÀÀÅÄ

שבוע  שכל  במעמדם, וישראלים ובזמרם, בשירם ולויים בעבודתם,
של אחר מעמד וכן  ולויים, כהנים של  אחר משמר במקדש  עובד היה
קרבנות  הקרבת בשעת ישראל  כל כשליחי  בעזרה עומד היה ישראלים

úBìòìהציבור . øîLnä ïîæ òébä,לירושלים –íiåìe íéðäk ÄÄÇÀÇÇÄÀÈÇÂÙÂÄÀÄÄ
גורסים: ויש –,eiiele eipdk אותו של הלויים וכל הכהנים כל היינו 

íéìLeøéìמשמר , íéìBò לעבודתם כהנים לעיל; שבארנו  כמו  – ÄÄÈÇÄ
ולזמרם, לשירם øîLîולויים BúBàaL ìàøNéå,שבוע אותו  של  – ÀÄÀÈÅÆÀÄÀÈ

ישראל של המשמר שכן  למעמד, לירושלים עלו שלא אלה כל היינו 
ואילו  המעמד, אנשי  מקצתם, אלא לירושלים, כולם עולים היו  לא

היו  ïäéøòìהנשארים ïéñpkúî:גורסים ויש –,odixraכלומר ÄÀÇÀÄÀÈÅÆ
שיתקבלו  בתפילה ומרבים בעריהם כנסיות בבתי מתאספים שהיו

ברצון, ישראל  בתורה,ïéàøB÷åקרבנות יום יום –úéLàøá äNòîa ÀÀÄÀÇÂÅÀÅÄ
שאמרו  כמו העולם, וקיום במקדש העבודה שבין  הקשר על להודיע –

בבבב):):):): כזכזכזכז,,,, ז ((((תענית תענית תענית תענית  שכל וארץ". שמים נתקיימו  לא מעמדות מן "אלמלא
יורדים  וגשמים יושביו  על  מתברך  העולם קיימת המקדש בית שעבודת

אותו  מאנשי שהיה מי  "כל כותב: למשנתנו בפירושו  הרמב"ם בזמנם.
עם  הקרבן  הקרבת בשעת במקדש  נמצא היה לירושלים, קרוב מעמד 

היו  מירושלים, רחוק שהיה ומי  משמר, שבאותו והלויים הכהנים
בראשית" במעשה וקוראים ומתפללים שלהם כנסיות בבתי מתכנסים

ברם, מברטנורא). הרב גם מפרש  miyxtnd),(וכן  aex zrcl)אנשי גם
במעשה  וקוראים בתפילה יום יום מרבים היו שבירושלים המעמד 

בראשית.
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אנשי נוהגים היו כיצד ללמד , מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

המעמד.

éðL íBiî ,òeáMa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä éLðàåÀÇÀÅÇÇÂÈÈÄÀÇÄÇÀÈÈÈÄÇÈÇÄÅÄ
éLéîç íBé ãòå,הערב עד יום כל –áøò ïépòúî eéä àGå ÀÇÂÄÄÀÈÄÀÇÄÆÆ

úaMä ãBák éðtî ,úaL,רעבים כשהם לשבת ייכנסו שלא – ÇÈÄÀÅÀÇÇÈ
äòéâéì ,âðòå äçeðnî eàöé àHL éãk ,úaMa ãçàa àGåÀÀÆÈÇÇÈÀÅÆÅÀÄÀÈÈÙÆÄÄÈ

eúeîéå úéðòúå,פיסקה אותה כל גורסים אין שבירושלמי במשנה – ÀÇÂÄÀÈ
כיצד משנתנו  מבארת ואילך  ומכאן "וימותו ". עד  מעמד " "ואנשי מן

בראשית. במעשה יום כל קוראים ïBLàøäהיו  íBia:קוראים היו  – ÇÈÄ
"òé÷ø éäé"å "úéLàøa",הראשונות הפרשיות שתי  היינו  – ÀÅÄÀÀÄÈÄÇ

ח', עד א' השני :éðMaמפסוק ביום –"íénä eåwé"å "òé÷ø éäé" ÇÅÄÀÄÈÄÇÀÄÈÇÇÄ
את לקרוא ומוסיף השנייה הפרשה על  השלישית,שחוזר הפרשה

י "ג; עד ו' úøàî"מפסוק éäé"å "íénä eåwé" :éLéìMa– ÇÀÄÄÄÈÇÇÄÀÀÄÀÙÙ
י"ט; עד ט' íénä"מפסוק eöøLé"å "úøàî éäé" :éòéáøa– ÈÀÄÄÀÄÀÙÙÀÄÀÀÇÇÄ
כ"ג; עד  י"ד õøàä"מפסוק àöBz"å "íénä eöøLé" :éLéîçaÇÂÄÄÄÀÀÇÇÄÀÅÈÈÆ

ל "א; עד כ ' מפסוק –"õøàä àöBz" :éMMaעד כ "ד  מפסוק – ÇÄÄÅÈÈÆ
íéîMä"ל"א, elëéå".'א'-ג פסוקים ב' פרק –äìBãb äLøt ÇÀËÇÈÇÄÈÈÈÀÈ

פסוקים, משלשה יותר  בה שיש –íéðLa dúBà ïéøB÷בשני – ÄÈÄÀÇÄ
קטנה,äpèwäåאנשים, פרשה –ãéçéa אנשים ששלושה כלומר – ÀÇÀÇÈÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðBçäzà,éìò éðøæBbéecð E.Cì äNòà äî ìáà,ðBöø Cì äNBòå íB÷nä éðôì àhçúî äzàLC,àeäL ïák ¦©¨¥§¦¨¤¦£¨¨¤¡¤¨¤©¨¦§©¥¦§¥©¨§¤¨§¨§¥¤
BðBöø Bì äNBòå åéáà ìò àhçúî.éìòåøîBà áeúkä E(äë ,âë éìùî):éáà-çîNé""EzãìBé ìâúå Enàå E. ¦§©¥©¨¦§¤§§¨¤©¨¥¦§©¨¦§¦¤§¨¥©§¤

Ëänçä õðä íã÷ íéîLb íäì eãøéå ïépòúî eéä–eîéìLé àG,änçä õðä øçàì–eîéìLé.øæòéìà éaø ¨¦§©¦§¨§¨¤§¨¦Ÿ¤¨¥©©¨©§¦§©©¨¥©©¨©§¦©¦¡¦¤¤
øîBà:úBöç íã÷–eîéìLé àG,úBöç øçàì–eîéìLé.íã÷ íéîLb íäì eãøéå ãeìa úéðòz eøæbL äNòî ¥Ÿ¤£©§¦§©©£©§¦©£¤¤¨§©£¦§§¨§¨¤§¨¦Ÿ¤
úBöç.íäì øîàïBôøè éaø:áBè íBé eNòå eúLe eìëàå eàö.áBè íBé eNòå eúLå eìëàå eàöéå,ïéa eàáe £¨©¨¤©¦©§§§¦§§©£§¨§§¨§§¨§¨¨¥

ìBãbä ìlä eàø÷å íéaøòä. ¨©§©¦§¨§©¥©¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡GLaíBia íéîòt òaøà ïäétk úà ïéàNBð íéðäk äðMa íé÷øt äL,úìéòðáe äçðnáe óñena úéøçMa ¦§¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤©¥¤©§©§¨¦©©©£¦©¨©¦§¨¦§¦©
íéøòL–íéøetkä íBéáe úBãîònáe úBiðòza. §¨¦©©£¦©©£¨§©¦¦

:íìåòì ìåáî àá ë"àà íéîùâá äñëúúù øùôà äéä àìå ãàî ääåáâ äúéäù áåúë éúàöîå .íéòåè ïáà úàø÷ð ïáà äúåàå .äúåà ïéìèåðå äéðîéñ ïéðúåðå
.zecpl:áøä ãåáë ìò ïéãðîù.`hgzn:òâòâúî
hhhh.enilyi `l zevg mcew xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìäå.ezye elk` e`vìåãâä ììä ïéøå÷ ïéàù ,äìçú ìåãâä ììä åàø÷ ïäì øîà àìå

áù ùôðå äàìî ñøëá àìà:äò
c`̀̀̀.'eke dpya miwxt dylya,äìôú ìëá íäéôë úà ïéàùåð íéðäë ,éëä øúá ÷éñîã ë"äåéå úåãîòîå úåéðòú íäù íé÷øô äùìùá ,øîà÷ éëä

,àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .óñåî úìôú åá ùéù ,ë"äåé àåäå ,íåéá íéîòô äòáøà íäéôë íéàùåðù íé÷øôä åìàá ãçà íåé ùéå .äìéòðå äçðî úéøçù åðééäã
âéìô éñåé 'øå .úåøëù àëéì àðãéàäå ,úåøëù íåùî äçðîá íéôë úåàéùð ïéà éàî àîòè àîåé ìëã ,úåãîòîáå úåéðòúá äçðîá íéôë úåàéùð ùé øîàã
úåéðòúá ìáà ,äìéòð úìôú åäá úéàã íéøåôëä íåéáå úåãîòîáå úåéðòúá éñåé éáøë äëìäå .àîåé ìëã äçðî åèà úéðòú ìù äçðî ïðéøæâã øîàå äéìò

`xephxa yexit

çèL ïa: המעגל לחוני –Eéìò éðøæBb ,äzà éðBç àìîìà ÆÈÈÄÀÈÅÄÇÈÅÀÄÈÆ
éecðכך "לא ואמר דברים הטיח והוא הרב, כבוד  על שמנדים – Ä

עצמו ((((רש רש רש רש """"יייי))))שאלתי" להחזיק לצדיק ראוי שאין  לפי  מפרשים, ויש  .

גזירות דרך  מדבר שיהא בתפילתו  בטוח כך  äî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כל  ìáàÂÈÈ
íB÷nä éðôì àhçúî äzàL ,Cì äNòà–,הקב"ה לפני מתפנק ÆÁÆÈÆÇÈÄÀÇÅÄÀÅÇÈ

Bì äNBòå åéáà ìò àhçúî àeäL ïák ,CðBöø Cì äNBòåÀÆÈÀÈÀÅÆÄÀÇÅÇÈÄÀÆ
ìâúå Enàå Eéáà-çîNé" :øîBà áeúkä Eéìòå .BðBöøÀÀÈÆÇÈÅÄÀÇÈÄÀÄÆÀÈÅ

."EzãìBéÇÀÆ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïépòúî eéä,הגשמים על –íéîLb íäì eãøéå התענית ביום – ÈÄÀÇÄÀÈÀÈÆÀÈÄ
–eîéìLé àG ,änçä õðä íã÷ חלה לא שעדיין התענית, את – ÙÆÈÅÇÇÈÇÀÄ

הגשמים כשירדו התענית änçä,((((רש רש רש רש """"יייי))))עליהם õðä øçàì ואם – ÀÇÇÈÅÇÇÈ
החמה, הנץ לאחר  גשמים להם התענית.eîéìLéירדו  את –éaø ÇÀÄÇÄ

úBöç íã÷ :øîBà øæòéìà חצות לפני  גשמים להם ירדו אם – ÁÄÆÆÅÙÆÂ
eîéìLéהיום, àG,אדם בני לרוב הוא אכילה זמן  חצות ששעת – ÇÀÄ

התענית עליהם חלה לא עדיין חצות לפני שירדו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))וכיון ,((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
úBöç øçàì,היום חצות לאחר גשמים להם ירדו ואם –eîéìLé ÀÇÇÂÇÀÄ

יום  של רובו ועבר  "הואיל הטעם מבואר ובירושלמי  התענית. את –

`xfrilבקדושה". iaxk dklde.(.(.(.( טז טז טז טז אאאא,,,, תעניותתעניותתעניותתעניות הל הל הל הל '''' äNòîÇÂÆ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
ãeìa úéðòz eøæbL,הגשמים על –íã÷ íéîLb íäì eãøéå ÆÈÀÇÂÄÀÀÈÀÈÆÀÈÄÙÆ

úBöç,התענית ביום –ïBôøè éaø íäì øîà יושב שהיה – ÂÈÇÈÆÇÄÇÀ
eúLåבלוד : eìëàå eàöéå .áBè íBé eNòå eúLe eìëàå eàöÀÀÄÀÀÇÂÀÈÀÀÈÀÀÈ

íéaøòä ïéa eàáe ,áBè íBé eNòå,הכנסת לבית –ìlä eàø÷å ÀÈÈÅÈÇÀÇÄÀÈÀÇÅ
ìBãbäלאֿלהי הודו חסדו; לעולם כי  טוב, כי לה' "הודו מזמור – ÇÈ

חסדו" לעולם כי קלוקלוקלוקלו),),),),האֿלהים "נותן ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  בו : שכתוב משום

קראו  שלא הטעם, מבואר  בגמרא חסדו". לעולם כי בשר  לכל לחם
ובכרס  שבעה בנפש אלא הגדול הלל אומרים שאין  לפי האכילה, קודם

מלאה.

לא  חצות קודם עברו  שאם אחרות, צרות על בתענית הדין שהוא סוברים, יש
את  מטריחים שאין ציבור , של בתעניות אלא נוהג  זה דין  אין ברם, ישלימו.
על אף צרה, על  מתענה שהיה היחיד אבל בלבד, הצורך  כפי אלא הציבור 

תעניתו משלים זה הרי  חצות, קודם שעברה fh-eh;פי  ,` zeiprz 'ld m"anx)

.(o"xdאין מקום ומכל  לציבור , יחיד  בין הבדל שאין וסוברים, חולקים ויש
על אף אחרות, צרות על  אבל הגשמים, על  בתענית אלא לדעתם נוהג זה דין 
יכול שאדם צרה לך שאין  התענית, את משלימים חצות, קודם שעברו פי 

לשעתה שהיא גשמים, צרת אלא לגמרי שעברה בטוח (c"a`xd).להיות

i y i n g m e i
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נושאים  הכהנים אין  יום בכל שכן  בתענית, כפים נשיאת דין  ללמד  באה משנתנו
ואמנם  "מודים"; ברכת בסיום שחרית, של  עשרה שמונה בתפילת אלא כפיהם את
שחרית  בתפילת גם כפיהם את הכהנים נושאים מוסף, תפילת בהם שיש  בימים
יין הכהנים שתו שמא גזירה כפים, נשיאת אין במנחה אבל  מוסף. בתפילת וגם
נסמכה  "למה ב): כו, (תענית בגמרא שאמרו  כמו כפים, בנשיאת אסור ושיכור 
אסור  מברך  כהן אף ביין , אסור  נזיר מה לומר , נזיר ? לפרשת מברך כהן  פרשת
במנחה, אף כפיהם את הכהנים נושאים תענית שביום ללמד, באה משנתנו – ביין ".
תפילת  שמתפללים שבימים ללמד, המשנה באה כן לשיכרות. חשש ואין הואיל 

הכ נושאים נעילה?נעילה תפילת היא ואימתי  זו. בתפילה גם כפיהם את הנים
שערי בנעילת אומרים: ויש במקדש; ההיכל שערי נעילת בזמן  מבואר : בירושלמי

התפילה בגמר  ערב לעת אותם שנועלין כותב(i"yx).שמים, dlitzוהרמב"ם 'ld)
:(f התענית `, ביום החמה לשקיעת סמוך  מנחה תפילת אחר  תפילה תיקנו  "כן

הנקראת התפילה היא וזו התענית, מפני ובקשה תחינה להוסיף כדי  zבלבד, l i t z
d l i r p,: כלומר,dxzqpe ynyd cra miny ixry elrpp אותה מתפללין  שאין  לפי 

החמה". לשקיעת סמוך  אלא

GLaïäétk úà ïéàNBð íéðäk äðMa íé÷øt äL מברכים – ÄÀÈÀÈÄÇÈÈÙÂÄÀÄÆÇÅÆ
כפים, בנשיאת העם íBia,את íéîòt òaøà והיינוúéøçMa ÇÀÇÀÈÄÇÇÇÂÄ

íéøòL úìéòðáe äçðnáe óñena בזמן שמתפללים בתפילה – ÇÈÇÄÀÈÄÀÄÇÀÈÄ
היא  נקראת ומכאן למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו שערים, נעילת

הפרקים: שלשת הם ואלו "נעילה". ציבור,úBiðòzaתפילת של – ÇÇÂÄ
úBãîònáe,הבאה במשנה כמבואר  המעמד , אנשי של  בתפילות – ÇÇÂÈ

íéøetkä íBéáe הללו הפרקים שבשלשת משמע המשנה מלשון – ÀÇÄÄ
היו  והכהנים ונעילה, ומנחה ומוסף שחרית – התפילות ארבע היו 

הרמב"ם מדברי  נראה וכן תפילה. בכל  כפיהם את כליכליכליכלינושאים ((((הלהלהלהל''''

דדדד),),),), וווו,,,, בירושלמיהמקדש המקדש המקדש המקדש  משמע דדדד,,,,וכן להלןלהלןלהלןלהלן טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((ועייןועייןועייןועיין

בהן דדדד).).).). היש – ומעמדות תעניות משנתנו: על  שואלים בגמרא אבל 
מחסרא": "חסורי  של בדרך משנתנו  מבארים ומכאן  dylyaמוסף?

oilltzny onf lk oditk z` mi`yep mipdk dpya miwxt שחרית (היינו
– ונעילה מהןi"yx),ומנחה sqenaויש zixgya ± meia minrt rax`

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriax wxt ziprz zkqn

·úBãîònä ïä elà?øîàpL éôì(á ,çë øáãîá):íäéìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö","éîçì éðaø÷-úà;éëå ¥¥©©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§¦
áø÷ íãà ìL Bðaø÷ Càéä,åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå?eðé÷úäíéðBLàøä íéàéáðúBøîLî äòaøàå íéøNò; ¥¨¨§¨¤¨¨¨¥§¥¥©©¨¦§¦§¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨

íéðäk ìL íéìLeøéa ãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò,íéìàøNé ìLå íiåì ìL.úBìòì øîLnä ïîæ òébä, ©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§§¥¦¦¦©§©©¦§¨©£
íéìLeøéì íéìBò íiåìe íéðäk;øîLî BúBàaL ìàøNéå,úéLàøá äNòîa ïéàøB÷å ïäéøòì ïéñpkúî. Ÿ£¦§¦¦¦¦¨©¦§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§§¦§©£¥§¥¦

‚òeáMa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä éLðàå,éLéîç íBé ãòå éðL íBiî.úaL áøò ïépòúî eéä àGå, §©§¥©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦©¨©¦¥¦§©£¦¦§¨¦§©¦¤¤©¨
úaMä ãBák éðtî;úaMa ãçàa àGå,L éãkHeúeîéå úéðòúå äòéâéì âðòå äçeðnî eàöé à.ïBLàøä íBia– ¦§¥§©©¨§§¤¨©©¨§¥¤¥§¦§¨¨Ÿ¤¦¦¨§©£¦§¨©¨¦

"úéLàøa"å"òé÷ø éäé".éðMa–"òé÷ø éäé"å"íénä eåwé".éLéìMa–"íénä eåwé"å"úøàî éäé".éòéáøa– §¥¦§§¦¨¦©©¥¦§¦¨¦©§¦¨©©¦©§¦¦¦¨©©¦§§¦§ŸŸ¨§¦¦

ìëá àúéì éàäë àúçðîå ,àéîã äìéòð úìôúë ,äì éìöî äîçä úòé÷ùì êåîñã ïåéë ,àúéðòúã àúçðîá åäééãé éðäë éùøô äìéòð ïäá ïéììôúî ïéàù
:äá åøæâ àì êëìä ,àîåé.zecnrnae zeiprza:ë"äåéå úåãîòîå úåéðòú ,íé÷øô äùìù ïä åìàå øîà÷ éëä.zecnrneäòáøà íéðòúî åéä ãîòî éùðà

:òåáùá íéîé
aaaa.zecnrn od el`:'åâå ìàøùé éðá úà åö øîàðù éôì úåãîòî åð÷ú íòè äî ,øîà÷ íòè äî.cnrn did xnyne xnyn lk lrìàøùé éèáù úö÷î

:øîùî åúåàáù íéåìäå íéðäëä íò ïáø÷ä ìò ãåîòì ìàøùé ìëî íéçåìù ,íé÷ìç ã"ëì íé÷åìç.mdixrl oiqpkzn xnyn eze`ay l`xyieíúåà
ìëá äøåúá ïéøå÷å íéììôúîå íéðòúîå ïäéøòá úåéñðë éúáá íéñðëúî ,ïäìù øîùîá ïáø÷ä ìò ãåîòì úåìòì íéìåëé åéä àìå íéìùåøéî íé÷åçø åéäù

:ùã÷îá íéùåòù äãåáòä ìò ãîåò íìåòäù òéãåäì úéùàøá äùòîá íåé
bbbb.zayd ceak iptn y"ra oiprzn eid `leåúøéöéì éùéìù íåéå ,íãà àøáð ù"òáù ,äøéöéì éùéìù àåäù éðôî 'à íåéá àìå ,äîöò úáùá ì"ö ïéàå

ôè ùåìçáéúëã é(ã"ì úéùàøá)íéðòúî åéä íàå ,åðîî úìèéð úáù éàöåîìå äøéúé äîùð åá äðúð úáùáù éðôî éîð éà .íéáàåë íúåéäá éùéìùä íåéá éäéå

`xephxa yexit

mixry zlirpae dgpnae שלשת הן ואלו  הכיפורים). ביום (היינו 

mixetikd.הפרקים: meiae zecnrnae zeiprza

כפיהם  את הכהנים נושאים שבתענית הסובר מאיר , רבי לדעת היא משנתנו 
למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו  לשיכרות, חוששים שאין  מאחר  במנחה, אף
נשיאת  אין תענית ביום שאפילו  הסובר יוסי כרבי אלא כן הלכה אין  אבל 
דברים  "במה יום. כל  של המנחה מפני תענית במנחת שגוזרים במנחה, כפים
ותענית  כיפור  צום כגון ונעילה, מנחה בהן  שמתפללים בתעניות אמורים?
בתמוז, עשר  ושבעה באב תשעה כגון  נעילה, בה שאין תענית אבל  ציבור ,
ואינה  כנעילה, נראית הרי  החמה, לשקיעת סמוך  שלהן מנחה ותפילת הואיל 

כפיים" נשיאת בה יש לפיכך  יום, כל של  במנחה dlitzמתחלפת 'ld m"anx)
.(a-` ,ci
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המעמדות. ענין לבאר משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב

úBãîònä ïä elà? הותקנו טעם ומה המעמדות? הן מה –éôì ÅÅÇÇÂÈÀÄ
øîàpL: התמיד קרבנות בפרשת –zøîàå ìàøNé éða-úà åö" ÆÆÁÇÇÆÀÅÄÀÈÅÀÈÇÀÈ

éîçì éðaø÷-úà ,íäéìà ומכאן – במועדו" לי להקריב תשמרו  ... ÂÅÆÆÈÀÈÄÇÀÄ
יום; כל התמיד קרבן הקרבת על  מצווים ישראל Càéäשכל éëåÀÄÅÈ

åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå ,áø÷ íãà ìL Bðaø÷כלומר – ÈÀÈÆÈÈÈÅÀÅÅÇÇÈ
קרבנו , הקרבת בשעת בעזרה לעמוד  קרבן שמביא מי  כל על  שמצווה
שיהיו  אפשר אי  הרי  מוסף, קרבן או תמיד  כקרבן  ציבור , בקרבן אבל 

כך לשם הקרבתו? בשעת בעזרה עומדים ישראל íéàéáðכל eðé÷úäÄÀÄÀÄÄ
íéðBLàøäודוד שמואל  úBøîLî((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– äòaøàå íéøNò ÈÄÄÆÀÄÀÇÀÈÈÄÀÈ

משמרות  וארבעה לעשרים הלויים ואת הכהנים את שחילקו כלומר –
הישראלים  את חילקו וכן  לווייה, משמרות וארבעה ולעשרים כהונה

מעמדות; וארבעה ãîòîלעשרים äéä øîLîe øîLî ìk ìòÇÈÄÀÈÄÀÈÈÈÇÂÈ
íéìàøNé ìLå íiåì ìL ,íéðäk ìL íéìLeøéa כהנים היינו – ÄÈÇÄÆÙÂÄÆÀÄÄÀÆÄÀÀÅÄ

שבוע  שכל  במעמדם, וישראלים ובזמרם, בשירם ולויים בעבודתם,
של אחר מעמד וכן  ולויים, כהנים של  אחר משמר במקדש  עובד היה
קרבנות  הקרבת בשעת ישראל  כל כשליחי  בעזרה עומד היה ישראלים

úBìòìהציבור . øîLnä ïîæ òébä,לירושלים –íiåìe íéðäk ÄÄÇÀÇÇÄÀÈÇÂÙÂÄÀÄÄ
גורסים: ויש –,eiiele eipdk אותו של הלויים וכל הכהנים כל היינו 

íéìLeøéìמשמר , íéìBò לעבודתם כהנים לעיל; שבארנו  כמו  – ÄÄÈÇÄ
ולזמרם, לשירם øîLîולויים BúBàaL ìàøNéå,שבוע אותו  של  – ÀÄÀÈÅÆÀÄÀÈ

ישראל של המשמר שכן  למעמד, לירושלים עלו שלא אלה כל היינו 
ואילו  המעמד, אנשי  מקצתם, אלא לירושלים, כולם עולים היו  לא

היו  ïäéøòìהנשארים ïéñpkúî:גורסים ויש –,odixraכלומר ÄÀÇÀÄÀÈÅÆ
שיתקבלו  בתפילה ומרבים בעריהם כנסיות בבתי מתאספים שהיו

ברצון, ישראל  בתורה,ïéàøB÷åקרבנות יום יום –úéLàøá äNòîa ÀÀÄÀÇÂÅÀÅÄ
שאמרו  כמו העולם, וקיום במקדש העבודה שבין  הקשר על להודיע –

בבבב):):):): כזכזכזכז,,,, ז ((((תענית תענית תענית תענית  שכל וארץ". שמים נתקיימו  לא מעמדות מן "אלמלא
יורדים  וגשמים יושביו  על  מתברך  העולם קיימת המקדש בית שעבודת

אותו  מאנשי שהיה מי  "כל כותב: למשנתנו בפירושו  הרמב"ם בזמנם.
עם  הקרבן  הקרבת בשעת במקדש  נמצא היה לירושלים, קרוב מעמד 

היו  מירושלים, רחוק שהיה ומי  משמר, שבאותו והלויים הכהנים
בראשית" במעשה וקוראים ומתפללים שלהם כנסיות בבתי מתכנסים

ברם, מברטנורא). הרב גם מפרש  miyxtnd),(וכן  aex zrcl)אנשי גם
במעשה  וקוראים בתפילה יום יום מרבים היו שבירושלים המעמד 

בראשית.

i y y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

אנשי נוהגים היו כיצד ללמד , מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

המעמד.

éðL íBiî ,òeáMa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä éLðàåÀÇÀÅÇÇÂÈÈÄÀÇÄÇÀÈÈÈÄÇÈÇÄÅÄ
éLéîç íBé ãòå,הערב עד יום כל –áøò ïépòúî eéä àGå ÀÇÂÄÄÀÈÄÀÇÄÆÆ

úaMä ãBák éðtî ,úaL,רעבים כשהם לשבת ייכנסו שלא – ÇÈÄÀÅÀÇÇÈ
äòéâéì ,âðòå äçeðnî eàöé àHL éãk ,úaMa ãçàa àGåÀÀÆÈÇÇÈÀÅÆÅÀÄÀÈÈÙÆÄÄÈ

eúeîéå úéðòúå,פיסקה אותה כל גורסים אין שבירושלמי במשנה – ÀÇÂÄÀÈ
כיצד משנתנו  מבארת ואילך  ומכאן "וימותו ". עד  מעמד " "ואנשי מן

בראשית. במעשה יום כל קוראים ïBLàøäהיו  íBia:קוראים היו  – ÇÈÄ
"òé÷ø éäé"å "úéLàøa",הראשונות הפרשיות שתי  היינו  – ÀÅÄÀÀÄÈÄÇ

ח', עד א' השני :éðMaמפסוק ביום –"íénä eåwé"å "òé÷ø éäé" ÇÅÄÀÄÈÄÇÀÄÈÇÇÄ
את לקרוא ומוסיף השנייה הפרשה על  השלישית,שחוזר הפרשה

י "ג; עד ו' úøàî"מפסוק éäé"å "íénä eåwé" :éLéìMa– ÇÀÄÄÄÈÇÇÄÀÀÄÀÙÙ
י"ט; עד ט' íénä"מפסוק eöøLé"å "úøàî éäé" :éòéáøa– ÈÀÄÄÀÄÀÙÙÀÄÀÀÇÇÄ
כ"ג; עד  י"ד õøàä"מפסוק àöBz"å "íénä eöøLé" :éLéîçaÇÂÄÄÄÀÀÇÇÄÀÅÈÈÆ

ל "א; עד כ ' מפסוק –"õøàä àöBz" :éMMaעד כ "ד  מפסוק – ÇÄÄÅÈÈÆ
íéîMä"ל"א, elëéå".'א'-ג פסוקים ב' פרק –äìBãb äLøt ÇÀËÇÈÇÄÈÈÈÀÈ

פסוקים, משלשה יותר  בה שיש –íéðLa dúBà ïéøB÷בשני – ÄÈÄÀÇÄ
קטנה,äpèwäåאנשים, פרשה –ãéçéa אנשים ששלושה כלומר – ÀÇÀÇÈÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn



cרכו dpyn iriax wxt ziprz zkqn

"úøàî éäé"å"íénä eöøLé".éLéîça–"íénä eöøLé"å"õøàä àöBz".éMMa–"õøàä àöBz",elëéå" §¦§ŸŸ§¦§§©©¦©£¦¦¦§§©©¦§¥¨¨¤©¦¦¥¨¨¤©§ª
"íéîMä.äìBãb äLøt–íéðLa dúBà ïéøB÷,äpèwäå–ãéçéa;óñenáe úéøçMa.ìò ïéøB÷å ïéñðëð äçðnáe ©¨©¦¨¨¨§¨¦¨¦§©¦§©§©¨§¨¦©©£¦©¨©¦§¨¦§¨¦§¦©

ïäét,úà ïéøB÷kòîL.ïéñðëð eéä àG äçðna úaL áøò,úaMä ãBák éðtî. ¦¤§¦¤§©¤¤©¨©¦§¨¨¦§¨¦¦§¥§©©¨
„ìlä Ba LiL íBé ìk–úéøçMa ãîòî Ba ïéà;óñeî ïaø÷–äìéòpa Ba ïéà;íéöò ïaø÷–Ba ïéà ¨¤¤©¥¥©£¨©©£¦¨§©¨¥©§¦¨¨§©¥¦¥

äçðna;éøácàáé÷ò éaø.Bì øîàéàfò ïa:äéä CkòLBäé éaøäðBL:óñeî ïaø÷–äçðna Ba ïéà;ïaø÷ ©¦§¨¦§¥©¦£¦¨¨©¤©©¨¨¨©¦§ª©¤¨§©¨¥©¦§¨¨§©
íéöò–äìéòpa Ba ïéà.øæçàáé÷ò éaøäðBL úBéäìéàfò ïák. ¥¦¥©§¦¨¨©©¦£¦¨¦§¤§¤©©

:äìéòð úìôú ïéììôúî ãîòî éùðà åéä íåé ìëáå .íéðëúñî åéä ïåùàø íåéá.mipya dze` oixew dlecb dyxtïåùàøä àø÷ù øçàì úéùàøá úùøôá
íéàøå÷ íéðùå ,òé÷ø éäé àøå÷ ïåùàø éðùá .òé÷ø éäé àøå÷ éùéìùäå ,úéùàøá úùøô íéìùîå ïåùàøä àø÷ù éùéìù ÷åñô àøå÷å éðùä øæåç íé÷åñô 'â

:íìåë ïëå ,íéîä åå÷é.'ek sqenae zixgyaíåéá åìéôà ïèôùîë úéùàøá äùòîá ïéàøå÷ åéä ïäù íéìùåøéì õåç åéäù úåãîòî øàù ìëá éøééî àëä
ïáø÷ ïî÷ì ïðúãë úéùàøá äùòîá óñåîá ïéøå÷ åéä àì óñåî ïáø÷ åá ùéù íåéá ,íéìùåøéáù úåãîòîä ìáà .éãéøè àì åäðéà àäã óñåî ïáø÷ åá ùéù
úéøçùá øîà÷ éëä .'åë äçðîáå óñåîáå úéøçùá .ïëù ìë àì äéãéã ãîòî ,éçã äéãéã åàìã äçðîã ãîòî óñåî ïáø÷ àúùäå ,äçðîá åá ïéà óñåî

:äô ìò ïéøå÷ àìà úéðòúä çøåè éðôî äøåú øôñ ïéàéáî ïéà äçðîá ìáà ,ãéçéá äðè÷å íéðùá äìåãâ äùøô ïéøå÷å äøåú øôñ ïéàéáîã àåä óñåîáåy"r
.miqpkp eid `l dgpna:úáù éëøö ï÷úì íéãåøè åéäù éôì ,ììë ïéøå÷ åéä àìå úñðëä úéáì

cccc.lld ea yiy meiúåùòì éàðô íäì ïéàù éôì ,úéøçùá äùøô íåù ïéøå÷ åéä àì íéìùåøéáù ïúåà .óñåî íäá ïéàå ììä íäá ùéù äëåðç éîé ïåâë
:äúåà äçåã ììääù íãîòî.sqen oaxwäçðîá àìå åîöò óñåîá äùøô ïéøå÷ åéä àìù ù"ëå .äìéòðá äùøô íåù ïéøå÷ åéä àì óñåî ïáø÷ åá ùéù ç"ø

:íúåà äçåã äéä óñåî ïáø÷ù ,äìéòð íãå÷ àéäù.dgpn ea oi` mivr oaxwãîòî äçåã ,óñåî ïáø÷ åá ïéàå ïî÷ìãë íéöò ïáø÷ åá ùéù íåé øîåìë
:äìéòð ìù àì ìáà ,äçðî ìù.dpey ryedi 'x did jkíãå÷ áø÷ äéä íéðäë éöò ïáø÷ã äçðîã ãîòî äçåãù ù"ëå ,äìéòðã ãîòî äçåã íéöò ïáø÷

:åì êåîñä äçðî ìù ãîòî äçåãù ù"ë äìéòð ìù ãîòî äçåã íàå ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú.i`fr oa ixack dpey zeidl r"x xfgóñåî ïáø÷ øáñ÷ã
,éîã íéøôåñ éøáãë íéöò ïáø÷ ìáà .÷åæéç éòá àì äøåú éøáãã ,ïáø÷ éçãî àîìã ùçéîì àëéìã ,äçðîã ãîòî àìà äçãé àìù àåä ïéãå äøåú éøáãî

`xephxa yexit

יום כל  בתורה לקרוא l`xyie),עולים iel ,odk) אדם שאין היא והלכה
חמשה  בה שיש הראשונה בפרשה ולכן פסוקים, משלשה פחות קורא

וקורא  חוזר השני  הראשונים, פסוקים שלשה קורא ראשון פסוקים,
קורא  והשלישי הפרשה, את ומשלים הראשון שקרא שלישי פסוק

פסוקים. שלשה שהיא רקיע" "יהי ipydפרשת meia קורא ראשון 

וכן  המים", "יקוו  פרשת קוראים ושלישי ושני  רקיע", "יהי פרשת
óñenáeכולם; úéøçMa היתה תורה ספר  מתוך זו קריאה כלומר  – ÇÇÂÄÇÈ

מוסף. קרבן  בו  שיש יום בהם אירע אם במוסף וכן שחרית, בתפילת
äçðnáe,התענית טורח מפני  תורה, ספר  מביאין  אין  במנחה אבל – ÇÄÀÈ

הכנסת,ñðëðïéאלא לבית –ïäét ìò ïéøB÷å את וקוראים – ÄÀÈÄÀÄÇÄÆ
פה, בעל  היום òîLקריאת úà ïéøB÷k את שקוראים כדרך – ÀÄÆÀÇ

פה. על "שמע" ïéñðëðפרשת eéä àG äçðna úaL áøò– ÆÆÇÈÇÄÀÈÈÄÀÈÄ
לקריאה, ולא לתפילה לא הכנסת, úaMäלבית ãBák éðtîכדי – ÄÀÅÀÇÇÈ

השבת. צרכי בהכנת לעסוק שיוכלו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ìlä Ba LiL íBé ìk הלל בו  שקוראים קיגקיגקיגקיג----קיח קיח קיח קיח ),),),),– ואין ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  ÈÆÆÇÅ
בחנוכה, כגון מוסף, קרבן  úéøçMaבו  ãîòî Ba ïéàכלומר – ÅÇÂÈÇÇÂÄ

בראשית  במעשה בו קוראים ואין תחינות בו אומרים המעמד  אנשי אין 

שחרית. של  המעמד  את דוחה ההלל שקריאת שחרית, "cnrn"בתפילת
בתורה ולקריאה ולתחינה לתפילה עמידתם ilkהיינו  'ld m"anx oiir)

.(d ,e ycwndóñeî ïaø÷ראש כגון מוסף, קרבן  בו  שיש  יום – ÈÀÇÈ
äìéòpaחודש, Ba ïéà כמו נעילה, בתפילת אפילו מעמד בו  אין  – ÅÇÀÄÈ

שקרבן  ובמנחה, עצמו במוסף מעמד  בו שאין  שכן וכל לעיל, שבארנו 
מבארים, המפרשים רוב הללו . התפילות של המעמד את דוחה המוסף

פנאי להם היה שלא שבירושלים, המעמד  באנשי  עוסקת שמשנתנו
מעמדם ziy`xa)לעשות dyrna `exwle zepigz xnel)ההלל מפני 

אנשי שאר  בכל  מדובר  הקודמת במשנה אבל  המוסף, קרבן ומפני 
שהיו  שם שנינו  ולכן  לירושלים, חוץ ישראל, ארץ בערי שהיו המעמד 

ב  אפילו  בראשית במעשה קרבן קוראים בו  שיש  ביום מוסף, תפילת
הלל  בו שיש ביום אפילו בשחרית הדין והוא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;מוסף. ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן).).).). רררר'''' בשםבשםבשםבשם שלמהשלמהשלמהשלמה"""" בו """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  שיש  יום שלעניין סוברים, ויש
לה, שמחוצה לאלו שבירושלים המעמד אנשי  בין הבדל  אין  הלל

בירושלים  לא בשחרית מעמד בו אין  הלל  בו שיש  יום שכל היינו 
קרבן  (או  במקדש  מוסף קרבן  בו שיש יום ברם, הערים. בשאר ולא

בלבד  שבירושלים לאותם מעמד בו  אין  כדלהלן ), ((((הריטבהריטבהריטבהריטב""""א א א א ;;;;עצים

המוסף הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש )))) קרבן ומפני ההלל מפני  המעמד שדחיית מפרשים, ויש  .
במעמדות, בהן מרבים שהיו והתחינות התפילות לגבי  אלא כוונתה אין 

ובנעילה, במנחה במוסף, אלו  תפילות אומרים אין הלל בו שיש  שביום
ישראל. ארץ ערי  שבשאר  אותם ולא שבירושלים המעמד אנשי לא

בירושלים  אף לעולם נדחתה לא בראשית במעשה הקריאה אבל 
הרמב"ם ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד )))) שלדעת לגמרי, היא אחרת הרמב"ם שיטת אמנם .

ונעילה  ומנחה ומוסף שחרית תפילות: ארבע יום שבכל  במעמדות היו 
,(epwxta '` dpyn ly dheytk) תפילה היתה ומנחה שחרית שבין  כלומר

גם  בתורה קוראים שהיו  הקודמת, במשנה שנינו  כך ועל  נוספת,
ואילו  יום. שבכל נוספת תפילה באותה היינו  במוסף, וגם בשחרית

מעמד בו  אין  מוסף, קרבן שמקריבים שביום להשמיע, באה משנתנו 
בנעילה. ולא במנחה ולא íéöòבמוסף ïaø÷ קרבן בו שיש  יום – ÈÀÇÅÄ

מנדבות  שהיו  בישראל משפחות היו  שכן מוסף, קרבן  בו ואין עצים
וביום  הבאה, במשנה כמפורט בשנה, מסוימים בימים למערכה עצים

העצים", "קרבן הנקרא נדבה עולת קרבן מביאות היו  העצים הבאת
סוברים, ויש  טוב; כיום יום אותו  להן  שהביאו ועושות עצמם שהעצים

העצים" "קרבן  הנקרא בבבב;;;;הוא ככככ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  גמראגמראגמראגמרא ועייןועייןועייןועיין והרשוהרשוהרשוהרש""""ש ש ש ש ((((הריטבהריטבהריטבהריטב""""אאאא;;;;

משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו)))) עצים,עלעלעלעל קרבן  בו  שיש  שביום ללמד , המשנה ובאה ;Ba ïéàÅ
äçðnaאין בנעילה.– מעמד בו יש אבל  המנחה, בתפילת מעמד בו  ÇÄÀÈ

éàfò ïa Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác:עקיבא לרבי  –äéä Ck ÄÀÅÇÄÂÄÈÈÇÆÇÇÈÈÈ
óñeî ïaø÷ :äðBL òLBäé éaø,מוסף קרבן בו שיש ביום – ÇÄÀËÇÆÈÀÇÈ

äçðna Ba ïéà במוסף שכן  וכל  המנחה, בתפילת מעמד בו אין  – ÅÇÄÀÈ
נעילה; בתפילת מעמד בו יש  אבל  íéöòעצמו , ïaø÷שיש ביום – ÈÀÇÅÄ

עצים, קרבן äìéòpaבו  Ba ïéà בתפילת אפילו  מעמד בו  אין – ÅÇÀÄÈ
סמוך היה העצים קרבן  שכן  במנחה, מעמד  בו  שאין שכן  וכל  נעילה,

מוסף  קרבן  בין  ההפרש טעם הערבים. בין של  תמיד  קודם למנחה
התורה  מן  והוא הואיל  מוסף שקרבן בגמרא, מבואר עצים לקרבן

שסמוך מנחה של  מעמד  אלא דוחה אינו  לפיכך חיזוק, צריך ואינו 
חיזוק, בו עשו  לפיכך  סופרים, מדברי והוא הואיל עצים קרבן אבל  לו ,

נעילה של מעמד אפילו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).שדוחה גרשום גרשום גרשום גרשום ;;;; מפרשים,((((רבנורבנורבנורבנו ויש
בלבד, נעילה של אלא מנחה של מעמד  דוחה אינו עצים שקרבן
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‰íòäå íéðäë éöò ïîæ–äòLz:ïñéða ãçàa–äãeäé ïa çøà éða;æenúa íéøNòa–äãeäé ïa ãåã éða; §©£¥Ÿ£¦§¨¨¦§¨§¤¨§¦¨§¥¨©¤§¨§¤§¦§©§¥¨¦¤§¨
áàa äMîça–òøô éðaäãeäé ïa L;Ba äòáLa–áëø ïa áãðBé éða;Ba äøNòa–ïéîéða ïa äàðñ éða; ©£¦¨§¨§¥©§Ÿ¤§¨§¦§¨§¥¨¨¤¥¨©£¨¨§¥§¨¨¤¦§¨¦

Ba øNò äMîça–äãeäé ïa àezæ éða,BèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäk íänòå,éìò éáðBb éðáe,éòöB÷ éða ©£¦¨¨¨§¥©¤§¨§¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦¤¨¨§¦§§¥§¥¡¦§¥§¥
úBòéö÷.Ba íéøNòa–äãeäé ïa áàBî úçô éða;ìeìàa íéøNòa–äãeäé ïa ïéãò éða;úáèa ãçàa– §¦§¤§¦§¥©©¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥¨¦¤§¨§¤¨§¥¥

òøô éða eáLäiðL L.ãîòî Ba äéä àG úáèa ãçàa,íéöò ïaø÷å óñeî ïaø÷å ìlä Ba äéäL. ¨§¥©§Ÿ§¦¨§¤¨§¥¥¨¨©£¨¤¨¨©¥§¨§©¨§¨§©¥¦
ÂäòáLa eðéúBáà úà eòøà íéøác äMîçæenúa øNò,áàa äòLúa äMîçå.eøazLð æenúa øNò äòáLa £¦¨§¨¦¥§¤£¥§¦§¨¨¨§©©£¦¨§¦§¨§¨§¦§¨¨¨§©¦§©§

äàøð åéøáãî éë ,åæ äðùî ùåøéôá í"áîø éøáã óåñì éúãøé àìå .íéöò ïáø÷ì äééçãì àìã éëéä éë ÷åæéç éòáã äìéòðå äçðîã ãîòî éçãìã àåä ïéãå
:éîìùåøéá àìå éìááá àì åäéúàöî àì äæ øáãå .óñåî úìôú úàø÷ð àéäå äçðîì úéøçù ïéá íåé ìëá äøéúé äìôú ïéììôúî ãîòî éùðà åéäù

dddd.mrde mipdkd ivr onfíéöò äàìî äëùì åìéôàù íäéðéáù íéàéáð åðúäå ,íäìùî åáãðúäå åìà åãîòå äëùìá íéöò åàöî àì äìåâä éðá åìòùë
àøæò øôñá áåúë ïëå ,áåè íåé íåéä åúåà íéùåòå äáãð ïáø÷ íäîò íéàéáî íéöòä íéàéáîù íåéáå .íäìùî íéáãðúî åìà åéäé('å äéîçð)åðìôä úåìøåâäå

:äðùì íéðîåæî íéúòá åðéäìà úéáì àéáäì 'åâå íéöòä ïáø÷ ìò.ehay drhy in lke:àåúæ éðá íò êìé ,êìé éî íò òãåé äéä àìå.ilr iapeb ipae
øåãä åúåàáù íéøùë íéùðà åãîòå ,êë ìò íéëøãá íéøîåù åáéùåäå ùã÷îì íéøåëá åàéáé àìù ìàøùé ìò ãîù íéáéåàä åøæâ úçà íòôù àøîâá ùøôî
ïéìéâø åéäå àñééãä åá íéùúåëù àðëåá ïéòë éåùò ìåãâ õò àåä ,éìò íôúë ìò íéàùåðå íéùáé íéðàú åðééäã úåòéö÷á íúåà åôçå íéøåëá éìñ åàéáäå
äæ éìòá åðéðôìù úùúëîá äìéáã éìåâò éðù úåùòì íéëìåä åðà íäì íéøîåà íéøîåùá íéòâåô åéäùëå ,äìéáã éìåâò íäî úåùòì úåòéö÷ä åá ùåúëì

ìùåøéì íéøåëá ïéàéáî åéä êëå ,åðéôúë ìòùíù ìò úåòéö÷ éòöå÷ éðáå .íôúë ìòù éìòá ,íéøîåùä áì éáðåâ øîåìë éìò éáðåâ éðá åàø÷ð êë íù ìòå .íé
íéøîåà åéäå úåîìåñ åð÷úå ,äëøòîì íéöò àéáäì àìù ãîù åøæâù úøçà íòô åãîò ïîöò íéøùëä íéùðàä åìàå .úåòåö÷îá äìáãä éìåâò ïéëúåçù
øçà úåîìåñä íéöúåð åéäù ,éúöåúðä éàîìñ éðá åàø÷ð êë íù ìòå ,íéëìåä åðà åðéôúë ìòù äæ íìåñá åðéðôìù äæ êáåùî úåìæåâ éðù ìåèéì íéøîåùì

:àåúæ éðá íò íéöò ïéàéáî åìà ìëå .äëøòîì íéöò ïäî ïéàéáîå ,íéøîåùä ïî åøáòù.dipy yerxt ipa eayäæéà úåñééô ïéìéèî åîééñù øçàìù
:íéöòä ïáø÷ ìò åðìôä úåìøåâäå áéúëãë ,äðåøçàá.lld ea didyç"øã ììä ìáà .ììää úà íéøîåâ äëåðçáå ,íìåòì äëåðçá ìç úáèá ãçàù éôì

:íéöò ïáø÷å óñåî ïáø÷å ììä éîð äéá úéàã ïñéð ç"ø áéùç àì àîòè éàäîå .ãîòî éçã àì ,àîìòá âäðî àìà åá ììää úàéø÷ ïéàù
eeee.zegeld exazyp fenza f"iaæ"éá íéìë åàöîð ,íåé 'î íù ääùå äøåúä øàù úà ìá÷ì äìò äîëùäá 'æáå úåøáãä úøùò åðúð ïåéñá 'åá éøäù

`xephxa yexit

הריהו  התורה מן  הוא מוסף וקרבן שהואיל שבגמרא, הטעם ומבארים
שהוא  עצים, קרבן אבל  התורה, מן  שהוא מנחה של מעמד דוחה

לא  אבל  סופרים, מדברי  שהיא נעילה אלא דוחה אינו סופרים, מדברי 
התורה מן  שהיא תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).מנחה úBéäì((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; àáé÷ò éaø øæçÈÇÇÄÂÄÈÄÀ

éàfò ïák äðBL.בן ֿעזאי דברי  את וקיבל מדעתו  עקיבא רבי חזר  – ÆÀÆÇÇ

y c e w z a y

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בלשכה  עצים מצאו לא הגולה בני "כשעלו  ברייתא: מובאת א) כח, (תענית בגמרא

אלו epzpyna)ועמדו  zehxetnd zegtynd),שביניהם נביאים והתנו  משלהם. והתנדבו 

לה): י, (נחמיה שנאמר משלהם, מתנדבים אלו  יהיו עצים מלאה לשכה שאפילו

העצי קרבן על  הפלנו  אֿלהינו"והגורלות לבית להביא והעם הלויים והכהנים ם

לשמונה  בשנה היו קבועים זמנים שתשעה לפרט, באה משנתנו – בתורה". ככתוב

במשנתנו נקראים אלו  עצים המזבח. שעל  האש למערכת עצים בהם להביא משפחות

."mrde mipdk ivr"

íòäå íéðäë éöò ïîæ דלהלן המשפחות היו  שבהם הזמנים – ÀÇÂÅÙÂÄÀÈÈ
למערכה, עצים הם:äòLzמביאים קבועים זמנים –ïñéða ãçàa ÄÀÈÀÆÈÀÄÈ

מביאים, היו  –äãeäé ïa çøà éða מסויימת משפחה היינו – ÀÅÈÇÆÀÈ
יהודה יייי););););משבט ז ז ז ז ,,,, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה הההה;;;; ב ב ב ב ,,,, ãåã((((עזרא עזרא עזרא עזרא  éða ,æenúa íéøNòaÀÆÀÄÀÇÀÅÈÄ
äãeäé ïa המלך דוד  ממשפחת –.(`xnb)éða ,áàa äMîça ÆÀÈÇÂÄÈÀÈÀÅ

òøôäãeäé ïa Lיהודה משבט ח ח ח ח ););););– ז ז ז ז ,,,, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה גגגג;;;; בבבב,,,, עזרא עזרא עזרא עזרא  ((((עיין עיין עיין עיין  ÇÀÙÆÀÈ
Ba äòáLa,באב –áëø ïa áãðBé éðaיתרו ממשפחת ((((עיין עיין עיין עיין – ÀÄÀÈÀÅÈÈÆÅÈ
וווו);););); לה לה לה לה ,,,, ïéîéðaירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  ïa äàðñ éða ,Ba äøNòa משבט משפחה – ÇÂÈÈÀÅÀÈÈÆÄÀÈÄ

לח לח לח לח ););););בנימין ז ז ז ז ,,,, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה להלהלהלה;;;; בבבב,,,, עזרא עזרא עזרא עזרא  àezæ((((עיין עיין עיין עיין  éða ,Ba øNò äMîçaÇÂÄÈÈÈÀÅÇ
äãeäé ïaיהודה משבט יגיגיגיג),),),),– ז ז ז ז ,,,, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה ח ח ח ח ;;;; ב ב ב ב ,,,, עזראעזראעזראעזרא íänòå((((עייןעייןעייןעיין ÆÀÈÀÄÈÆ

הביאו, –BèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäk ידע שלא – ÙÂÄÀÄÄÀÈÄÆÈÈÀÄÀ
הוא, שבט ÷úBòéöמאיזה éòöB÷ éða ,éìò éáðBb éðáe בברייתא – ÀÅÀÅÁÄÀÅÀÅÀÄ

אמרו: קציעות? קוצעי  ובני  עלי גונבי בני  היו "מה מבואר : בגמרא
ביכורים  יביאו שלא ישראל ... על  גזירה המלכות גזרה אחת פעם

פרוזדאות והושיבו שהושיב (mixney)לירושלים, כדרך  הדרכים, על 
שבאותו  כשרים עשו מה לרגל. ישראל יעלו שלא נבט בן  ירבעם

בקציעות וחיפום ביכורים סלי  הביאו  zeyai)הדור? mip`z),ונטלום

zyzkna)ועלי ea miyzeky ur)אצל שהגיעו וכיון כתפיהן . על 
שני לעשות להם: אומרים הולכין ? אתם להיכן  להם: אמרו  פרוזדאות

שלפנינו  במכתשת דבילה jenqd)עיגולי  mewna z`vnpd)שעל ובעלי
ועל לירושלים". והביאום בסלים עיטרום מהם, שעברו  כיון כתפינו .

קציעות" קוצעי  ובני  עלי גונבי "בני  נקראו  כך  alשם miapeb eidy)
.(mixekiad z` oda etigy zerivwae mtzk lry ilra mixneyd כן

עצים  יביאו  שלא גזירה המלכות גזרה אחת שפעם עליהם, מסופר
שבאותו  החטא יראי עשו  מה הדרכים. על פרוזדאות והושיבו  למערכה,

להם. והלכו  כתפיהם על  והניחו  סולמות ועשו  גזיריהן  הביאו דור ?
הולכים? אתם להיכן  (הפרוזדאות): להם אמרו  אצלם שהגיעו  כיון 
כתפינו . שעל  ובסולמות שלפנינו משובך גוזלות להביא להם: אמרו 

להם  קראו כך  שם על  לירושלים. והעלום פירקום מהם שעברו כיון 
.iztezpd i`nlq ipa בחמשה זתוא בני עם עצים מביאים היו אלה וכל

באב. Baעשר íéøNòa,באב –äãeäé ïa áàBî úçô éða– ÀÆÀÄÀÅÇÇÈÆÀÈ
צרויה בן יואב ממשפחת שהם (בגמרא), סוברים וווו;;;;יש בבבב,,,, עזרא עזרא עזרא עזרא  ((((עייןעייןעייןעיין

לח לח לח לח );););); ז ז ז ז ,,,, äãeäéנחמיה נחמיה נחמיה נחמיה  ïa ïéãò éða ,ìeìàa íéøNòa עזרא עזרא עזרא עזרא ((((עייןעייןעייןעיין ÀÆÀÄÆÁÀÅÈÄÆÀÈ
כ כ כ כ );););); ז ז ז ז ,,,, נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה  טוטוטוטו;;;; òøôבבבב,,,, éða eáL ,úáèa ãçàaäiðL L הביאו – ÀÆÈÀÅÅÈÀÅÇÀÙÀÄÈ

באב. בחמשה הביאו שכבר לאחר שנייה, פעם úáèaעצים ãçàaÀÆÈÀÅÅ
לעולם, בו  חלה שחנוכה –ãîòî Ba äéä àG,בכלל –äéäL ÈÈÇÂÈÆÈÈ

ìlä Baהמעמד את דוחה והוא שלם, הלל  קוראים בחנוכה שהרי – ÇÅ
הקודמת, במשנה ששנינו כמו שחרית, óñeîשל ïaø÷åראש של – ÀÈÀÇÈ

íéöòחודש , ïaø÷å הללו הקרבנות ושני  פרעש, בני  בו שהביאו – ÀÈÀÇÅÄ
בגמרא  ונעילה. מנחה מוסף, של  המעמדות שאר  את דוחים הרי
מעמד דוחה גמורה, תקנה שהוא חנוכה, של הלל  שדווקא מבואר,

דוחה  אינו מנהג, אלא שאינו  חודש, ראש של  הלל אבל  שחרית, של
הלל בו  שיש  פי על  שאף בניסן , אחד  משנתנו  נקטה לא מכאן  מעמד .

בשחרית. מעמד בו יש מקום מכל  עצים, וקרבן מוסף וקרבן

ו ה נ ש מ ר ו א ב

התעניות  בענין  וכן  הגשמים על  התעניות בענין הקודמים בפרקים ששנינו לאחר 
משנתנו באה ג', פרק בתחילת ששנינו  כמו אחרות, צרות מחמת דין  בית שגוזרים
שארעו הפורענויות ועל  באב, ותשעה בתמוז  עשר שבעה של  התעניות על ללמד 

בהן.
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"úøàî éäé"å"íénä eöøLé".éLéîça–"íénä eöøLé"å"õøàä àöBz".éMMa–"õøàä àöBz",elëéå" §¦§ŸŸ§¦§§©©¦©£¦¦¦§§©©¦§¥¨¨¤©¦¦¥¨¨¤©§ª
"íéîMä.äìBãb äLøt–íéðLa dúBà ïéøB÷,äpèwäå–ãéçéa;óñenáe úéøçMa.ìò ïéøB÷å ïéñðëð äçðnáe ©¨©¦¨¨¨§¨¦¨¦§©¦§©§©¨§¨¦©©£¦©¨©¦§¨¦§¨¦§¦©

ïäét,úà ïéøB÷kòîL.ïéñðëð eéä àG äçðna úaL áøò,úaMä ãBák éðtî. ¦¤§¦¤§©¤¤©¨©¦§¨¨¦§¨¦¦§¥§©©¨
„ìlä Ba LiL íBé ìk–úéøçMa ãîòî Ba ïéà;óñeî ïaø÷–äìéòpa Ba ïéà;íéöò ïaø÷–Ba ïéà ¨¤¤©¥¥©£¨©©£¦¨§©¨¥©§¦¨¨§©¥¦¥

äçðna;éøácàáé÷ò éaø.Bì øîàéàfò ïa:äéä CkòLBäé éaøäðBL:óñeî ïaø÷–äçðna Ba ïéà;ïaø÷ ©¦§¨¦§¥©¦£¦¨¨©¤©©¨¨¨©¦§ª©¤¨§©¨¥©¦§¨¨§©
íéöò–äìéòpa Ba ïéà.øæçàáé÷ò éaøäðBL úBéäìéàfò ïák. ¥¦¥©§¦¨¨©©¦£¦¨¦§¤§¤©©

:äìéòð úìôú ïéììôúî ãîòî éùðà åéä íåé ìëáå .íéðëúñî åéä ïåùàø íåéá.mipya dze` oixew dlecb dyxtïåùàøä àø÷ù øçàì úéùàøá úùøôá
íéàøå÷ íéðùå ,òé÷ø éäé àøå÷ ïåùàø éðùá .òé÷ø éäé àøå÷ éùéìùäå ,úéùàøá úùøô íéìùîå ïåùàøä àø÷ù éùéìù ÷åñô àøå÷å éðùä øæåç íé÷åñô 'â

:íìåë ïëå ,íéîä åå÷é.'ek sqenae zixgyaíåéá åìéôà ïèôùîë úéùàøá äùòîá ïéàøå÷ åéä ïäù íéìùåøéì õåç åéäù úåãîòî øàù ìëá éøééî àëä
ïáø÷ ïî÷ì ïðúãë úéùàøá äùòîá óñåîá ïéøå÷ åéä àì óñåî ïáø÷ åá ùéù íåéá ,íéìùåøéáù úåãîòîä ìáà .éãéøè àì åäðéà àäã óñåî ïáø÷ åá ùéù
úéøçùá øîà÷ éëä .'åë äçðîáå óñåîáå úéøçùá .ïëù ìë àì äéãéã ãîòî ,éçã äéãéã åàìã äçðîã ãîòî óñåî ïáø÷ àúùäå ,äçðîá åá ïéà óñåî

:äô ìò ïéøå÷ àìà úéðòúä çøåè éðôî äøåú øôñ ïéàéáî ïéà äçðîá ìáà ,ãéçéá äðè÷å íéðùá äìåãâ äùøô ïéøå÷å äøåú øôñ ïéàéáîã àåä óñåîáåy"r
.miqpkp eid `l dgpna:úáù éëøö ï÷úì íéãåøè åéäù éôì ,ììë ïéøå÷ åéä àìå úñðëä úéáì

cccc.lld ea yiy meiúåùòì éàðô íäì ïéàù éôì ,úéøçùá äùøô íåù ïéøå÷ åéä àì íéìùåøéáù ïúåà .óñåî íäá ïéàå ììä íäá ùéù äëåðç éîé ïåâë
:äúåà äçåã ììääù íãîòî.sqen oaxwäçðîá àìå åîöò óñåîá äùøô ïéøå÷ åéä àìù ù"ëå .äìéòðá äùøô íåù ïéøå÷ åéä àì óñåî ïáø÷ åá ùéù ç"ø

:íúåà äçåã äéä óñåî ïáø÷ù ,äìéòð íãå÷ àéäù.dgpn ea oi` mivr oaxwãîòî äçåã ,óñåî ïáø÷ åá ïéàå ïî÷ìãë íéöò ïáø÷ åá ùéù íåé øîåìë
:äìéòð ìù àì ìáà ,äçðî ìù.dpey ryedi 'x did jkíãå÷ áø÷ äéä íéðäë éöò ïáø÷ã äçðîã ãîòî äçåãù ù"ëå ,äìéòðã ãîòî äçåã íéöò ïáø÷

:åì êåîñä äçðî ìù ãîòî äçåãù ù"ë äìéòð ìù ãîòî äçåã íàå ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú.i`fr oa ixack dpey zeidl r"x xfgóñåî ïáø÷ øáñ÷ã
,éîã íéøôåñ éøáãë íéöò ïáø÷ ìáà .÷åæéç éòá àì äøåú éøáãã ,ïáø÷ éçãî àîìã ùçéîì àëéìã ,äçðîã ãîòî àìà äçãé àìù àåä ïéãå äøåú éøáãî

`xephxa yexit

יום כל  בתורה לקרוא l`xyie),עולים iel ,odk) אדם שאין היא והלכה
חמשה  בה שיש הראשונה בפרשה ולכן פסוקים, משלשה פחות קורא

וקורא  חוזר השני  הראשונים, פסוקים שלשה קורא ראשון פסוקים,
קורא  והשלישי הפרשה, את ומשלים הראשון שקרא שלישי פסוק

פסוקים. שלשה שהיא רקיע" "יהי ipydפרשת meia קורא ראשון 

וכן  המים", "יקוו  פרשת קוראים ושלישי ושני  רקיע", "יהי פרשת
óñenáeכולם; úéøçMa היתה תורה ספר  מתוך זו קריאה כלומר  – ÇÇÂÄÇÈ

מוסף. קרבן  בו  שיש יום בהם אירע אם במוסף וכן שחרית, בתפילת
äçðnáe,התענית טורח מפני  תורה, ספר  מביאין  אין  במנחה אבל – ÇÄÀÈ

הכנסת,ñðëðïéאלא לבית –ïäét ìò ïéøB÷å את וקוראים – ÄÀÈÄÀÄÇÄÆ
פה, בעל  היום òîLקריאת úà ïéøB÷k את שקוראים כדרך – ÀÄÆÀÇ

פה. על "שמע" ïéñðëðפרשת eéä àG äçðna úaL áøò– ÆÆÇÈÇÄÀÈÈÄÀÈÄ
לקריאה, ולא לתפילה לא הכנסת, úaMäלבית ãBák éðtîכדי – ÄÀÅÀÇÇÈ

השבת. צרכי בהכנת לעסוק שיוכלו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ìlä Ba LiL íBé ìk הלל בו  שקוראים קיגקיגקיגקיג----קיח קיח קיח קיח ),),),),– ואין ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  ÈÆÆÇÅ
בחנוכה, כגון מוסף, קרבן  úéøçMaבו  ãîòî Ba ïéàכלומר – ÅÇÂÈÇÇÂÄ

בראשית  במעשה בו קוראים ואין תחינות בו אומרים המעמד  אנשי אין 

שחרית. של  המעמד  את דוחה ההלל שקריאת שחרית, "cnrn"בתפילת
בתורה ולקריאה ולתחינה לתפילה עמידתם ilkהיינו  'ld m"anx oiir)

.(d ,e ycwndóñeî ïaø÷ראש כגון מוסף, קרבן  בו  שיש  יום – ÈÀÇÈ
äìéòpaחודש, Ba ïéà כמו נעילה, בתפילת אפילו מעמד בו  אין  – ÅÇÀÄÈ

שקרבן  ובמנחה, עצמו במוסף מעמד  בו שאין  שכן וכל לעיל, שבארנו 
מבארים, המפרשים רוב הללו . התפילות של המעמד את דוחה המוסף

פנאי להם היה שלא שבירושלים, המעמד  באנשי  עוסקת שמשנתנו
מעמדם ziy`xa)לעשות dyrna `exwle zepigz xnel)ההלל מפני 

אנשי שאר  בכל  מדובר  הקודמת במשנה אבל  המוסף, קרבן ומפני 
שהיו  שם שנינו  ולכן  לירושלים, חוץ ישראל, ארץ בערי שהיו המעמד 

ב  אפילו  בראשית במעשה קרבן קוראים בו  שיש  ביום מוסף, תפילת
הלל  בו שיש ביום אפילו בשחרית הדין והוא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;מוסף. ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן).).).). רררר'''' בשםבשםבשםבשם שלמהשלמהשלמהשלמה"""" בו """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  שיש  יום שלעניין סוברים, ויש
לה, שמחוצה לאלו שבירושלים המעמד אנשי  בין הבדל  אין  הלל

בירושלים  לא בשחרית מעמד בו אין  הלל  בו שיש  יום שכל היינו 
קרבן  (או  במקדש  מוסף קרבן  בו שיש יום ברם, הערים. בשאר ולא

בלבד  שבירושלים לאותם מעמד בו  אין  כדלהלן ), ((((הריטבהריטבהריטבהריטב""""א א א א ;;;;עצים

המוסף הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש )))) קרבן ומפני ההלל מפני  המעמד שדחיית מפרשים, ויש  .
במעמדות, בהן מרבים שהיו והתחינות התפילות לגבי  אלא כוונתה אין 

ובנעילה, במנחה במוסף, אלו  תפילות אומרים אין הלל בו שיש  שביום
ישראל. ארץ ערי  שבשאר  אותם ולא שבירושלים המעמד אנשי לא

בירושלים  אף לעולם נדחתה לא בראשית במעשה הקריאה אבל 
הרמב"ם ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד )))) שלדעת לגמרי, היא אחרת הרמב"ם שיטת אמנם .

ונעילה  ומנחה ומוסף שחרית תפילות: ארבע יום שבכל  במעמדות היו 
,(epwxta '` dpyn ly dheytk) תפילה היתה ומנחה שחרית שבין  כלומר

גם  בתורה קוראים שהיו  הקודמת, במשנה שנינו  כך ועל  נוספת,
ואילו  יום. שבכל נוספת תפילה באותה היינו  במוסף, וגם בשחרית

מעמד בו  אין  מוסף, קרבן שמקריבים שביום להשמיע, באה משנתנו 
בנעילה. ולא במנחה ולא íéöòבמוסף ïaø÷ קרבן בו שיש  יום – ÈÀÇÅÄ

מנדבות  שהיו  בישראל משפחות היו  שכן מוסף, קרבן  בו ואין עצים
וביום  הבאה, במשנה כמפורט בשנה, מסוימים בימים למערכה עצים

העצים", "קרבן הנקרא נדבה עולת קרבן מביאות היו  העצים הבאת
סוברים, ויש  טוב; כיום יום אותו  להן  שהביאו ועושות עצמם שהעצים

העצים" "קרבן  הנקרא בבבב;;;;הוא ככככ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  גמראגמראגמראגמרא ועייןועייןועייןועיין והרשוהרשוהרשוהרש""""ש ש ש ש ((((הריטבהריטבהריטבהריטב""""אאאא;;;;

משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו)))) עצים,עלעלעלעל קרבן  בו  שיש  שביום ללמד , המשנה ובאה ;Ba ïéàÅ
äçðnaאין בנעילה.– מעמד בו יש אבל  המנחה, בתפילת מעמד בו  ÇÄÀÈ

éàfò ïa Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác:עקיבא לרבי  –äéä Ck ÄÀÅÇÄÂÄÈÈÇÆÇÇÈÈÈ
óñeî ïaø÷ :äðBL òLBäé éaø,מוסף קרבן בו שיש ביום – ÇÄÀËÇÆÈÀÇÈ

äçðna Ba ïéà במוסף שכן  וכל  המנחה, בתפילת מעמד בו אין  – ÅÇÄÀÈ
נעילה; בתפילת מעמד בו יש  אבל  íéöòעצמו , ïaø÷שיש ביום – ÈÀÇÅÄ

עצים, קרבן äìéòpaבו  Ba ïéà בתפילת אפילו  מעמד בו  אין – ÅÇÀÄÈ
סמוך היה העצים קרבן  שכן  במנחה, מעמד  בו  שאין שכן  וכל  נעילה,

מוסף  קרבן  בין  ההפרש טעם הערבים. בין של  תמיד  קודם למנחה
התורה  מן  והוא הואיל  מוסף שקרבן בגמרא, מבואר עצים לקרבן

שסמוך מנחה של  מעמד  אלא דוחה אינו  לפיכך חיזוק, צריך ואינו 
חיזוק, בו עשו  לפיכך  סופרים, מדברי והוא הואיל עצים קרבן אבל  לו ,

נעילה של מעמד אפילו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).שדוחה גרשום גרשום גרשום גרשום ;;;; מפרשים,((((רבנורבנורבנורבנו ויש
בלבד, נעילה של אלא מנחה של מעמד  דוחה אינו עצים שקרבן

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íòäå íéðäë éöò ïîæ–äòLz:ïñéða ãçàa–äãeäé ïa çøà éða;æenúa íéøNòa–äãeäé ïa ãåã éða; §©£¥Ÿ£¦§¨¨¦§¨§¤¨§¦¨§¥¨©¤§¨§¤§¦§©§¥¨¦¤§¨
áàa äMîça–òøô éðaäãeäé ïa L;Ba äòáLa–áëø ïa áãðBé éða;Ba äøNòa–ïéîéða ïa äàðñ éða; ©£¦¨§¨§¥©§Ÿ¤§¨§¦§¨§¥¨¨¤¥¨©£¨¨§¥§¨¨¤¦§¨¦

Ba øNò äMîça–äãeäé ïa àezæ éða,BèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäk íänòå,éìò éáðBb éðáe,éòöB÷ éða ©£¦¨¨¨§¥©¤§¨§¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦¤¨¨§¦§§¥§¥¡¦§¥§¥
úBòéö÷.Ba íéøNòa–äãeäé ïa áàBî úçô éða;ìeìàa íéøNòa–äãeäé ïa ïéãò éða;úáèa ãçàa– §¦§¤§¦§¥©©¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥¨¦¤§¨§¤¨§¥¥

òøô éða eáLäiðL L.ãîòî Ba äéä àG úáèa ãçàa,íéöò ïaø÷å óñeî ïaø÷å ìlä Ba äéäL. ¨§¥©§Ÿ§¦¨§¤¨§¥¥¨¨©£¨¤¨¨©¥§¨§©¨§¨§©¥¦
ÂäòáLa eðéúBáà úà eòøà íéøác äMîçæenúa øNò,áàa äòLúa äMîçå.eøazLð æenúa øNò äòáLa £¦¨§¨¦¥§¤£¥§¦§¨¨¨§©©£¦¨§¦§¨§¨§¦§¨¨¨§©¦§©§

äàøð åéøáãî éë ,åæ äðùî ùåøéôá í"áîø éøáã óåñì éúãøé àìå .íéöò ïáø÷ì äééçãì àìã éëéä éë ÷åæéç éòáã äìéòðå äçðîã ãîòî éçãìã àåä ïéãå
:éîìùåøéá àìå éìááá àì åäéúàöî àì äæ øáãå .óñåî úìôú úàø÷ð àéäå äçðîì úéøçù ïéá íåé ìëá äøéúé äìôú ïéììôúî ãîòî éùðà åéäù

dddd.mrde mipdkd ivr onfíéöò äàìî äëùì åìéôàù íäéðéáù íéàéáð åðúäå ,íäìùî åáãðúäå åìà åãîòå äëùìá íéöò åàöî àì äìåâä éðá åìòùë
àøæò øôñá áåúë ïëå ,áåè íåé íåéä åúåà íéùåòå äáãð ïáø÷ íäîò íéàéáî íéöòä íéàéáîù íåéáå .íäìùî íéáãðúî åìà åéäé('å äéîçð)åðìôä úåìøåâäå

:äðùì íéðîåæî íéúòá åðéäìà úéáì àéáäì 'åâå íéöòä ïáø÷ ìò.ehay drhy in lke:àåúæ éðá íò êìé ,êìé éî íò òãåé äéä àìå.ilr iapeb ipae
øåãä åúåàáù íéøùë íéùðà åãîòå ,êë ìò íéëøãá íéøîåù åáéùåäå ùã÷îì íéøåëá åàéáé àìù ìàøùé ìò ãîù íéáéåàä åøæâ úçà íòôù àøîâá ùøôî
ïéìéâø åéäå àñééãä åá íéùúåëù àðëåá ïéòë éåùò ìåãâ õò àåä ,éìò íôúë ìò íéàùåðå íéùáé íéðàú åðééäã úåòéö÷á íúåà åôçå íéøåëá éìñ åàéáäå
äæ éìòá åðéðôìù úùúëîá äìéáã éìåâò éðù úåùòì íéëìåä åðà íäì íéøîåà íéøîåùá íéòâåô åéäùëå ,äìéáã éìåâò íäî úåùòì úåòéö÷ä åá ùåúëì

ìùåøéì íéøåëá ïéàéáî åéä êëå ,åðéôúë ìòùíù ìò úåòéö÷ éòöå÷ éðáå .íôúë ìòù éìòá ,íéøîåùä áì éáðåâ øîåìë éìò éáðåâ éðá åàø÷ð êë íù ìòå .íé
íéøîåà åéäå úåîìåñ åð÷úå ,äëøòîì íéöò àéáäì àìù ãîù åøæâù úøçà íòô åãîò ïîöò íéøùëä íéùðàä åìàå .úåòåö÷îá äìáãä éìåâò ïéëúåçù
øçà úåîìåñä íéöúåð åéäù ,éúöåúðä éàîìñ éðá åàø÷ð êë íù ìòå ,íéëìåä åðà åðéôúë ìòù äæ íìåñá åðéðôìù äæ êáåùî úåìæåâ éðù ìåèéì íéøîåùì

:àåúæ éðá íò íéöò ïéàéáî åìà ìëå .äëøòîì íéöò ïäî ïéàéáîå ,íéøîåùä ïî åøáòù.dipy yerxt ipa eayäæéà úåñééô ïéìéèî åîééñù øçàìù
:íéöòä ïáø÷ ìò åðìôä úåìøåâäå áéúëãë ,äðåøçàá.lld ea didyç"øã ììä ìáà .ììää úà íéøîåâ äëåðçáå ,íìåòì äëåðçá ìç úáèá ãçàù éôì

:íéöò ïáø÷å óñåî ïáø÷å ììä éîð äéá úéàã ïñéð ç"ø áéùç àì àîòè éàäîå .ãîòî éçã àì ,àîìòá âäðî àìà åá ììää úàéø÷ ïéàù
eeee.zegeld exazyp fenza f"iaæ"éá íéìë åàöîð ,íåé 'î íù ääùå äøåúä øàù úà ìá÷ì äìò äîëùäá 'æáå úåøáãä úøùò åðúð ïåéñá 'åá éøäù

`xephxa yexit

הריהו  התורה מן  הוא מוסף וקרבן שהואיל שבגמרא, הטעם ומבארים
שהוא  עצים, קרבן אבל  התורה, מן  שהוא מנחה של מעמד דוחה

לא  אבל  סופרים, מדברי  שהיא נעילה אלא דוחה אינו סופרים, מדברי 
התורה מן  שהיא תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).מנחה úBéäì((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; àáé÷ò éaø øæçÈÇÇÄÂÄÈÄÀ

éàfò ïák äðBL.בן ֿעזאי דברי  את וקיבל מדעתו  עקיבא רבי חזר  – ÆÀÆÇÇ

y c e w z a y
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בלשכה  עצים מצאו לא הגולה בני "כשעלו  ברייתא: מובאת א) כח, (תענית בגמרא

אלו epzpyna)ועמדו  zehxetnd zegtynd),שביניהם נביאים והתנו  משלהם. והתנדבו 

לה): י, (נחמיה שנאמר משלהם, מתנדבים אלו  יהיו עצים מלאה לשכה שאפילו

העצי קרבן על  הפלנו  אֿלהינו"והגורלות לבית להביא והעם הלויים והכהנים ם

לשמונה  בשנה היו קבועים זמנים שתשעה לפרט, באה משנתנו – בתורה". ככתוב

במשנתנו נקראים אלו  עצים המזבח. שעל  האש למערכת עצים בהם להביא משפחות

."mrde mipdk ivr"

íòäå íéðäë éöò ïîæ דלהלן המשפחות היו  שבהם הזמנים – ÀÇÂÅÙÂÄÀÈÈ
למערכה, עצים הם:äòLzמביאים קבועים זמנים –ïñéða ãçàa ÄÀÈÀÆÈÀÄÈ

מביאים, היו  –äãeäé ïa çøà éða מסויימת משפחה היינו – ÀÅÈÇÆÀÈ
יהודה יייי););););משבט ז ז ז ז ,,,, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה הההה;;;; ב ב ב ב ,,,, ãåã((((עזרא עזרא עזרא עזרא  éða ,æenúa íéøNòaÀÆÀÄÀÇÀÅÈÄ
äãeäé ïa המלך דוד  ממשפחת –.(`xnb)éða ,áàa äMîça ÆÀÈÇÂÄÈÀÈÀÅ

òøôäãeäé ïa Lיהודה משבט ח ח ח ח ););););– ז ז ז ז ,,,, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה גגגג;;;; בבבב,,,, עזרא עזרא עזרא עזרא  ((((עיין עיין עיין עיין  ÇÀÙÆÀÈ
Ba äòáLa,באב –áëø ïa áãðBé éðaיתרו ממשפחת ((((עיין עיין עיין עיין – ÀÄÀÈÀÅÈÈÆÅÈ
וווו);););); לה לה לה לה ,,,, ïéîéðaירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  ïa äàðñ éða ,Ba äøNòa משבט משפחה – ÇÂÈÈÀÅÀÈÈÆÄÀÈÄ

לח לח לח לח ););););בנימין ז ז ז ז ,,,, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה להלהלהלה;;;; בבבב,,,, עזרא עזרא עזרא עזרא  àezæ((((עיין עיין עיין עיין  éða ,Ba øNò äMîçaÇÂÄÈÈÈÀÅÇ
äãeäé ïaיהודה משבט יגיגיגיג),),),),– ז ז ז ז ,,,, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה ח ח ח ח ;;;; ב ב ב ב ,,,, עזראעזראעזראעזרא íänòå((((עייןעייןעייןעיין ÆÀÈÀÄÈÆ

הביאו, –BèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäk ידע שלא – ÙÂÄÀÄÄÀÈÄÆÈÈÀÄÀ
הוא, שבט ÷úBòéöמאיזה éòöB÷ éða ,éìò éáðBb éðáe בברייתא – ÀÅÀÅÁÄÀÅÀÅÀÄ

אמרו: קציעות? קוצעי  ובני  עלי גונבי בני  היו "מה מבואר : בגמרא
ביכורים  יביאו שלא ישראל ... על  גזירה המלכות גזרה אחת פעם

פרוזדאות והושיבו שהושיב (mixney)לירושלים, כדרך  הדרכים, על 
שבאותו  כשרים עשו מה לרגל. ישראל יעלו שלא נבט בן  ירבעם

בקציעות וחיפום ביכורים סלי  הביאו  zeyai)הדור? mip`z),ונטלום

zyzkna)ועלי ea miyzeky ur)אצל שהגיעו וכיון כתפיהן . על 
שני לעשות להם: אומרים הולכין ? אתם להיכן  להם: אמרו  פרוזדאות

שלפנינו  במכתשת דבילה jenqd)עיגולי  mewna z`vnpd)שעל ובעלי
ועל לירושלים". והביאום בסלים עיטרום מהם, שעברו  כיון כתפינו .

קציעות" קוצעי  ובני  עלי גונבי "בני  נקראו  כך  alשם miapeb eidy)
.(mixekiad z` oda etigy zerivwae mtzk lry ilra mixneyd כן

עצים  יביאו  שלא גזירה המלכות גזרה אחת שפעם עליהם, מסופר
שבאותו  החטא יראי עשו  מה הדרכים. על פרוזדאות והושיבו  למערכה,

להם. והלכו  כתפיהם על  והניחו  סולמות ועשו  גזיריהן  הביאו דור ?
הולכים? אתם להיכן  (הפרוזדאות): להם אמרו  אצלם שהגיעו  כיון 
כתפינו . שעל  ובסולמות שלפנינו משובך גוזלות להביא להם: אמרו 

להם  קראו כך  שם על  לירושלים. והעלום פירקום מהם שעברו כיון 
.iztezpd i`nlq ipa בחמשה זתוא בני עם עצים מביאים היו אלה וכל

באב. Baעשר íéøNòa,באב –äãeäé ïa áàBî úçô éða– ÀÆÀÄÀÅÇÇÈÆÀÈ
צרויה בן יואב ממשפחת שהם (בגמרא), סוברים וווו;;;;יש בבבב,,,, עזרא עזרא עזרא עזרא  ((((עייןעייןעייןעיין

לח לח לח לח );););); ז ז ז ז ,,,, äãeäéנחמיה נחמיה נחמיה נחמיה  ïa ïéãò éða ,ìeìàa íéøNòa עזרא עזרא עזרא עזרא ((((עייןעייןעייןעיין ÀÆÀÄÆÁÀÅÈÄÆÀÈ
כ כ כ כ );););); ז ז ז ז ,,,, נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה  טוטוטוטו;;;; òøôבבבב,,,, éða eáL ,úáèa ãçàaäiðL L הביאו – ÀÆÈÀÅÅÈÀÅÇÀÙÀÄÈ

באב. בחמשה הביאו שכבר לאחר שנייה, פעם úáèaעצים ãçàaÀÆÈÀÅÅ
לעולם, בו  חלה שחנוכה –ãîòî Ba äéä àG,בכלל –äéäL ÈÈÇÂÈÆÈÈ

ìlä Baהמעמד את דוחה והוא שלם, הלל  קוראים בחנוכה שהרי – ÇÅ
הקודמת, במשנה ששנינו כמו שחרית, óñeîשל ïaø÷åראש של – ÀÈÀÇÈ

íéöòחודש , ïaø÷å הללו הקרבנות ושני  פרעש, בני  בו שהביאו – ÀÈÀÇÅÄ
בגמרא  ונעילה. מנחה מוסף, של  המעמדות שאר  את דוחים הרי
מעמד דוחה גמורה, תקנה שהוא חנוכה, של הלל  שדווקא מבואר,

דוחה  אינו מנהג, אלא שאינו  חודש, ראש של  הלל אבל  שחרית, של
הלל בו  שיש  פי על  שאף בניסן , אחד  משנתנו  נקטה לא מכאן  מעמד .

בשחרית. מעמד בו יש מקום מכל  עצים, וקרבן מוסף וקרבן

ו ה נ ש מ ר ו א ב

התעניות  בענין  וכן  הגשמים על  התעניות בענין הקודמים בפרקים ששנינו לאחר 
משנתנו באה ג', פרק בתחילת ששנינו  כמו אחרות, צרות מחמת דין  בית שגוזרים
שארעו הפורענויות ועל  באב, ותשעה בתמוז  עשר שבעה של  התעניות על ללמד 

בהן.
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úBçelä,ãéîzä ìèáe,øéòä äò÷áäå,äøBzä úà ñBîèñtà óøNå,ìëéäa íìö ãéîòäå.øæâð áàa äòLúa ©¨©©¨¦§¨§§¨¨¦§¨©©¨§§¤©¨§¤¡¦¤¤©¥¨§¦§¨§¨¦§©
L eðéúBáà ìòHõøàì eñðké à,äiðMáe äðBLàøa úéaä áøçå,øza äãkìðå,øéòä äLøçðå.áà ñðëpMî ©£¥¤¦¨§¨¨¤§¨©©©¦¨¦¨©§¦¨§¦§§¨¤¥§¤§§¨¨¦¦¤¦§¨¨

äçîNa ïéèòîî. §©£¦§¦§¨

:úåçåìä úà øáù ãøéùëå ,æåîúá.cinzd lhae:øåöîá øéòä äàáù ,áéø÷äì íéùáë íù äéä àìù.lkida mlv cinrde,éîìùåøéá éàøåîà äá éâéìô
:äéä éðù úéááå íéðåéä éøùî äéäù ñåîèñåôà ìù íìö øîà ãçå .éøééî ïåùàø úéááå ,äùðî ìù íìö øîà ãç

`xephxa yexit

,æenúa øNò äòáLa eðéúBáà úà eòøà íéøác äMîçÂÄÈÀÈÄÅÀÆÂÅÀÄÀÈÈÈÀÇ
úBçelä eøazLð æenúa øNò äòáLa .áàa äòLúa äMîçåÇÂÄÈÀÄÀÈÀÈÀÄÀÈÈÈÀÇÄÀÇÀÇ
מעמד לאחר – בסיון בשבעה שכן העגל, חטא מחמת משה, ידי  על  –

שנאמר הלוחות, את לקבל  למרום משה עלה – סיני  כדכדכדכד,,,,הר  ((((שמותשמותשמותשמות

ונאמרטז טז טז טז ):):):): הענן", מתוך השביעי ביום משה אל  יח יח יח יח ):):):):"ויקרא שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם

יום  ארבעים בהר  משה ויהי  ההר, אל ויעל הענן  בתוך  משה "ויבא
יום  עשר וששה סיון  של יום וארבעה עשרים היינו לילה", וארבעים

תמוז , וכתובשל  בתמוז, עשר בשבעה ההר  מן שירד  ((((שמות שמות שמות שמות נמצא

יט יט יט יט ):):):): מידיו לב לב לב לב ,,,, וישלך העגל... את וירא המחנה אל  קרב כאשר "ויהי 

ההר"; תחת אותם וישבר הלוחות ãéîzäאת ìèáeהמצור בימי  – ÈÇÇÈÄ
להקריב. כבשים להם היו  שלא לפי התמיד, קרבן בטל ירושלים על 

בתמוז . עשר  בשבעה אירע שזה בידם היתה שקבלה מבואר , בגמרא
הראשון; הבית על המצור  בשעת היא הכוונה הרמב"ם äò÷áäåÀÈÀÀÈולפי 

øéòäהעיר הובקעה ראשון  בחורבן  אבל שני ; בחורבן ירושלים, – ÈÄ
שכתוב כמו בתמוז, ו ו ו ו ----ז ז ז ז ):):):):בתשעה נבנבנבנב,,,, בתשעה ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה הרביעי  "בחודש

העיר "; ותבקע äøBzäלחודש ... úà ñBîèñtà óøNå בגמרא – ÀÈÇÇÈÀÀÆÇÈ
זה; בענין בידם היתה שקבלה ìëéäaמבואר , íìö ãéîòäå– ÀÆÁÄÆÆÇÅÈ

גורסים: ויש  השני . הבית בימי אפוסטמוס, אותו mlvהיינו cnrede
,lkidaמנשה של לצלם היא שהכוונה äòLúaÀÄÀÈ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).).ומפרשים

õøàì eñðké àHL eðéúBáà ìò øæâð :áàa,מבואר בגמרא – ÀÈÄÀÇÇÂÅÆÄÈÀÈÈÆ
יא יא יא יא ):):):):שכתוב יייי,,,, בעשרים ((((במדברבמדברבמדברבמדבר השני  בחודש  השנית בשנה "ויהי

העדות" משכן  מעל הענן  נעלה xii`a);בחודש 'ka epiid)שם שם שם שם וכתוב))))

לגלגלגלג):):):): ימים"שם שם שם שם ,,,, שלשת דרך ה' מהר xii`a);"ויסעו a"k-'k epiid) וכתוב
יחיחיחיח----ככככ):):):): שםשםשםשם,,,, היינו ((((שם שם שם שם  ימים", חודש עד ואכלתם... בשר  לכם ה' "ונתן

וכתוב בסיון; כ "ב טוטוטוטו):):):):עד יביביביב,,,, שבעת ((((שם שם שם שם  למחנה מחוץ מרים "ותסגר
נאמר  כך ואחר בסיון; ותשעה עשרים עד  היינו בבבב):):):):ימים", יגיגיגיג,,,, ((((שםשםשםשם

"בעשרים  בברייתא: ושנו כנען", ארץ את ויתורו אנשים לך  "שלח
וכתוב המרגלים; את משה שלח בסיון  כה כה כה כה ):):):):ותשעה שם שם שם שם ,,,, "וישובו ((((שם שם שם שם 

אות  של  שתמוז היא וקבלה יום", ארבעים מקץ הארץ שנה מתור ה

בח' כלו  היום שארבעים נמצא יום, שלושים בן  היינו מעוברת, היתה

של ימים ושמונה תמוז, של  יום שלושים סיון, של ימים (שני  באב
וכתוב ארבעים); הרי  א א א א ):):):):אב ידידידיד,,,, את ((((שםשםשםשם ויתנו העדה כל "ותשא

שאמרו  וזהו באב, תשעה בליל היינו ההוא", בלילה העם ויבכו קולם,
אתם ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):): הקב"ה: להם אמר היה, באב תשעה ליל  לילה אותו 

לדורות". בכיה לכם קובע ואני  חינם של  בכיה úéaäבכיתם áøçåÀÈÇÇÇÄ
äðBLàøaשכתוב ח ח ח ח ):):):):– כה כה כה כה ,,,, בבבב'''' החמישי ((((מלכים מלכים מלכים מלכים  draya"ובחודש  ÈÄÈ

ycegl בא בבל מלך נבוכדנאצר  למלך שנה עשרה תשע שנת היא
וכתוב המלך ", בית ואת ה' בית את וישרוף נבנבנבנב,,,,נבוזראדן ... ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה 

החמישייביביביב):):):): ycegl"ובחודש xeyra שנה עשרה תשע שנת היא
בית  ואת ה' בית את וישרוף נבוזראדן ... בא נבוכדנאצר... למלך 

נאמר כבר  שהרי  בשבעה לומר  אפשר "אי בברייתא: ושנו  המלך",
כיצד ? הא בשבעה, נאמר  כבר  שהרי  בעשור, לומר  אפשר ואי בעשור ,

ושמיני, שביעי בו  וקלקלו ואכלו  להיכל  נכרים נכנסו  באב בשבעה
כל והולך  דולק והיה האור , את בו הציתו  לחשיכה סמוך ותשיעי

כולו". בברייתא:äiðMáeהיום ששנו  וזהו בשניה; הבית וחרב – ÇÀÄÈ
חייב. ליום וחובה זכאי ליום זכות øzaמגלגלין äãkìðåבימי – ÀÄÀÀÈÆÅ

גדולה  עיר "ונלכדה כותב: הרמב"ם הרומאים; נגד  כוכבא בר מלחמות

גדול, מלך  להם והיה מישראל , ורבבות אלפים בה והיו  שמה, וביתר 
ביד ונפל  המשיח, מלך  שהוא החכמים וגדולי  ישראל כל ודימו 

המקדש" בית חורבן כמו  גדולה צרה והיתה כולם, ונהרגו הרומיים,
גגגג).).).). ה ה ה ה ,,,, תעניותתעניותתעניותתעניות øéòä((((הל הל הל הל '''' äLøçðå את הגויים שעשו  ירושלים, – ÀÆÀÀÈÈÄ

שנאמר כמו  חרושה, כשדה יח יח יח יח ):):):):כולה כוכוכוכו,,,, תחרש ",((((ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו שדה "ציון
בתשעה  הם אף היו האחרונים הדברים ששלשת בידם, היתה וקבלה

äçîNaבאב. ïéèòîî áà ñðëpMî הק הפורענויות מפני  שות – ÄÆÄÀÈÈÀÇÂÄÀÄÀÈ
בגמרא זה. בחודש א א א א ))))שארעו  מגמגמגמג,,,, העם ((((יבמותיבמותיבמותיבמות שממעטים פירשו,

כונסין . לא אבל ומארסין  ומלנטוע, מלבנות ומליתן , מלישא בעסקיהם
בבניין  אלא ולנטוע לבנות חכמים אסרו שלא אמרו , ובירושלמי 

שמחה. של ובנטיעה
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úBçelä,ãéîzä ìèáe,øéòä äò÷áäå,äøBzä úà ñBîèñtà óøNå,ìëéäa íìö ãéîòäå.øæâð áàa äòLúa ©¨©©¨¦§¨§§¨¨¦§¨©©¨§§¤©¨§¤¡¦¤¤©¥¨§¦§¨§¨¦§©
L eðéúBáà ìòHõøàì eñðké à,äiðMáe äðBLàøa úéaä áøçå,øza äãkìðå,øéòä äLøçðå.áà ñðëpMî ©£¥¤¦¨§¨¨¤§¨©©©¦¨¦¨©§¦¨§¦§§¨¤¥§¤§§¨¨¦¦¤¦§¨¨

äçîNa ïéèòîî. §©£¦§¦§¨

:úåçåìä úà øáù ãøéùëå ,æåîúá.cinzd lhae:øåöîá øéòä äàáù ,áéø÷äì íéùáë íù äéä àìù.lkida mlv cinrde,éîìùåøéá éàøåîà äá éâéìô
:äéä éðù úéááå íéðåéä éøùî äéäù ñåîèñåôà ìù íìö øîà ãçå .éøééî ïåùàø úéááå ,äùðî ìù íìö øîà ãç

`xephxa yexit

,æenúa øNò äòáLa eðéúBáà úà eòøà íéøác äMîçÂÄÈÀÈÄÅÀÆÂÅÀÄÀÈÈÈÀÇ
úBçelä eøazLð æenúa øNò äòáLa .áàa äòLúa äMîçåÇÂÄÈÀÄÀÈÀÈÀÄÀÈÈÈÀÇÄÀÇÀÇ
מעמד לאחר – בסיון בשבעה שכן העגל, חטא מחמת משה, ידי  על  –

שנאמר הלוחות, את לקבל  למרום משה עלה – סיני  כדכדכדכד,,,,הר  ((((שמותשמותשמותשמות

ונאמרטז טז טז טז ):):):): הענן", מתוך השביעי ביום משה אל  יח יח יח יח ):):):):"ויקרא שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם

יום  ארבעים בהר  משה ויהי  ההר, אל ויעל הענן  בתוך  משה "ויבא
יום  עשר וששה סיון  של יום וארבעה עשרים היינו לילה", וארבעים

תמוז , וכתובשל  בתמוז, עשר בשבעה ההר  מן שירד  ((((שמות שמות שמות שמות נמצא

יט יט יט יט ):):):): מידיו לב לב לב לב ,,,, וישלך העגל... את וירא המחנה אל  קרב כאשר "ויהי 

ההר"; תחת אותם וישבר הלוחות ãéîzäאת ìèáeהמצור בימי  – ÈÇÇÈÄ
להקריב. כבשים להם היו  שלא לפי התמיד, קרבן בטל ירושלים על 

בתמוז . עשר  בשבעה אירע שזה בידם היתה שקבלה מבואר , בגמרא
הראשון; הבית על המצור  בשעת היא הכוונה הרמב"ם äò÷áäåÀÈÀÀÈולפי 

øéòäהעיר הובקעה ראשון  בחורבן  אבל שני ; בחורבן ירושלים, – ÈÄ
שכתוב כמו בתמוז, ו ו ו ו ----ז ז ז ז ):):):):בתשעה נבנבנבנב,,,, בתשעה ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה הרביעי  "בחודש

העיר "; ותבקע äøBzäלחודש ... úà ñBîèñtà óøNå בגמרא – ÀÈÇÇÈÀÀÆÇÈ
זה; בענין בידם היתה שקבלה ìëéäaמבואר , íìö ãéîòäå– ÀÆÁÄÆÆÇÅÈ

גורסים: ויש  השני . הבית בימי אפוסטמוס, אותו mlvהיינו cnrede
,lkidaמנשה של לצלם היא שהכוונה äòLúaÀÄÀÈ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).).ומפרשים

õøàì eñðké àHL eðéúBáà ìò øæâð :áàa,מבואר בגמרא – ÀÈÄÀÇÇÂÅÆÄÈÀÈÈÆ
יא יא יא יא ):):):):שכתוב יייי,,,, בעשרים ((((במדברבמדברבמדברבמדבר השני  בחודש  השנית בשנה "ויהי

העדות" משכן  מעל הענן  נעלה xii`a);בחודש 'ka epiid)שם שם שם שם וכתוב))))

לגלגלגלג):):):): ימים"שם שם שם שם ,,,, שלשת דרך ה' מהר xii`a);"ויסעו a"k-'k epiid) וכתוב
יחיחיחיח----ככככ):):):): שםשםשםשם,,,, היינו ((((שם שם שם שם  ימים", חודש עד ואכלתם... בשר  לכם ה' "ונתן

וכתוב בסיון; כ "ב טוטוטוטו):):):):עד יביביביב,,,, שבעת ((((שם שם שם שם  למחנה מחוץ מרים "ותסגר
נאמר  כך ואחר בסיון; ותשעה עשרים עד  היינו בבבב):):):):ימים", יגיגיגיג,,,, ((((שםשםשםשם

"בעשרים  בברייתא: ושנו כנען", ארץ את ויתורו אנשים לך  "שלח
וכתוב המרגלים; את משה שלח בסיון  כה כה כה כה ):):):):ותשעה שם שם שם שם ,,,, "וישובו ((((שם שם שם שם 

אות  של  שתמוז היא וקבלה יום", ארבעים מקץ הארץ שנה מתור ה

בח' כלו  היום שארבעים נמצא יום, שלושים בן  היינו מעוברת, היתה

של ימים ושמונה תמוז, של  יום שלושים סיון, של ימים (שני  באב
וכתוב ארבעים); הרי  א א א א ):):):):אב ידידידיד,,,, את ((((שםשםשםשם ויתנו העדה כל "ותשא

שאמרו  וזהו באב, תשעה בליל היינו ההוא", בלילה העם ויבכו קולם,
אתם ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):): הקב"ה: להם אמר היה, באב תשעה ליל  לילה אותו 

לדורות". בכיה לכם קובע ואני  חינם של  בכיה úéaäבכיתם áøçåÀÈÇÇÇÄ
äðBLàøaשכתוב ח ח ח ח ):):):):– כה כה כה כה ,,,, בבבב'''' החמישי ((((מלכים מלכים מלכים מלכים  draya"ובחודש  ÈÄÈ

ycegl בא בבל מלך נבוכדנאצר  למלך שנה עשרה תשע שנת היא
וכתוב המלך ", בית ואת ה' בית את וישרוף נבנבנבנב,,,,נבוזראדן ... ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה 

החמישייביביביב):):):): ycegl"ובחודש xeyra שנה עשרה תשע שנת היא
בית  ואת ה' בית את וישרוף נבוזראדן ... בא נבוכדנאצר... למלך 

נאמר כבר  שהרי  בשבעה לומר  אפשר "אי בברייתא: ושנו  המלך",
כיצד ? הא בשבעה, נאמר  כבר  שהרי  בעשור, לומר  אפשר ואי בעשור ,

ושמיני, שביעי בו  וקלקלו ואכלו  להיכל  נכרים נכנסו  באב בשבעה
כל והולך  דולק והיה האור , את בו הציתו  לחשיכה סמוך ותשיעי

כולו". בברייתא:äiðMáeהיום ששנו  וזהו בשניה; הבית וחרב – ÇÀÄÈ
חייב. ליום וחובה זכאי ליום זכות øzaמגלגלין äãkìðåבימי – ÀÄÀÀÈÆÅ

גדולה  עיר "ונלכדה כותב: הרמב"ם הרומאים; נגד  כוכבא בר מלחמות

גדול, מלך  להם והיה מישראל , ורבבות אלפים בה והיו  שמה, וביתר 
ביד ונפל  המשיח, מלך  שהוא החכמים וגדולי  ישראל כל ודימו 

המקדש" בית חורבן כמו  גדולה צרה והיתה כולם, ונהרגו הרומיים,
גגגג).).).). ה ה ה ה ,,,, תעניותתעניותתעניותתעניות øéòä((((הל הל הל הל '''' äLøçðå את הגויים שעשו  ירושלים, – ÀÆÀÀÈÈÄ

שנאמר כמו  חרושה, כשדה יח יח יח יח ):):):):כולה כוכוכוכו,,,, תחרש ",((((ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו שדה "ציון
בתשעה  הם אף היו האחרונים הדברים ששלשת בידם, היתה וקבלה

äçîNaבאב. ïéèòîî áà ñðëpMî הק הפורענויות מפני  שות – ÄÆÄÀÈÈÀÇÂÄÀÄÀÈ
בגמרא זה. בחודש א א א א ))))שארעו  מגמגמגמג,,,, העם ((((יבמותיבמותיבמותיבמות שממעטים פירשו,

כונסין . לא אבל ומארסין  ומלנטוע, מלבנות ומליתן , מלישא בעסקיהם
בבניין  אלא ולנטוע לבנות חכמים אסרו שלא אמרו , ובירושלמי 

שמחה. של ובנטיעה
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ע"ב: טו הארז:דף ובגנות הקנה במעלת ïðaøעוד eðz,בברייתאíãà àäé íìBòì ¨©¨¨§¨§¥¨¨

CøועניוäL÷ àäé ìàå äð÷kוגאוותן.æøàk וïá) øæòìà éaø àaL äNòî ©§¨¤§©§¥¨¤§¤¤©£¤¤¨©¦¤§¨¨
Baø úéaî øBãb ìcânî ïBòîL [éaøa] (éáø,תורה אצלו שלמד äéäåלאחר §©¦¦§¦¦§©§¦¥©§¨¨

ìéièîe øBîçä ìò áeëøשמחה äìBãbמתוך äçîN çîNå ,øäð úôN ìò ¨©©£§©¥©§©¨¨§¨©¦§¨§¨
,äaøä äøBz ãîlL éðtî ,åéìò äqb Bzòc äúéäå,ãçà íãà Bì ïncæð §¨§¨©§©¨¨¨¦§¥¤¨©¨©§¥¦§©¥¨¨¤¨

Bì øîàå ,øúBéa øòBëî äéäL,אלעזר éìòלרבי íBìLBì øéæçä àìå .éaø E ¤¨¨§¨§¥¨©¨¨¤©¦§Ÿ¤§¦
אלא ä÷éøשלום, ,Bì øîà,[ריק Léàä[אדם BúBà øòBëî änk,[אתה]ànL ¨©¥¨©¨§¨¨¦¤¨

òãBé éðéà ,Bì øîà .EúBîk ïéøòBëî Eøéò éða ìk,מכוערים עירי בני כל אם ¨§¥¦§§¨¦§§¨©¥¦¥©
àå Cì àlàéðàNòL ïneàì øBî,'ה úéNòL,שהוא äæ éìk øòBëî änk ¤¨¥¤¡¨¨¤£¨©¦©¨§¨§¦¤¤¨¦¨

ביצירתו. דופי מטיל הנך מכוער שאני òãiLשבאמירתך ïåékאלעזר Bîöòaרבי ¥¨¤¨©§©§
Eì éúéðòð ,Bì øîàå ,åéðôì çhzLðå øBîçä ïî ãøé ,àèçL אליך דיברתי - ¤¨¨¨©¦©£§¦§©¥©§¨¨§¨©©£¥¦§

הראוי, מן éðàNòLיותר ïneàì CìzL ãò Eì ìçBî éðéà ,Bì øîà .él ìBçî§¦¨©¥¦¥§©¤¥¥¨¨¤£¨©¦
ìéièî äéä .úéNòL äæ éìk øòBëî änk Bì øBîàåאלעזר לבקש åéøçàרבי ¤¡©¨§¨§¦¤¤¨¦¨¨¨§©¥©£¨

íBìLמחילה, ,Bì íéøîBà eéäå ,Búàø÷ì Bøéò éða eàöé .Bøéòì òébäL ãò©¤¦¦©§¦¨§§¥¦¦§¨§¨§¦¨
éìòíäì øîà .éøBî éøBî ,éaø éaø E,אדם éaø.אותו éaø ïéøB÷ ízà éîì ¨¤©¦©¦¦¦¨©¨¤§¦©¤¦©¦©¦

éøçà ìéiènL äæì ,Bì eøîàBúBîk eaøé ìà ,éaø äæ íà ,íäì øîà .E ¨§¨¤¤§©¥©£¤¨©¨¤¦¤©¦©¦§§
äî éðtî ,Bì eøîà .ìàøNéa.כך אומר él.אתה äNò Cëå Ck ,íäì øîà §¦§¨¥¨§¦§¥¨¨©¨¤¨§¨¨¨¦

,íäì øîà .àeä äøBza ìBãb íãàL ,Bì ìBçî ïë ét ìò óà ,Bì eøîà̈§©©¦¥§¤¨¨¨©¨¨©¨¤
íëìéáLaשביקשתם,ïk úBNòì ìéâø àäé àlL ãáìáe ,Bì ìçBî éðéøä ¦§¦§¤£¥¦¥¦§©¤Ÿ§¥¨¦©£¥

אדם. בני בגנות לספר כך בעקבות רגיל ויהא גסה דעתו תהא שלא ñðëðכלומר ãiî¦¨¦§©
aø ïa øæòìà éaøïBòîL éהמדרש Cøלבית íãà àäé íìBòì ,Løãå ועניו ©¦¤§¨¨¤©¦¦§§¨©§¨§¥¨¨©

äL÷ àäé ìàå ,äðwkוגאוותןñBîìe÷ äpîéä ìBhéì äð÷ äëæ Cëéôìe .æøàk ©¨¤§©§¥¨¤§¤¤§¦¨¨¨¨¤¦¥¤¨§
,úBæeæîe ïéléôz äøBz øôñ Ba áBzëì.לתורה זוכה כקנה שהרך לרמז ¦§¥¤¨§¦¦§

במשנה: åë'שנינו úìBtî Bà øác da LiL øéò ïëå.ומתרעת מתענה העיר אותה §¥¦¤¥¨¤¤©¤
זה: דין המבארת eøîàLברייתא úìBtî ,ïðaø eðz כשהחומות עליה, שמתריעים ¨©¨¨©¤¤¨§

ìBtéì,שנפלו úBéeàøä àìå ìBtéì úBéeàø ïðéàL ,úBòeòø àìå úBàéøa ונפלו §¦§Ÿ§¤¥¨§¦§Ÿ¨§¦
עליהם. שנשבה חזקה הגמרא:מרוח úBàéøaמקשה eäéð éä וïðéàL eäéð éä ¥¦§¦¥¦¤¥¨

,ìBtéì úBéeàøוכן ביניהם, החילוק מה úBòeòøכלומר eäéð éä וúBéeàø eäéð éä §¦¥¦§¥¦§
.ìBtéì:הגמרא àëéøöמתרצת àì,השני התנאי את לומר הברייתא הוצרכה לא - ¦Ÿ§¦¨

באופן àøäðcאלא àcebà ïîéé÷c énð éà ,eäééäáeb úîçî eìôðc שעומדות - §¨§¥£©§©§¦©¦§©§¨©¨§©£¨
שאף  בריאות, שהן אף על ליפול וראויות יסודותיהן, שוחקים הנהר שמי הנהר, שפת על

ליפול, ראויה אינה רעועה שחומה יתכן וכן מתריעים. אין àúéLàבהן àéää ék¦©¦£¦¨
éìçומה][ח  äåä àìc ,àòcøäða éàåäc äòeòødúez ìàeîLe áø ó,[תחתיה ]øñéìz døúàa àîéé÷c áb ìò óà §¨©£©¦§©§§¨§Ÿ£¨¨¦©§¥¨©©©§©§¨§©§¨§¥©

,íúäì äáäà øa àcà áø òìwéà ãç àîBé .ïépL וøî éúéð ,áøì ìàeîL déì øîà וéwðó נעבור ולא כדרכנו זו חומה §¦¨©¦§©©©¨©©£¨§¨¨¨©¥§¥§©¥¥©©¦
déìתחתיה. øîà,רבdéúeëæ Léôðc ,ïãäa äáäà øa àcà áø àkéàc ,àðãéàä àðëéøö àì תיפול שלא עלינו ותגן ¨©¥Ÿ§¦§¨¨¦§¨§¦¨©©¨©©£¨©£¨§¨¦§¥

àðéôzñî.החומה, àìå§Ÿ¦§§¦¨
אהבה: בר אדא ברב נוסף דומה àøîçמעשה àeää déì äåä àðeä áø[יין]dééeðôì éòáe ,àòéòø àúéa àeääa יפול טרם ©¨£¨¥©©§¨§©¥¨§¦¨¨¥§©¥

íúäìהבית, äáäà øa àcà áøì déìéiò ו יפול, לא àzòîLaשבזכותו déëLîתורה בדברי -dééðôc ãò.ליין÷ôðc øúa רב ©§¥§©©¨©©£¨§¨¨©§¥¦§©§¨©§©§¥¨©§¨©
אהבה בר ðäáäàאדא øa àcà áø Lébøà .àúéa ìô ו התכוין, ìàש ãt÷éà,שלכך íìBòì ,éàpé éaø øîàc àä ék dì øáñ ¨©¥¨©§¦©©¨©©£¨¦§©¨©¨¦¨§¨©©¦©©§¨©

ñð Bì ïéNBò ïéà ànL ,ñð él ïéNBò øîàéå äðkñ íB÷îa íãà ãBîòé,שחטא ñð,מחמת Bì ïéNBò øîBì éöîéz íàå ©£¨¨¦§©¨¨§Ÿ©¦¦¥¤¨¥¦¥§¦¦§¥©¦¥
ïékðî[ממעטים]åéúBiëfî Bì:לכך המקור את הגמרא ומבארת הנס. ידי áéúëcעל ,àø÷ éàî ,ïðç áø øîà אבינו יעקב שאמר §©¦¦§ª¨¨©©¨¨©§¨¦§¦

בעשו שפגש יא)קודם לב úîàä(בראשית ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷' זכויו נתמעטו שמא שהתיירא ,'עבּד את עׂשית תיו אׁשר ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨¨¡¤ְֲִֶֶֶַָָ

שישמרהו. ה' שהבטיחו אף עשו ביד שימסר החטא ויגרום ה', עמו שעשה החסדים מחמת
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z` micety mixaeq minkgy dnn gikedl oi` :`xnbd dgec
xnel yiy meyn ,men `la ectiy micinza mb exaqiy ,zxehwd

càéä äiòø øa àìc ,úøBè÷ éðàLoeik ,zxehwa oicd `ed dpey - ¨¦§¤§Ÿ©§¦¨¦
mda letiy cr erxiy ,micinza zkiiyd dpwzd da zkiiy `ly
elkeiy dpzn oic zia al ,zxg` dpwz dl oi`y oeike ,men
mda letiy cr erxiy xnel xyt`y micinza la` ,dzectl

.dpzn oic zia al oi` dfa ,men
minkg md oerny iax lr miwlegdy xnel dqpn `xnbd

:zxg` `ziixaa exkfedyàlàmd oerny iax lr miwlegdïðaø ¤¨©¨¨
äøôce`vn m` men `la zictp dnec` dxty exn`y minkg - §¨¨

s`y xnel yie ,dilr dpzn oic zia aly meyn ,dpnn d`p zxg`
:`xnbd dgec .ok exaqi micinzaïéø÷é äéîãc äøt éðàL àîìc- ¦§¨¨¦¨¨§¨¤¨§¨¦

zia al jkl mixwi dincy oeikc ,dpey oicd dnec` dxta `ny
.dpzn oic zia al oi` zenewn x`ya la` ,dilr dpzn oic

minkg md oerny iax lr miwlegd minkgy xnel dqpn `xnbd
:epizpyn lyàlàåmd ,oerny iax lr miwlegd minkgdy xn`p §¤¨

'Bì eøîà'c ïðaøepizpyna el`yy minkgd -(:a)oerny iax z` ©¨¨§¨§
xiry ca` m` oicd dn ,xg` xac lr xtkn xiry lky xaeqd
`xnbd dpiade ,`l e` `ad lbxa axwi m` ,epnf xg`l `vnpe
oic zia al mixne` oi`y xaeq oerny iaxe li`ed `id dl`ydy

elkei onf xg`l `vnie ca`i m`y jkl lireiy dpzneaixwdl
dpiade ,edeaixwi cvik le`yl yi `linne ,xg` xac myl
oic zia aly oeiky mixaeq oerny iax lr miwlegdy `xnbd
s`e ,zxg` dxtkl xiryd z` aixwdl xyt` ,mdilr dpzn
mzectl xyt`e mdilr dpzn oic zia aly ,ok exaqi micinza

.men `la
iax lr yexita epizpyna miwlegd minkg ixd :`xnbd dgec

e ,dcedi iaxe xi`n iax md oernyéëäå ,àéä äãeäé éaøc éànî¦©§©¦§¨¦§¨¦
déì øîà÷iax z` l`yy df `ed dcedi iaxy xnel jl oipn - ¨¨©¥

,el xn` jkye ,oernyäðúî ïéc úéa áì àðéîàc éãéãì àîìLa¦§¨¨§¦¦§¨¦¨¥¥¦©§¤
ïäéìòzxtk oi`y xaeq ip` mb mpn`y ,ixac itl zpaen dkldd - £¥¤

dpzn oic zia aly xaeq ip` mewn lkn j` ,dey mixiryd
e ,mdilreáø÷é éëäì eèîàmei xg`l `vnpy xiryd jk meyne - ©§§¨¦¦§¨

eilr epzd oic ziay oeik ,eixg` `ay lbxa axwi ,mixetikd
,ca`i m` zxg` dxtkl eaixwdl elkeiy'àì' úøîàc Cãéãì àlà¤¨§¦¨§¨§©Ÿ

,dpzn oic zia al mixne` oi`y xaeq dz`y jzhiyl la` -
,dyweáø÷é éànàixd ,axw ,ca`y xg`l `vnpy xiryd recn - ©©¦§¨

mpn`e ,eilr dpzd `l oic zia ale ,ef dxtk zrc lr yxted `l
dpzn oic zia aly xaeq dcedi iaxy di`x didz jk yxtz m`

,dpynd z` jk yxtl gxkd oi` j` ,mdilràéä øéàî éaø àîìc¦§¨©¦¥¦¦
,xi`n iax ixac el` ,epizpyna 'el exn`'d ixac `ny -éëäå§¨¦

déì øîà÷,el xn` jke -éãéãì àîìLadkld zpaen izhiy itl - ¨¨©¥¦§¨¨§¦¦
,xg` lbxa eaixwdl xyt` ca`y xiryy ,efàðéîàcip`y oeik - §¨¦¨

y xaeq,äåL ïúøtk íéøéòOä ìkeeáø÷é éëä íeMîok zngne - ¨©§¦¦©¨¨¨¨¨¦¨¦¦§¨
dpzn epi` oic zia aly s` mixg` milbxa maixwdl xyt`

,zeey odizextky oeik ,mdilrCãéãì àlàxiry lky ,jzhiyl - ¤¨§¦¨
xg` xac lr xtkn,eáø÷é éànàz` aixwdl xyt` cvik - ©©¦§¨

m`e .ef dxtkl yxted `ly s` xg` lbxa `vnpy xg`l xiryd
,dpzn oic zia aly mixaeq 'el exn`'dy gikedl oi` ,jk yxtp
iax lr miwlegy minkg mze` md in dl`yd zxfeg ok m`e

.mdilr dpzn oic zia al mixne`y mixaeqe oerny
:minkg mze` md in reci `l ok`y zx`an `xnbdïðçBé éaø àlà¤¨©¦¨¨

lirl xn`y(:`i),oerny iax lr miwleg minkgydì øéîb àøîb§¨¨§¦¨
,xaca zwelgn yiy ,eizeaxn laiw jk -ïéà ïBòîL éaø éøáãì§¦§¥©¦¦§¥

ïécôðe ,dpzn oic zia al mixne` oi`y oeik ,mininzíéîëç éøáãì ¦§¦§¦§¥£¨¦
ïécôðxeaivl ekxvei `l m`y dpzn oic zia aly oeik ,mininz ¦§¦

.mzectl elkei
`ly micinz mr miyer dn oerny iax zrcl zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .mdl ekxveddéì úéìc ,ïBòîL éaøìeepi`y-] §©¦¦§§¥¥
[mixne`y xaeqeäì ïéãáò éàî ,ïäéìò äðúî ïéc úéa áìdn - ¥¥¦©§¤£¥¤©¨§¦§

:`xnbd zx`an .xeaivl ekxved `ly micinzd mr miyerøîà̈©
çaænä úà ïäa ïéöé÷î ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaømze` miaixwn - ©¦¦§¨¨©©¦¨¨§©§¦¨¤¤©¦§¥©

mixg` zepaxw oi`e iept gafnd xy`k ,xnelk ,'gafnd uiw'l
.eilr aixwdl

miaixwn oi`y zepaxw yi oerny iaxl s`y zx`an `xnbd
:gafnd lr mze`ïBòîL éaø äãBîe ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©¦§¨¤©¦¦§

úàhç éøéòNa,mzpy dxare exzepe dkyld znexzn epwpyïéàL ¦§¦¥©¨¤¥
ïôeâa ïéöé÷î,gafnd uiwl dnvr dndad z` miaixwn oi`y - §©§¦§¨
,ïäéîãa àlà,exknie ,men mda letiy cr zendad erxi ,xnelk ¤¨¦§¥¤

micinz oia weligd mrhe .gafnd uiwl dler mipew mdincae
,z`hg ixiry oial,àëäxeaivl ekxved `ly micinzaàeä ¨¨

oeik ,mnvra eaxwiyäìBò àzLäå äìBò àøwéòîczligzay - §¥¦¨¨¨§©§¨¨
dzr s`e ,dler oaxw jxevl yxted ,cinzl oaxwd zyxtd

.dler myl axw `ed gafnd uiwl eze` miaixwny,íúä ìáà£¨¨¨
,z`hg ixiryaäìBò àzLäå úàhç àøwéòîcdligzay - §¥¦¨¨©¨§©§¨¨

efy ,gafnd uiwl maixwdl mivex ep` dzre z`hg myl eycwed
`ly minkg exn` ,ok zeyrl xzen oicd xwirny s` ,dler

,z`f eyri'äøtk éðôì' eèà 'äøtk øçàì' äøéæbeyygy oeik - §¥¨§©©©¨¨¨¦§¥©¨¨
z`hg oaxwa xeaivd xtkzp xaky xg`l dlerl eteb axwi m`y
oaxwa xtkzd xeaivdy mcew s` dlerl eaixwdl e`eai ,xg`
xtkzd `l oiicry oeik z`hgl cner oiicr ef dryae ,xg`
oaxwdy ,dler oaxw myl z`hg oaxw aixwiy `vnpe ,xeaivd

.lqtp
:wgvi xa l`eny ax ixacl zei`x d`ian `xnbdóà ,éiaà øîà̈©©©¥©

àðéðz énð ïðàoerny iax zrcly ,`ziixaa ok epipy ep` s` - £©©¦§¦¨
einca mipew `l` envra axwen epi` `vnpe ca`y z`hg oaxw

,da epipy jke ,gafnd uiwl zeleríéøetkä íBé ìL øéòNå øẗ§¨¦¤©¦¦
Léøôäå ,eãáàLzepaxwäøæ äãBáò éøéòN ïëå ,íäézçz íéøçà ¤¨§§¦§¦©¥¦©§¥¤§¥§¦¥£¨¨¨

eãáàL,ïäézçz íéøçà Léøôäå ,,eca`y el` e`vnpeeúeîé ïlek ¤¨§§¦§¦©¥¦©§¥¤¨¨
,ezeniy cr ,dwyne lk`n `ll ziaa mxbqi -.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

eáàzñiL ãò eòøé ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøletiy cr-] ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦§©¤¦§¨£
,[men mda,äáãðì ïäéîc eìtéå ,eøënéåmixaeq mpi`y mrhde §¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨

meyn `ed ,zeni oaxwdyå .äúî øeaö úàhç ïéàL,zeywdl yi ¤¥©¨¦¥¨§
éànàxnel epl yi `ld ,enneiy cr erxiy oerny iax xaeq ©©

cäìBò eäééôeb eäðéà eáø÷ðeaxwei onvr zendad mze`y - ¦§§¦§©§¨
,gafnd uiwl dlerldpéî òîL åàì àlàgken i`ce `l` - ¤¨¨§©¦¨

`l` dler axw eteb oi` ,`vnpe ca`y z`hg oaxw oerny iaxly
,dler mipew einca.äøtk éðôì eèà äøtk øçàì äøéæb§¥¨§©©©¨¨¨¦§¥©¨¨

:jkl ztqep di`x `xnbd d`ianàðéðz énð ïðà óà ,àáø øîà- ¨©¨¨©£©©¦§¦¨
dpyna ok epipy ep` s`(.aq `nei)miaxwd mixiryd ipy oipra ,

ipyde 'dl cg` ,zelxeb mdilr miyer eide ,mixetikd meia
bef mi`ian ,mixiryd cg` zn lxeb eyry xg`l m`y ,lf`frl
dzr o`k yiy `vnpe ,ycg lxeb mdilr miyere ,sqep mixiry
miniiwn mdn cg`a ,lf`frl mixiry ipy e` 'dl mixiry ipy

,lf`frl ezgilya e` 'dl daxwda ,ezevnåxirydãò äòøé éðMä §©¥¦¦§¤©
áàzñiL,men ea letiy -äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå,gafnd uiwl ¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

`id ef dpyny meyn ,zeni ipyd xirydy mixne` oi`y mrhde
.dzn xeaiv z`hg oi`y xaeqy oerny iax zrckå,zeywdl yi §

éànàxn`p ,dler einca epwie mneiy cr zerxl xiryd oic ©©
yäìBò déôeb eäéà áø÷é,dlerl axwei envr xirydy -åàì àlà ¦§©¦¥¨¤¨¨

dpéî òîLoi` oerny iax zhiyly ,ef dpynn gken i`ce `l` - §©¦¨
meyne ,dler zxeza daxw z`hgéðôì eèà äøtk øçà äøæb§¥¨©©©¨¨¨¦§¥

.äøtk©¨¨
:ztqep di`x `xnbd d`ianàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîàok ¨©¨¦¨©£©©¦§¦¨

,`ziixaaåéìòa eøtkúpL Bà åéìòa eúnL íLà,xg`aãò äòøé ¨¨¤¥§¨¨¤¦§©§§¨¨¦§¤©
áàzñiL,men ea letiy cr -øæòéìà éaø .äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå ¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤
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המשך בעמוד יח

oifge` mipy` cenr ai sc ± iying wxt`nw `aa
åì åøîàã ïðáø àìàal jl zile ,dey ozxtk oi`e li`ed :dil ixn` ikde .oizipzna -

oiaixw od j`id ,zxg` dxtkl dfl aixwi dfa ca` m`y dpzn oic zia?éáøã éàîî
äãåäédpzn oic zia al meyne ,oerny iaxk dey ozxtk oi` inp dil zi`c ,dil xn`w -

.'ek `nlya :dil xn`w ikde ,dl aizen `wc `edøéàî éáø àîìãzi`c ,dl xn`w -

.'ek dil xn`w ikde ,dey ozxtk dilãéáò éàî
åäì.xeavl ekxved `ly oicinzl -ïéöé÷î

çáæîä úà ïäáeze` oiaixwn lha gafndyk -

oerny iaxl dil opirnyck ,xeav zacpl dler

axwi dfa axw `ly xiry iab oizipzna xn`c

z`neh lr xtkl oi`a olekc `nrh meyn dfa

epiid e`lc ab lr s` `nl` .eiycwe ycwn

- dzvwna `kiiyc oeik ,dteb dxtk `iddc

oicinz jxevl egwely el` inp ikd .dl axw

myl ixdy ,gafnd uiwl eaxwi ekxved `le

onwle .`ed dler inp uiwe ,eyxted dler

.uiw oeyl edn yxtnéøéòùá ïåòîù éáø äãåî
úåàèçef dpy ly dkyld znexzn epwpy -

ca`y xc` ycg y`x ly xiry oebk ,exzezipe

zaegl cer axwil ie`x epi`y ,oqipa `vnpe

oi`y `ed dcen - gafnd uiwl `ed ixde xeav

,einca `l` ,dler `ed axwil eteba oiviwn

uiwl dler einca egwi mneiykle drxiy

.gafndíúä,ekxved `ly micinz iab ,`ed -

`xwirnc ,oteba miviwnc oerny iax xn`w

.iaxw dlerl inp `zyde egwlp dler myl

äøôë íãå÷ åèà äøôë øçàì äøéæâ àëä ìáà
r axwil xeav z`hg zxykn i` -xg`l dle

- gafnd uiwl df ozipe ,xg`a xeav extkzpy

enzqy ,dxtk mcew dlerl inp ixeyk`l iz`

.cner z`hg mylàðéðú éîð ïðà óàiaxl -

exzezipy ze`hg iteba miviwn oi`c ,oerny

.odinca oiviwny s`eäòøé éðùäåzkqna -

,mixetkd mei ixiry ipy iab (` ,aq) `nei

mixiry ipy `iadl ekxvede glzynd zny

.cg`d glzyie ,mdilr lixbdle mixg`

cg`e oey`x befn cg` ,myl mipy e`vnpe

,mipta dyrpd xiryl axwi cg` ,ipy befn

z`hg oi`y ,dacpl einc eltie drxi ipyde

z`hg oi` xn`c dil zrny o`ne .dzn xeav

`le ,drxi xn`we ,oerny iax - dzn xeav

xn`wc "dacpl elti" lke .dacpl axwi xn`w

.`ed gafnd uiwl - `zkec lka oerny iax

åøôëúðù åà åéìòá åúîù íùà,xg`a -

my`a - dzn `peeb i`d ik z`hga eli`c

z`hgay lk :`zklda opixnb ikdc ,drex

miltep odinc oirexd lke .drex my`a dzn

zkqna odkd rciedi ly eyxcn oky ,dacpl

.(a ,bk) dxenzúåîé øîåà øæòéìà éáøiax -

wxta leqt enyl `ly ehgy m`y s` ,xac lkl z`hgk my` dil zi` xfril`

.leqt lkidl enc qpkp m`y oiprl oke ,(` ,a) migafc `nwàéáé øîåà òùåäé éáø
äìåò åéîãádler dacp s` `lde :yxtn mzde .dler einca `iai my`d lra -

minkg ixacl ryedi iax ixac oia dn ,`id?- cigi zacp d`a `idy onfa `l`

jneq epi` - xeav zacp d`a `idy onfae ,elyn oiaxw dikqpe dhgeye dilr jneq

.xeav lyn oiaixw dikqpe ,dilréëä éîð àéðúoerny iaxl zexzen :lirl xn`ck -

.gafnd z` oda oiviwnúåøúåîä ïî ïéàéáî ïä äîdpyn exzezpy xeav ly -
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éðàùdede ,micinzc `zpwz hwpinl dil dedc :dniz - dirxa `zpwz dil zilc zxehw

xn`ck oicinza oiyer ef dpwzy ,gafnl uiwa `zpwz edl zilc xninl dil

,i) lirl :xn`z m`e .zxehwa oi` efk zhren dpwz elit`c ,hwp `zeaxc :xnel yie !jenqa

meyn :xnel yie ?ikd ipyn `l i`n` ,zxehwd xzenc oizipznn `cqg axl dax jixtc (a

meya dpzn oic zia al oi`y dil zi` `cqg axc

.sebd zyecw riwtdl mewnéàîîåiaxc

,dcedi iaxk inp `iz` ik :dniz - `id dcedi

`zpwz edl zilc xeav z`hg ip`y :xninl ivn

!ezeni mlek :lirl xn` dcedi iax `dc ,dirxa

,`id xi`n iax `nlcc ,xn`w dpin `ticr edine

oic zia al dil zil igikyc mipevig jpda elit`e

.odilr dpzn

ïéöé÷îwxtac :dniz - gafnd z` oda

rnyn (a ,hr zegpn) "dcezd"

oerny iaxl dil zi` ine :xn`c .dirxl ilf`c

xa ici` ax xn` `de ?odilr dpzn oic zia al

,xeavl ekxved `ly oicinz :opgei iax xn` oia`

ip`y :ipyne !mininz oictp oi` oerny iax ixacl

mzdc :xnel yie !dirxa dpwz mdl zi`c mzd

iaxc `zlin xwirc ,ikd ipyn ze`hg meyn

iaxl dil zilc oizipznn wiicc meyn opgei

iax xn`c ab lr s` .dpzn oic zia al oerny

oictp opaxlc epiid - dl xinb `xnb opgei

.wiic oizipznn oerny iax ixacl la` ,mininz

xn`w `le "oerny iax ixacl" hwpcn rnyn oke

oerny iax ixacl hwpc ab`e ,"xne` oerny iax"

oizipznne :xn`z m`e .minkg ixacl inp hwp -

iax edl xcd` `lc `d `nlc ?wiic ivn ikid

`lc meyn - odilr dpzn oic zia al oerny

opaxlc opgei iax xinbc oeik :xnel yie !jixhvi`

iaxl edpirnyc e`l i` ,oic zia al edl zi`

iaxl iieyw`l edl ded `l dil zilc oerny

.oiaixw od j`id oerny

íùàdxifb dpin rny `l` 'ek eilra ezny

rnyn - dxtk iptl eh` dxtk xg`l

ixy wezip mcew elit` dxtk xg`lc

eh` wezip xg` dxifb :xn`w `lcn ,`ziixe`cn

mcew `l` xeqi` `kilc rnyn - wezip mcew

dl ixinb `zkldc `zkec lka xn`c `de .dxtk

mz epiax xn` ,drex my`a dzn z`hgay lkc

lk `l` ,ixinb `l `zklde ,`id opaxc dirxc

hwpc cenlzde .dler axw my`a dzn z`hgay

,da decinrde minkg dze` epwzy itl - dirx

inp ikde .`kd rnynck opaxcn `l` dpi`e

(` ,br) "mixac el`" wxt seqa migqta gken

dirxl wzipy my` :ax xn` `ped ax xn`c

ira `l `nl` ,dlerl xyk - mzq ehgye

`nlya :yexit !inp wzip `l ik ikd i` .dxiwr

la` .exwerl xekfi jk ici lrc ,`xkid opax cearc ,wezip ira ikd meyn 'ek dxiwr ira i`

:dnize .dxtk iptl eh` dxtk xg`l dxifb :ipyne !inp wzip `l ,dxiwr ira `lc oeik

dirxl wzipy my` :`ped ax xn` (` ,c) zegpnc `nw wxtae (a ,d) migafc `nw wxtac
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.il dnl "`ed" `l` :mzd xn`wc ,`id dxenb dyxc jgxk lre .wzipy cr - `di eziieda

,gi) "miycw el`" wxt dxenzae ."`l wzip `l oi` wzip" mzd opiqxb `lc :mz epiax xn`e

,`l wzip `lc `nrh yxtl `xwc dyxc i`w `l - dil qxb elit`e .xtq meya epi` (`

eziieda "`ed" `xw xn` - dxiwr `la mzq ehgyyk xyk `nrh i`n yxtl `z` `l`

dze`a - dler axwy ixinb ikdc ,dler epiidc ,zeidl dteqy dziied dze`a xnelk ,`di

xacl ,miycwend ileqt zxenz :yexit ,dxb dlrnn `ad xac yiwnc (` ,fh) zexekac ipy wxta `peeb i`d ik ogky` ,`zkld` i`w `xwc ab lr s`e .dxiwr `la dlgzn `di died

.`id `zkld mzdc ab lr s` ,dzina mzd dn :mzdn xnbe ,zeznd ze`hg yng - dqxtd iqixtnn `adàéðúmcew eh` opixfbc `zriiq iziinc d`xp - 'ek oi`ian od dn ikd inp

z`hga dxenzae migafa xzen mzqc ,dler xzena `le ixiin my`e z`hg xzenae .otebn `l la` mdincn rnyn - "oi`ian od dn" `l` ,"zexzend on oiyer od dn" ipzw `lcn ,dxtk
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רלי oifge` mipy` cenr ai sc ± iying wxt`nw `aa
åì åøîàã ïðáø àìàal jl zile ,dey ozxtk oi`e li`ed :dil ixn` ikde .oizipzna -

oiaixw od j`id ,zxg` dxtkl dfl aixwi dfa ca` m`y dpzn oic zia?éáøã éàîî
äãåäédpzn oic zia al meyne ,oerny iaxk dey ozxtk oi` inp dil zi`c ,dil xn`w -

.'ek `nlya :dil xn`w ikde ,dl aizen `wc `edøéàî éáø àîìãzi`c ,dl xn`w -

.'ek dil xn`w ikde ,dey ozxtk dilãéáò éàî
åäì.xeavl ekxved `ly oicinzl -ïéöé÷î

çáæîä úà ïäáeze` oiaixwn lha gafndyk -

oerny iaxl dil opirnyck ,xeav zacpl dler

axwi dfa axw `ly xiry iab oizipzna xn`c

z`neh lr xtkl oi`a olekc `nrh meyn dfa

epiid e`lc ab lr s` `nl` .eiycwe ycwn

- dzvwna `kiiyc oeik ,dteb dxtk `iddc

oicinz jxevl egwely el` inp ikd .dl axw

myl ixdy ,gafnd uiwl eaxwi ekxved `le

onwle .`ed dler inp uiwe ,eyxted dler

.uiw oeyl edn yxtnéøéòùá ïåòîù éáø äãåî
úåàèçef dpy ly dkyld znexzn epwpy -

ca`y xc` ycg y`x ly xiry oebk ,exzezipe

zaegl cer axwil ie`x epi`y ,oqipa `vnpe

oi`y `ed dcen - gafnd uiwl `ed ixde xeav

,einca `l` ,dler `ed axwil eteba oiviwn

uiwl dler einca egwi mneiykle drxiy

.gafndíúä,ekxved `ly micinz iab ,`ed -

`xwirnc ,oteba miviwnc oerny iax xn`w

.iaxw dlerl inp `zyde egwlp dler myl

äøôë íãå÷ åèà äøôë øçàì äøéæâ àëä ìáà
r axwil xeav z`hg zxykn i` -xg`l dle

- gafnd uiwl df ozipe ,xg`a xeav extkzpy

enzqy ,dxtk mcew dlerl inp ixeyk`l iz`

.cner z`hg mylàðéðú éîð ïðà óàiaxl -

exzezipy ze`hg iteba miviwn oi`c ,oerny

.odinca oiviwny s`eäòøé éðùäåzkqna -

,mixetkd mei ixiry ipy iab (` ,aq) `nei

mixiry ipy `iadl ekxvede glzynd zny

.cg`d glzyie ,mdilr lixbdle mixg`

cg`e oey`x befn cg` ,myl mipy e`vnpe

,mipta dyrpd xiryl axwi cg` ,ipy befn

z`hg oi`y ,dacpl einc eltie drxi ipyde

z`hg oi` xn`c dil zrny o`ne .dzn xeav

`le ,drxi xn`we ,oerny iax - dzn xeav

xn`wc "dacpl elti" lke .dacpl axwi xn`w

.`ed gafnd uiwl - `zkec lka oerny iax

åøôëúðù åà åéìòá åúîù íùà,xg`a -

my`a - dzn `peeb i`d ik z`hga eli`c

z`hgay lk :`zklda opixnb ikdc ,drex

miltep odinc oirexd lke .drex my`a dzn

zkqna odkd rciedi ly eyxcn oky ,dacpl

.(a ,bk) dxenzúåîé øîåà øæòéìà éáøiax -

wxta leqt enyl `ly ehgy m`y s` ,xac lkl z`hgk my` dil zi` xfril`

.leqt lkidl enc qpkp m`y oiprl oke ,(` ,a) migafc `nwàéáé øîåà òùåäé éáø
äìåò åéîãádler dacp s` `lde :yxtn mzde .dler einca `iai my`d lra -

minkg ixacl ryedi iax ixac oia dn ,`id?- cigi zacp d`a `idy onfa `l`

jneq epi` - xeav zacp d`a `idy onfae ,elyn oiaxw dikqpe dhgeye dilr jneq

.xeav lyn oiaixw dikqpe ,dilréëä éîð àéðúoerny iaxl zexzen :lirl xn`ck -

.gafnd z` oda oiviwnúåøúåîä ïî ïéàéáî ïä äîdpyn exzezpy xeav ly -
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éðàùdede ,micinzc `zpwz hwpinl dil dedc :dniz - dirxa `zpwz dil zilc zxehw

xn`ck oicinza oiyer ef dpwzy ,gafnl uiwa `zpwz edl zilc xninl dil

,i) lirl :xn`z m`e .zxehwa oi` efk zhren dpwz elit`c ,hwp `zeaxc :xnel yie !jenqa

meyn :xnel yie ?ikd ipyn `l i`n` ,zxehwd xzenc oizipznn `cqg axl dax jixtc (a

meya dpzn oic zia al oi`y dil zi` `cqg axc

.sebd zyecw riwtdl mewnéàîîåiaxc

,dcedi iaxk inp `iz` ik :dniz - `id dcedi

`zpwz edl zilc xeav z`hg ip`y :xninl ivn

!ezeni mlek :lirl xn` dcedi iax `dc ,dirxa

,`id xi`n iax `nlcc ,xn`w dpin `ticr edine

oic zia al dil zil igikyc mipevig jpda elit`e

.odilr dpzn

ïéöé÷îwxtac :dniz - gafnd z` oda

rnyn (a ,hr zegpn) "dcezd"

oerny iaxl dil zi` ine :xn`c .dirxl ilf`c

xa ici` ax xn` `de ?odilr dpzn oic zia al

,xeavl ekxved `ly oicinz :opgei iax xn` oia`

ip`y :ipyne !mininz oictp oi` oerny iax ixacl

mzdc :xnel yie !dirxa dpwz mdl zi`c mzd

iaxc `zlin xwirc ,ikd ipyn ze`hg meyn

iaxl dil zilc oizipznn wiicc meyn opgei

iax xn`c ab lr s` .dpzn oic zia al oerny

oictp opaxlc epiid - dl xinb `xnb opgei

.wiic oizipznn oerny iax ixacl la` ,mininz

xn`w `le "oerny iax ixacl" hwpcn rnyn oke

oerny iax ixacl hwpc ab`e ,"xne` oerny iax"

oizipznne :xn`z m`e .minkg ixacl inp hwp -

iax edl xcd` `lc `d `nlc ?wiic ivn ikid

`lc meyn - odilr dpzn oic zia al oerny

opaxlc opgei iax xinbc oeik :xnel yie !jixhvi`

iaxl edpirnyc e`l i` ,oic zia al edl zi`

iaxl iieyw`l edl ded `l dil zilc oerny

.oiaixw od j`id oerny

íùàdxifb dpin rny `l` 'ek eilra ezny

rnyn - dxtk iptl eh` dxtk xg`l

ixy wezip mcew elit` dxtk xg`lc

eh` wezip xg` dxifb :xn`w `lcn ,`ziixe`cn

mcew `l` xeqi` `kilc rnyn - wezip mcew

dl ixinb `zkldc `zkec lka xn`c `de .dxtk

mz epiax xn` ,drex my`a dzn z`hgay lkc

lk `l` ,ixinb `l `zklde ,`id opaxc dirxc

hwpc cenlzde .dler axw my`a dzn z`hgay

,da decinrde minkg dze` epwzy itl - dirx

inp ikde .`kd rnynck opaxcn `l` dpi`e

(` ,br) "mixac el`" wxt seqa migqta gken

dirxl wzipy my` :ax xn` `ped ax xn`c

ira `l `nl` ,dlerl xyk - mzq ehgye

`nlya :yexit !inp wzip `l ik ikd i` .dxiwr

la` .exwerl xekfi jk ici lrc ,`xkid opax cearc ,wezip ira ikd meyn 'ek dxiwr ira i`

:dnize .dxtk iptl eh` dxtk xg`l dxifb :ipyne !inp wzip `l ,dxiwr ira `lc oeik

dirxl wzipy my` :`ped ax xn` (` ,c) zegpnc `nw wxtae (a ,d) migafc `nw wxtac

:qxhpewa yxite .`di eziieda "`ed" `xw xn` ?`nrh i`n ,`l - wzip `l ,oi` - wzip ,'ek

.il dnl "`ed" `l` :mzd xn`wc ,`id dxenb dyxc jgxk lre .wzipy cr - `di eziieda

,gi) "miycw el`" wxt dxenzae ."`l wzip `l oi` wzip" mzd opiqxb `lc :mz epiax xn`e

,`l wzip `lc `nrh yxtl `xwc dyxc i`w `l - dil qxb elit`e .xtq meya epi` (`

eziieda "`ed" `xw xn` - dxiwr `la mzq ehgyyk xyk `nrh i`n yxtl `z` `l`

dze`a - dler axwy ixinb ikdc ,dler epiidc ,zeidl dteqy dziied dze`a xnelk ,`di

xacl ,miycwend ileqt zxenz :yexit ,dxb dlrnn `ad xac yiwnc (` ,fh) zexekac ipy wxta `peeb i`d ik ogky` ,`zkld` i`w `xwc ab lr s`e .dxiwr `la dlgzn `di died

.`id `zkld mzdc ab lr s` ,dzina mzd dn :mzdn xnbe ,zeznd ze`hg yng - dqxtd iqixtnn `adàéðúmcew eh` opixfbc `zriiq iziinc d`xp - 'ek oi`ian od dn ikd inp

z`hga dxenzae migafa xzen mzqc ,dler xzena `le ixiin my`e z`hg xzenae .otebn `l la` mdincn rnyn - "oi`ian od dn" `l` ,"zexzend on oiyer od dn" ipzw `lcn ,dxtk
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oifge` mipya cenr ai sc ± iying wxt`nw `aa

çáæîì çåù úåðáë õé÷,uiw oeyl `ede .dwizn ipin dcerq gepiwa `iany mc`k -

."mixrpl lek`l uiwde mgld" (fh a l`eny) aizkckùáã ìëåoli`d zexit ipin lke -

.llkaóåòä úìåòá ïéöé÷î ïéà.serd zler dacpd inca oigwel oi` -àëøåá àäxac -

.`d jl `pnc ,ald on iecadàìæà øåáö úáãðì.xfril` iaxc dilr ibiltc opaxck -

øåáöá óåòä úìåò ïéàå:mipdk zxeza `ipzc -

oi`e ser `ian cigid - "mixezd on aixwde"

.ser oi`ian xeavdïðçåé éáøã àäìxn`c -

zilc oerny iaxl ,ekxved `ly oicinz :lirl

gafnd z` oda oiviwn ,dpzn oic zia al dil

.dirx oikixv oi`e otebaïäù äîì ïúëùåî ïéëñ
yxtedy oaxwl ozkyen mzq ohgeyd oikq -

,envr oaxw eze` df oi` elit`e ,jkl dlgzn

ie`x epi` m` uiwl dler cinz zler oebke

.cinzl'åë ïåòîù éáø äãåî`nrhc `pwqne -

gafn lr xtkl `l` `a `l ezlgzny -

lr axwiy ,`pictwc `ed `d` `nl` .oevigd

el ycwedy xac zvwn xtkl oevigd gafn

ycwn z`nehl axwz ycwn z`nehc ,z`hg

dlerl inp ikd .dey ozxtk oi`y it lr s`e

.axwi dlerl ycwedyùã÷ä ìò øôëå-

.aizk iniptd xiryaàìå äùò åðééä úåì÷ åðééä
äùòú`le dyr - zelw edip id ,xnelk -

izxz edl ipz i`n` ,dyrz?úåðåãæã åðééä
òãåä åðééärciy - rced :oizrc `wlq `w -

- rced :xninl `kil `dc .cifn epiidc ,dyre

,izkec lka dil opiyxtck ,ezbby el drcepy

opze ,oi`ce zeny`e ze`hg dil ded ok m`c

zeny`e ze`hg iaiig :(` ,dk) zezixk zkqna

oiaiig - mixetkd mei odilr xary oi`ce

.mixetkd mei xg` `iadl'åë äãåäé áø øîà-

edleke ,`yixl dil `yxtn oizipznc `tiq

.`ed zexenge zelwc yexitââåùá ïàùòùë ïéá
xaca `l` iyextl `kil `kdc bbey i`d -

lk` oebk ,ielz my` `l` ,z`hg ezbby oi`y

ly zg`e alg ly zg` zekizg izyn zg`

.lk` dfi` rcei epi`e oneyï÷éôñ åì òãåðù ïéá
.alg wtq icil `ay el rcepy -òãåð àìù ïéá

åìoi` - alg wtq lk`y mixetkd mei iptl -

ikde .ielz my` mixetkd mei xg` `iadl jixv

ixka opz inpoiielz zeny` iaiig :(my) zez

dl silie ,oixeht mixetkd mei odilr xary

.i`xwn mzdäùò éàämei dilr xtknc -

.mixetkdäáåùú äùò àìã éà éîã éëéä-

.e`hg lr `dez epi`yíéòùø çáæ áéúë àä
äáòåúmixetkd mei oaxw dilr xtkn ikide -?

äáåùú ãáòã éàålk ?mixetkd mei il dnl -

ff `l :`ipzc ,dilr `xtkn daeyz inp `nei

!el oilgeny cr myn
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úåðáëurd aeh ik" (b ziy`xa) aizk inp `xwae .zeaeh ody rnyn - mc`l gey

inp i` ,mc`l dgey enxb ik dax ziy`xaa rnynck gey zepa epiide ,"lk`nl

(` ,ci) dxf dcearc `nw wxtac :mz epiaxl dywe .zelia` ini dray enxby ray zepa

oilaexhvi`e oiqeqkl` odilr etiqed :ziriay iab ipzwc ,jk lk dlik`l efg `lc rnyn

eda ded `l `xwirn la` - gey zepae oiqeqken

e`lc :mz epiax uxize !irixbc rnyn ,ziriay

wxt) ziriay zkqna epipyy `l` ,irixbc meyn

,dipy odly ziriay gey zepa :(` dpyn d

ziriaya hpgp ixtdyke ,mipy ylyl oiyery

`zyde .dhiny ly dipy dpy cr xnbp epi`

xeaq seqae dhiwl xza opilf`c xeaq `xwirn

qxbc :mz epiax uxiz cere .dhpg xza opilf`c

zepa oiqeqken" (my) dxf dcearc `nw wxta

epi`e ,rexb `ede ,`ed zg` ixte ,e"ie `la "gey

wxta rnyn oke .`cixb gey zepa enyy eze`

a`fd :xn` `dc ,md mipyc (` ,g) zexekac `nw

ygp ,gey zepaa ocbpke mipy ylyl ix`de

,xag mey epivn `l ryx eze`le ,mipy rayl

wxta edine .gey zepa oiqeqken :mixne` yie

gey zepac rnyn (a ,n zekxa) "oikxan cvik"

aiygc ,ux`d inr odilr ecygp `ly ,oirexb od

lcby `ed ixt `nye .i`ncay oilw iab edl

ievny itle ,ediicda aiygc oicxfer enk mixria

lcbd xyrl `ly ecygp `l xwtdd on odl

.rexb `edy iptn `le ,odizeqcxtae odizepba

àäoiviwnc jzrc `wlq ikid :dniz - `kxea

xzeny odkd rciedi yxc yxcn df :xn`d ?sera

meyn ,dler zacpl `di my` xzene z`hg

`edy xac edfi` ,"odkl 'dl" (d `xwie) aizkc

dler xyay ,dler df xne` ied - odkle 'dl

odkl oi` serae ,odkl xerde dfibde 'dl dlek

oebk ,zern xzena mzdc :xnel yie !ea wlg

a mikln) aizkck my`e z`hgl zern yixtd

seb xzezpyk `kde ,"z`hg sqk my` sqk" (ai

.my`

ïéàå,"ytp" dia aizkc meyn - xeava ser

xn`de :xn`z m`e .`wec cigia rnync

dcixt oaf i` :(a ,`n `nei) "itlwa sxh" wxta

yie !dacpl `lf` dler - oaf dler i` ,zg`

zepwl oi`c :xnelm` j` ,exzezpy zerna ser

.epnn dyri dnc ,ea miviwn epiptl ser `a xak

óàå`dl :qxhpewa yexit - dl xaq l`eny

xn`c .gafnd oda oiviwn oerny iaxlc xn`c

mzq zhgeyd oikq :yexit ,ozkyen oikq :l`eny

oebk ,jkl dlgzn eyxtedy oaxwl ozkyen

eze` df oi`y it lr s` ,uiw zlerl cinz zler

.dler `zyde dler `xwirnc oeik ,envr oaxw

`zlinc gken (` ,b) migafc `nw wxtac :dywe

zia al edl zi`c ,oerny iaxc opaxk l`enyc

ozkyen oikq - oitqen m` micinz m` :"mdy dnl ozkyen oikq" yxitc ,jexrd yexitk d`xpe !iiezi`l dil ded oizipznc ,dyw "ikd inp `ipz" jenqa qxbc i`n`e !odilr dpzn oic

onfay itl ,oi`yx - xg` gaf myl oaixwdl evxi m` ,micinz ody exn`y it lr s`c .oic zia al i`pza oicnere oiielz `l` ,sqen dfi` cinz dfi` xnel oi` oikql okyn mxhc .ok zeidl

`le .oikql okyn `l oiicr ixdy ,mininz oictp opax ixacl xeavl ekxved `ly oicinz :xn`c opgei iaxl `zriiq iede .sqen - sqenl m`e ,cinz `ed ixd cinz zhigyl oikq df jyny

xnelk ,lbxa axw `l m` :ipzwc .oteba oiviwn oi`y z`hg ixirya oerny iax dcen :xn`c ,wgvi ax xa l`eny axc` "ikd inp `ipz" miyxtn yie ."`ipz" `l` ,"ikd inp `ipz" opiqxb

ith la` .envr ipta lbx `edy zxvr ipiny epiid ,xg` lbxa axwi zekeq ly df lbxa axw `l m`e ,zekeqa :yexit ,lbxa axwi mixetkd meia axw `l m`e ,'ek yceg y`xa axwi ,gqta

i`e ,z`hga xtkl xnelk ,oevigd gafn lr xtkl `l` ycwed `l ezlgzny itl - eteba uiwdl `le .dpyi dnexz dil dedc ,ditebl iaexw`l ivn `l - `ad gqta epiidc ,xg` lbxn

.iiezi`l dil ded lirl ?`kd cr xhp i`n`c :dyw la` .odinca `l` oteba oiviwn oi` `nl` .dacpa ozepyl xyt`äìçúîùab lr s` - oevigd gafn lr xtkl `l` `a `l

iptl eh` dxifb meyn e`l i`c lirl rnync ab lr s`e .iniptd xiry iwet`l ,oevigd gafne eiycwe ycwn ,opira izxz - eiycwe ycwn z`neh lr xtkl oi`ac meyn :yxtn oizipznac

.dlerl xeav z`hg xzenc ixinb ikdc meyn epiid ,ziniptd z`hg xzena elit` oiviwn eid dxtkìòåxtkn xg` oaxwy dn `l` zextk izy df oi` - eiycwe ycwn z`neh oecf

.cifnl zg`e bbeyl zg` dxtk ,inp i` ,lirl izyxitckàì,zxtkn daeyz dyrz `l lre dyr lr :(a ,dt) `neic `xza wxta oizipzna opzc ab lr s`e - el milgeny cr myn ff

.ixnbl oilgen dyr zevna la` ,oicd el oiliwny `l` dxenb dlign dpi` - zexiar x`ya elit` ,cin el oilgen hxgzne xac dyerd lk :(` ,d) dbibg zkqna inp xn`e
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[mixetkd'åë íéðôa äNòpä.oixtkn mixetkd meie ©©£¤¦§¦

:`xnbd zx`anéléî éðäðîmei ly inipt xiryy epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
,cifna dyrpd eiycwe ycwn z`neh `hg lr xtkn mixetkd

,ïðaø eðúcmei ly iniptd xiry zxtk oipra dxeza xn`p §¨©¨¨
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:`xnbd zl`ey'äNòú àìå äNò' eðééä 'úBl÷' eðééä'dyr' ixd - ©§©©§£¥§Ÿ©£¤
,'zelw' oeyla zelelk ode ,zelw zexiark zeaygp 'dyrz `l'e

epipyy dn oke .yexita `pzd mazk recne,'úBøeîç'`ldeðééä £©§
'ïéc úéa úBúéîe úBúéøk'oke ,dpyna mixkfend,'òãBä'rciy §¥¦¥¦©

,`hge `nh `edy,'ãéæî' eðééäe,'ââBL' eðééä 'òãBä àì'recne ©§¥¦Ÿ©©§¥
.yexita elld mixacd lk z` zepyl `pzd jxved
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zereay(oey`x meil)

,çaænì 'çeL úBðák õé÷'`ziixad zpeeky `xnbd dpiade ©¦¦§©©¦§¥©
.gafnd iab lr maixwdl ,'gey zepa' zepeknd zepal mip`zl

,miwezn zexit gafnd lr zelrdl xyt` ji` :`xnbd dywn
'åâå Lác ìëå øBàN ìë ék' áéúëäå''dl dX` EPOn Exihwz `l §¨§¦¦¨§§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©

(`i a `xwie)xeq`e ,'yac' mipekn miweznd oli`d zexit lke ,
:`xnbd zvxzn .gafnd lr maixwdlàðéðç áø éðzxe`iaa ¨¥©£¦¨

iab lr ynn zepaxw miaixwn eid zexzendny ,`ziixad
,lyn jxc edf 'gey zepak uiw' `ziixad dxn`y dne ,gafnd

el` zepaxw miaygpyíãàì çeL úBðákseqa `ian mc`y enk - ¦§©§¨¨
,gafnd iab lr el` zepaxw miaixwn jk ,miwezn mixac ezcerq
`ziixadn gken mipt lk lre .zepaxwd lk eilr eaxwedy xg`l
uiwl miaxwen eid dxary dpyn mix`yp eidy micinzdy

.opgei iax ixacke ,gafnd
` m` dpc `xnbd:gafnd uiwl zeter `iadl xytïîçð áø Løc̈©©©§¨

óBòä úìBòa ïéöé÷î ïéà ,àcñç áø øaserd zler mi`ian oi` - ©©¦§¨¥§¦¦§©¨
.gafnd uiwl

àëøea àä ,àáø øîàongp axl oipn oky ,aldn ieca df oic - ¨©¨¨¨§¨
.gafnd uiwl serd zler mi`ian oi`y÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨

àúëøea éàî ,àáøìxac eailn dca ongp axy xne` dz` recn - §¨¨©§§¨
ixde ,dfàòcøäpî éîéL áøc déîMîe ,déìäéð dúéøîà àðà£¨©§¦¨¦¨¥¦§¥§©¦¦¦§©§¨¨

déìäéð dúéøîàax ly enyae ,df xac ongp axl izxn` ip` - ©§¦¨¦¨¥
,ok izxn` `rcxdpn iniyúBøúBî ,àòcøäpî éîéL áø øîàc§¨©©¦¦¦§©§¨¨¨

éìæà øeaö úáãðì,dixg`y dpyl dpyn zexzepd zendad - §¦§©¦¨§¦
,xeaiv oaxw mdn miaixwnóBò úìBò ïéàåd`a,øeaöaoi` jkitle §¥©§¦

.serd zlera oiviwn
lirl xn`y opgei iaxk xaeq l`eny s`y zx`an `xnbd(`"r)

zxne` .gafnd uiwl miaxw xeaivl ekxved `ly micinzy
:`xnbdïðçBé éaøc àäì øáñ ìàeîL óàåiax xn`y df oicl - §©§¥¨©§¨§©¦¨¨

,opgeiïzëLBî ïékñ ,øeaö úBðaø÷ ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥¨§§¦©¦©§¨
ïäM äîìyxtedy dn itl oaxwd my z` zraew dhigyd oikq - §©¤¥

leki epi`yk s` ,cinzd zler oebke .meyixtdyk dligza
.dlerl dligza yxtedy oeik ,dlerl axw ,cinzl eaixwdl
ixacke ,dlerl daxw dnvr dndady xaeq l`enyy x`eane

.opgei iax
:opgei iax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦

,opgei iax xn`y enk `ziixaa ok epipy,øéòNa ïBòîL éaø äãBîe¤©¦¦§§¨¦
LãBç Làøa áø÷é ,ìâøa áø÷ àì íàL,eixg` `adáø÷ àì íàå ¤¦Ÿ¨©¨¤¤¦§©§Ÿ¤§¦Ÿ¨©

áø÷é íéøetkä íBéa áø÷ àì íàå ,íéøetkä íBéa áø÷é LãBç Làøa§Ÿ¤¦§©§©¦¦§¦Ÿ¨©§©¦¦¦§©
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ycwedy xac zvwn lr xtkl `eaie ,oevigd gafnd lr axwiy
ycwedy cinzd oaxw ok enke ,dey ezxtk oi`y s`e ,exear

.dler oaxwl eiykr axwi ,dlerlìò øtëì àlà Lc÷eä àì àðz)¨¨Ÿ§©¤¨§©¥©
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,mixetkdìàøNé éða úBàîehî Lãwä ìò øtëå''åâåmdirWRnE §¦¤©©Ÿ¤¦§§¥¦§¨¥¦¦§¥¤

'mz`Hg lkl(fh fh `xwie)oeyle ,'íéòLt'weqta dxen`delà §¨©Ÿ¨§¨¦¥
íéãønä,qirkdl ,cifna xaer mc`y zexiar -øîBà àeä ïëå- ©§¨¦§¥¥

l`xyi jln mxedi xn`y ,weqtdn ok gkene'éa òLt áàBî Cìî'¤¤¨¨©¦
(f b 'a mikln).ia cxn xnelk ,øîBàåxn`py ,ok gken sqep weqtne - §¥

'àéää úòa äðáì òùôz æà'(a g my)dcxn 'dpal' xirdy xnelk , ¨¦§©¦§¨¨¥©¦
`xnbd dkiynn .dcixn ef 'driyt'y gkene ,dcedi jlna

oeyl ,'mz`Hg lkl' weqta xn`py dn :zx`aneelà ,'úBàhç' §¨©Ÿ¨©¨¥
,úBââMä.mixetkd mei ly iniptd xiryd xtkn mdilr s`y ©§¨

,dbby oeyl `ed '`hg'y `xnbd dgikenøîBà àeä ïëåzyxta §¥¥
,mi`hegd zepaxw'äââLá àèçú ék Lôð'(a c `xwie)`hgy gkene , ¤¤¦¤¡¨¦§¨¨

.bbeya `ed
:dpyna epipyúBøeîçäå úBlwä ,äøBzaL úBøéáò øàL ìò'©§¨£¥¤©¨©©§©£

,'åë úBââMäå úBðBãfäzezixk ,dyrz `le dyr ,rced `le rced ©§§©§¨
.'xtkn glzynd xiry ,oic zia zezine
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epipyy dn oke .yexita `pzd mazk recne,'úBøeîç'`ldeðééä £©§
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ââBLaepi`e ,alg odn zg`y zekizg izyn zg` dkizg lk`y - §¥¥¥

e ,ielz my` aiigy ,lk` dn rcei,ãéæîa ïàNòL ïéaeïúBàzexiar ¥¤£¨¨§¥¦¨
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.xtkn mixetkd mei el` lk lr ,mixetkd meiå`pzd siqed §
,x`iaeïä elàzexiarïä elàå .äNòú àìå äNò ,úBl÷zexiar ¥¥©£¥§Ÿ©£¤§¥¥

.ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ,úBøeîç£§¥¦¥¦
zeevn lr glzynd xiry xtkn ote` dfi`a zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .dyréîc éëéä äNò éàäepipyy df dyr - ©£¥¥¦¨¥
,xaecn ote` dfi`a ,eilr xtkn glzynd xiryyãáò àìc éà¦§Ÿ£©

äáeLzici lr xtekiy okzi ji` ,e`hg lr daeyz dyr `l m` - §¨
xn`p dfk oaxw lr ixde ,glzynd xiry'äáòBz íéòLø çáæ'¤©§¨¦¥¨

(fk `k ilyn)e .,äáeLz ãáòc éàxiry zxtka jxev oi` ixd ¦©£©§¨
ixdy ,glzyndénð àîBé ìk,xtkzn ,daeyz dyery mei lk - ¨¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zereay(ipy meil)

,envr mixetkd mei zxiar lr xtkn epi` mixetkd meiyúøk̈¥
déì úéì éaøì íéøetkä íBécllk jiiy `ly `vnp iax zrcl - §©¦¦§©¦¥¥

dprzn epi`e dk`ln dyery in lr dxezd dazky zxk aeig
mei ici lr cin xtkzi ok dyri m` s` ixdy ,mixetkd meia
zexiar lry gxkdae ,ok xnel okzi `l ixde ,ea cnery mixetkd
dyryk `l` xtkn mixetkd mei oi` envr mixetkd mei ly

.zxk aiigzi daeyz dyr `l m`e ,daeyz
:`xnbd dgecàì äîlàmei oer lr zxk `evnl oi` recn - ©¨¨Ÿ

`la zextkzn el` zexiary xn`p m` s` ,envr mixetkd

`ld ,daeyzúéîe àéìéìa ãáòc ïBâk dì úçkLî`evnl yi - ©§©©¨§©£©§¥§¨¦
mixetkd mei lila dk`ln dyryk epiide ,xtkzn epi`y ote`

,zn okn xg`l cine ,zxk aiigzdedéì éøBtëì àîîé àúà àìc- §Ÿ£¨§¨¨§©¥¥
ikymixetkd mei eilr xtik `l ,zny mcew meid ribd `ly oe

'mkilr xRki dGd mFIa iM' xn`py ,ely zxkd aeign(l fh `xwie), ¦©©¤§©¥£¥¤
.meia `l` xtkn mixetkd mei oi`y cnll

:xg` ote`a di`xd z` `xnbd d`ianàîéà àlàxn`p `l` - ¤¨¥¨
mei eze`a eyrpy zexiar lr s` xtkn mixetkd mei m` ,jk
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zereay(ipy meil)

xaecn zn`aad mc`,Bãøîa ãîBò,daeyz dyr `leåepizpyn §¥§¦§§
zrck,àéä éaøziiyr `la s` ecal xtkn mixetkd meiy xne`d ©¦¦

zeni x`ya wx edf 'darez miryx gaf' xn`py dne ,daeyz
,dpydäáeLz äNò ïéa ,äøBzaL úBøéáò ìk ìò ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥©¨£¥¤©¨¥¨¨§¨

eìBò ÷øBtî õeç ,øtëî íéøetkä íBé ,äáeLz äNò àì ïéaxtek - ¥Ÿ¨¨§¨©¦¦§©¥¦¥
,xwiraäøBza íéðt älâîe,mipt zefra dxez ixac lr xacnd - §©¤¨¦©¨

øNaa úéøa øôîea zevn miiwn epi`y -,dlin zixLzexiar lr ¥¥§¦©¨¨¤
wx el`íBé ïéà ,åàì íàå ,øtëî íéøetkä íBé äáeLz äNò íà¦¨¨§¨©¦¦§©¥§¦¨¥

.øtëî íéøetkä©¦¦§©¥
:`xnbd zx`an,éaøc àîòè éàîmei oi` el` zexiar ylyay ©©£¨§©¦

,daeyz `ll xtkn mixetkd,àéðúcdfA 'd xac iM' weqta xn`p §©§¨¦§©¨¨
'Da dpFr `edd WtPd zxMY zxMd ,xtd Fzevn z`e(`l eh xacna), §¤¦§¨¥©¦¨¥¦¨¥©¤¤©¦£¨¨

,yexcl yieìBò ÷øBtä äæ ,'äæa 'ä øáã ék'dfiay ,xwira xtekd - ¦§©¨¨¤©¥
'Lidl` 'd ikp`' ipiqa 'd xn`y oey`xd xeaicd z`(a k zeny), ¨Ÿ¦¡Ÿ¤

yecwd ici lr epl xn`p `edy oeik ''d xac' dpekn df xeaice
epiax dyn ici lr `le ,envra `ed jexa(.ck zekn),íéðt älâîe§©¤¨¦

äøBzaixac z` dfane mipt zefra dxez ixac lr xacny - ©¨
.oeifa oeyl ,'dfa' 'd xac aezky dna fnxpe ,dxezdBúåöî úàå'§¤¦§¨

øNaa úéøa øônä äæ ,'øôä,dlin zixa zevn miiwn epi`y - ¥©¤©¥¥§¦©¨¨
dzid epia` mdxa` onfay oeik ,cigi oeyla ,'ezevn' dpekn `ide
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`ly mc`a wqer weqtdy gkene .mixtkzn daeyz eyr m` j`
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:`xnbd dywn .`xtiqd ixaca dxizq dywn `xnbdíúñ' éîøå§¨¦§¨
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,`xtiqaìBëéy xnel iziidíà àlà øtëî íéøetkä íBé àäé àì ¨Ÿ§¥©¦¦§©¥¤¨¦

Ba äpòúä ïk,mc`d'Lã÷ àø÷î' Bàø÷exn`y ,eizekxaa elaiw - ¥¦§©¨§¨¦§¨Ÿ¤
,'mixetkd meie l`xyi ycwn'.äëàìî Ba äNò àìåm` la`àì §Ÿ¨¨§¨¨Ÿ

ïépî ,äëàìî Ba äNòå ,Lã÷ àø÷î Bàø÷ àìå ,Ba äpòúämeiy ¦§©¨§Ÿ§¨¦§¨Ÿ¤§¨¨§¨¨¦©¦
,eilr xtkn mixetkdøîBì ãeîìzdGd iriaXd Wcgl xFUrA K`' ©§©©¤¨©Ÿ¤©§¦¦©¤

'`Ed mixRMd mFi(fk bk `xwie)yexcl yie ,ìkî 'àeä íéøetk íBé' ©¦ª¦¦¦¦¨
íB÷î.eyciw `le dk`lna ellig elit` ote` lka xtkny - ¨

dprzd `ly ryx lr elit` xtkn mixetkd meiy dfa x`eane
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dk`lna ellig m` mb xtkn mixetkd meiy zeaxl yiy `xtiqa
lr mb xtkn mixetkd meiy xaeqd iax zhiyk edf ,eyciw `le
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המשך בעמוד רלר

oifge` mipy` cenr bi sc ± iying wxt`nw `aa
åãøîá ãîåòá,`id iax oizipzn !darez miryx gaf :jl `iywce .daeyz car `lc -

.inei x`ya dl iwen `xw i`de ,oiay opi`y lr xtkn mixetkd mei :xn`cìåò ÷øåô-

.xwira xtekäøåúá íéðô äìâîoebk ,eipt zefr ielbae `tvega dxez ixac lr `a -

`l` aezkl dynl did `l :itec ly zecb`a yxece ayei didy dypn (a ,hv oixcdpq)

xivw inia oae`x jlie" ,"yblt dzid rpnze"

(l ziy`xa) "mihg?úéøá.dlin xya -'ä øáã
ìåò ÷øåôä äæ äæáoey`x xeaic dfiay -

`ly (k zeny) "jidl` 'd ikp`" ipiqa xen`y

.dxeabd itn `l` eze` ernyíéðô äìâîå-

dxez ixac dfea dfe ,oeifa oeyla `xw diwt`cn

.`edøùáá úéøá øôéîä äædevn `idy -

.zicigiäá äðåòù ïîæá àìà éúøîà àì-

`ed zlz jpdae .`xw i`w ay epi`ya `nl`

s` ,x`ya `d ,mixetkd mei xg`l s` ol ilbc

.xtkn mixetkd mei - ay epi`y it lrïðáøå-

mixetkd mei oi`c zexiar x`ya inp edl zi`c

ol ilbc `d :jl ixn` ,oiay opi`y lr xtkn

.ixii` mixetkd meia e`l - zlz jpda `xw

mlerl zxkz - xn`wc "zxkz zxkd" `l`

elld yly lr zwxnn dpi` dzin s`y ,`ad

daeyz `la ,zexiar x`y la` .daeyz `la

mei la` ,mixetkd mei xg` zwxnn dzin inp

.`l - dzin `la mixetkdäùò íàùäáåùú
yly lr s` zwxnn dzin - da dper oi`e -

.`ad mlerl zxkz `le ,elld'åëå ìàøùé ãçà
.glzynd xirya zexiar x`yn mixtkzn -

àøáñ éàä äéì úéà ïàîåmixtkzn mipdkc -

.glzynaäãåäé éáø.`wxit i`da onwl -ìáà
éáøë äì øáñ àì äãåäé éáømei `diy -

`iz` `le ,miay opi`y lr xtkn mixetkd

.diail` oizipznàîìã åàinp dcedi iax -

i`de .inp dcedi iax oizipzne ,dl xaq iaxk

- iaxk dl xaqe ,`id dcedi iax :xn` `lc

xaqe `id iax :xninl ith jiiy `zlinc `gxe`

dcedi iax :xninl `le ,diax dcedi iaxk dl

.dicinlz iaxk dil xaqe `idàðéîà÷ à÷åã
äãåäé éáøë äì øáñ éáø,glzynd xirya -

,`pniwe`ck `id iax oizipzn jgxk lrc

.oiay opi`y lr xtkn mixetkd mei ipzwcn

oi` :`ipzc ,iaxk dil xaq `l dcedi iax la`

.dcedi iaxl oiay opi`y lr xtkn mixetkd mei

ïéáùä ìò àìà ïéøôëî ïéà úåîùàå úåàèç-

'ebe "mz`hg z` eceezde" (d xacna) aizkc

."dilr `hg xy` dceezde" ,(d `xwie)ïéàù
ââåùë ãéæîä ìò ïéøôëîzeny`e ze`hg aex -

dgty my` `l` ,bbeyk cifnd lr oixtkn oi`

oecwtd zreay my`e `nh xifp my`e dtexg

.zecrd zreayc z`hge÷ìç êàxeyra j`" -

lke ,"`ed mixetkd mei dfd iriayd ycgl

mei oi`y minrty jcnll ,oiherin oiwxe oik`

.xtkn mixetkdàøôéñ íúñ- mipdk zxez -

od el`"a oixcdpqa opixn` ikd ,`id dcedi iax

.(` ,et) "oiwpgpdùãå÷ àø÷î åàø÷ àì`l -

meie l`xyi ycwn" xnel eizekxaa elaiw

."mixetkdàîåéã úøëá éáø äãåîå`ipzc `d -

zxka - oiay opi`y lr xtkn epi`c `ziinw

.dk`ln lye iepir ly ,xn`w mixetkd mei ly

it lr s` xtkn - zexiar x`y lk lr la`

.ea dprzd `le dk`ln ea dyryàì éàã
éëä àîéú.xtkn dineic zxk`c `nize ,xtkn `lc iax dcen dineic zxkac -éáøì äéì úéì íéøåôëä íåéã úøëzxk mixetkd meia `pngx azk dnl ok m` ,dinza -?`nlya

il dnl jpd la` ,xtki` `l mixetkd mei mcew ziin i`c zezixk x`y?!`nei `d dilr xtkn dilr xar ik `dàì äîìàlr xtknc iaxl dil zi` i` dnl` ,xnelk .dinza -

mixetkd meia zxk `ki` `l - daeyz `la dineic zxk?äéì éøåôëì àîîé éúà àìã úéîå àéìéìá ãáòã ïåâë äì úçëùî àäåik" (fh `xwie) aizkck ,mei `l` xtkn oi`y -

."mkilr xtki dfd meia
:ïðéù÷îå

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

ãîåòá:opixn` (a ,dt) `neic `xza wxtac :y"eixcn dnly epiax axd dywd - ecxna

`d ,`l envr ipta ,oi` - daeyzd mr ;daeyzd mr mixtkn mixetkd meie dzin

x`ya zxtkn daeyz `la dzinc edl zi`c ,opaxk elit` `iz` `l `de .iaxk `lc - ipn

oixeqid mr `l` zwxnn dzinc opax ixn`w `l `kdc :xnel yie !dyly jpd e`lc zexiar

epi` jk ici lre ,dzin xg`l eze` oipcy oipicde

dzin - daeyzd mr la` .`ad mlerl zxkp

xg`l oixeqia cer oecp oi`y ,ixnbl zwxnn

`la mixetkd meie dzin - iaxl la` .dzin

`zyde .zexiar x`ya ixnbl zwxnn daeyz

.opaxk xity iz`

ïéàùaex :qxhpewa yxit - cifnd lr oixtkn

,cifnd lr oixtkn oi` zeny`e ze`hg

my`e `nh xifp my`e dtexg dgty my` `l`

m`e .zecrd zreayc z`hge oecwtd zreay

yie !bbeyk oecfd lr xtkny edpdn xnbpe :xn`z

iaiig lr xtkn oi` oky :jxtinl `ki`c ,xnel

.oic zia zezin iaiige zezixk

ìéàåä`nip :xn`z m`e - cifnd lr xtkne

icin ,cifnd lr xtki `l mixetkd meic

meic `xwc :xnel yie !my`e z`hg` dedc

elit` rnync xn`c o`nl `ki` ,`ed mixetkd

.cifna opiaxnc ecen `nlr ileke ,miay mpi`

mipta dyrpd xiryn slip daxc`c ,cere

.cifnd lr xtkny

àì`ly :qxhpewa yxit - ycew `xwn e`xw

l`xyi ycwn" xnel eizekxaa eilr elaiw

zekxa ogky` `lc ,d`xp oi`e ."mixetkd meie

epiaxl d`xpe .`ziixe`c eedilc mixetkd meia

oic ziay dceny - ycew `xwn e`xw :mz

,meid zyecw liaya dk`lnn zaeye edeycw

zngn zaey epi`y - ycw `xwn e`xw `le

zeyrl lvrzny zngn `l` ,meid zyecw

.dk`lnãåîìúlkn `ed mixetkd mei xnel

,ixii` daeyz dyra `nlc :dniz - mewn

!oiayd lr `l` xtkn epi`c `pz xaq mlerle

éàã"j`" el dnl :xn`z m`e - ikd `niz `l

opircic `zyd jzrc `wlqc i`nl ,wlg

yie ?dil zil iaxl mixetkd meic zxkc `xaqn

`ny e` ."jinrhle" xninl ivn dedc :xnel

`l` dxiarn ea xfg elit` - "j`" jixhvi`

mixetkd meiy dvex epi`y ,dxtka hrany

.xtki

[a cenrl jiiy]ãáòã- dngd zriwyl jenq

`edy ,dnewe`l ivn `l xiry geliy xg`l la`

(a ,g) lirl rnync ab lr s`e .meid lk xtkn

jk xg` ly zexiar lr oixtkn zepaxw oi`y

d`nehl dpin `wtp :xn`c ,meia ea elit`

glzynd xiry ip`y - dfl df oia drxi`y

mkz` xdhl mkilr xtki dfd meia ik" dia aizkc

,inp i` .xtki meid lkc rnyn "mkiz`hg lkn

oi`e ,zvw xtkn glzynd xiry `la envr meid

`nw wxta ogky` `peeb i`dke .xenb zxk o`k

`itewn yxeid lr zxtkn dlerc (` ,e) migafc

`zyde .ixnbl xnelk ,`raiwn `le
iz`
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xg`l oixeqia cer oecp oi`y ,ixnbl zwxnn
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øîBì ãeîìz ?ïépî ,äëàìî Ba äNòå ,Lã÷ àø÷î¦§¨Ÿ¤§¨¨§¨¨¦©¦©§©
:àéL÷ àì ,ééaà øîà !íB÷î ìkî ,"àeä íéøtk íBé"¦ª¦¦¨¨£©©©¥¨©§¨
,éaø àäå àä :øîà àáø .äãeäé éaø àäå ,éaø àä̈©¦§¨©¦§¨¨¨£©¨§¨©¦

?déì úéì éaøì íéøetkä íBéc úøk ,éëä àîéz àì éàc ,àîBéc úøëa éaø äãBîe¯änlà ¤©¦§¨¥§¨§¦¨¥¨¨¦¨¥§©¦¦§©¦¥¥©¨¨
:àîéà àlà !déì éøetëì àîîé àúà àìc ,úéîe àéìéìa ãáòc ïBâk dì zçkLî ?àì̈©§§©§¨§©£©§¥§¨¦§¨£¨§¨¨§©¥¥¤¨¥¨
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רלו
oifge` mipya cenr bi sc ± iying wxt`nw `aa

äéì úéì éáøì àîîéã úøëå :ïðéù÷îåaizkc ,`nnic zxk aizk `icda `de ,dinza -

!(bk `xwie) "dfd meid mvra" dk`lna oia iepira oiaäéú÷ðçårbx eilr xar `ly -

.ezxiar xg`l meid onäîçä úòé÷ùì êåîñxg` meia rbx xar `ly ,meid z`v mr -

.dxiard'åë øéòùá øîåç àéðúã.dl opiqxb `l -ùã÷ä ùã÷î úà øôëåzceara -

lr zxtknd ,aizk mixetkd mei ly xirye xt

.eiycwe ycwn z`nehíéðôìå éðôì äælr -

iptl `nhp oebk ,miptle iptl drxi`y d`neh

lr dil zaiignc ,d`egzyd ick ddye miptle

.(a ,fh zereay) ipy wxta yxtnck eziidyäæ
ìëéä.lkida `nhp m` -çáæî äægafn -

.diidyae ,d`neha zxehw xihwd m` ,adfd

úåøæòä åìà.d`neha dxfrl qpkp -ååùåä
úçà äøôëá ïìåëdeyd `xza "xtki" `da -

oixtkzn oleky cnln ,mil`xyie miel mipdk

z`neha eli`c .zexiar x`ya glynd xirya

xtd ixdy ,eeydc xninl `kil eiycwe ycwn

.l`xyi lr iniptd xirye mipdkd lr xtkn

øéòùä íãù íùë øîåà ïåòîù éáøecal -

mey `la ycwn z`neha l`xyi lr xtkn

- iniptd xirya iecie mey oi` ixdy ,iecie

mipdkd lr xtkn iecie `la ecal xtd mc jk

x`yl xtd iecie dil xzii`e .ycwn z`neha

.zexiarååùåä éàãå àäi`e ,zg` dxtka -

eeyed i`na eeyed `l zexiar x`ya?:éðùîå
åäðéð äøôë éðáã ååùåä- eeyed jkl -

ycwn z`neha oia ,dxtk mlekl yiy jcnll

.zexiar x`ya oiaäéùôðãá ãç ìë åäéî
.xirya el`e xta el` -íòì øùà`le -

.mipdklåììëî øúåäxy`" xn`y llkn -

.exzed mixg`l `le el :rnync ,"elåúéá ìöà
."ezia crae ecra xtke" (fh `xwie) aizkc -

øîåì êùôð íàåyxcnd lr melk zeywdl -

.zeywdl el yi dn yxtn dinwle .dfdéøä
'åë øîåà àåäjcnln `xwnd jgxk lr -

oxd` zia" xn`py ,oxd` ly exta mixtkzny

,ezia oiiexw mipdkd lk ixd ,"'d z` ekxa

."ezia crae" llka md ixdàðú ïàî`dl -

rnync ,dxtk odl oi` dzrn :ipzwc `zipzn

.llk dxtk mdl oi` extkzi xta `l m`c

äãåäé éáøë àìã:xn`c ,oerny iaxk `l` -

,dcedi iax i`c .zeielz xta odizextk lk

dxtk edl zi` - xta ixtkn `l inp i`

.zexiar x`ya glzynd xirya zdinééáà
'åë øîà¯dxtk mdl oi` dzrn xn`w ikde
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,glzynd xiry `kilc oebk e` xiryd glzypy mcew zny oebk :xn`w `lc xity iz`

`la mixetkd meic :miyxtn yie .oevig car `lc `kid dpin `wtpe (a ,g) lirl xn`ck

cr xtkn epi` mixetkd meie cin xtkn xiryc ,dpin `wtpe .ixnbl xtkn glzynd xiry

cin xtkn xirydy mixetkd meian xirya xneg :`ipzck .mixetkd mei i`venl jygzy

mixetkd meia xneg ,jygzy cr mixetkd meie

dn oaxw `la xtkn mixetkd meiy xiryan

`vne` dizwpgc oebk hwpc `de .xirya ok oi`y

,meia ea zny oicd `ed `l` ,`wec e`l -

ea zn `l elit` inp i` :dhwp `zlinc `geexle

jenq carc oebke ,mini dnk xg` `l` meia

.dngd zriwyløôëådf ycwd ycwn z`

iptl z`nehac :qxhpewa yxit - miptle iptl

jixv i`n`c :dywe .ixiin lkid z`nehae miptle

zxk iab (a ,fh) ipy wxt onwl `d ?edlekl `xw

oeik `nye !edlekl `xw cg `l` oikixvn `l

edine .xac lkl eeyed dxtk oiprl eeyedy

gafn yxtl qxhpewd wegcl jixvy ,`iyw

ok m`e ,d`neha eilr xihwdy oebk - ernynk

xiry xtkiy epivn `le ,yniyy `nh epiid

i` ,cere !d`neha yniyy odk lr iniptd

,dcedi iaxl `kd ixii` eiycwe ycwn z`neha

`ed enewnn :oerny iax (` ,g) lirl xn`w i`n

enewnn inp dcedi iaxl elit` `d ?rxken

,`q `nei) "el e`ived" wxt seqac cere !rxken

gafna oke lkida oke"c oizipzn` dl iziin (`

d`xp ok lr !d`fd oiprl oizipznc "adfd

oia lr epiid "miptle iptl"e ,ixii` d`fdac

epiid "gafn"e ,zkxtd lr epiid "lkidd"e ,micad

jtey didy mcd ixiy epiid "zexfr"e ,adfd gafn

,dxfra didy oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr

`iyw edine .(` ,fn migaf) "onewn edfi`"a opzck

,cere !"dxfr" xninl dil dedc ,zexfr hwpc `d

`aekirle .dyxta `icda iaizk edlek ze`fdc

my) "onewn edfi`" wxta ol `wtpc ,jixhvi` `l

dlke" :(a ,q `nei) "el e`ived" wxtae (a ,ap

yie !xtik `l dlk `l m`e ,xtik dlk m` ,"xtke

daexne geyn odkc `xw i`d jixhvi`c :xnel

da aizk dyxtd lky itl ,ok zeyrl leki micba

xy` odkd xtke" :mipdk zxeza `ipz oke .oxd`

dlek dyxtd lky itl ?xnel cenlz dn "gyni

ycwn z` xtke "aizk okl ,oxd` da xen`

jixv micba daexne geyn lky - 'ebe "ycwd

.ok zeyrl

ååùåäiniptd xiryl la` - zg` dxtkl olek

opiyxce "mrl xy`" aizkc ,eeyed `l

.mipdkl `le :jenqaù÷úéàåxiry

wxtac :dniz - mipta dyrpd xiryl glzynd

xkc ipy,mirytc `inec mi`hg iab (a ,dk) zezi

.aizkc `ed mipta dyrpd xirya i`d :jixt

`dc ,glzynd xiry dipin xnbl `zyde

!ywzi`
olek
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?déì úéì éaøì àîîéc úøk¯zçkLî ?àì änlà ¨¥¦¨¨§©¦¥¥©¨¨¨©§§©§
ìëàc ,éîð éà ;úéîe dé÷ðçå àöîeà ìëàc dì̈©£©§¨§©§¥¦¦©¦©£©

ì Ceîñ.déì éøetëì úeäL äåä àìc ,änçä úòé÷L ¨¦§¦©©©¨§¨£¨§§©¥¥
àä ."çeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå ìàøNé ãçà"¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©¨
ãçàå íéðäk ãçàå ìàøNé ãçà :éðú÷ ,àéL÷ àôeb¨©§¨¨¨¥¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ£¦§¤¨
ïäëìe íéðäkì ìàøNé ïéa äî :éðz øãäå .çeLî ïäkŸ¥¨©©£©¨¥©¥¦§¨¥©Ÿ£¦§Ÿ¥
ìàøNé ãçà :øîà÷ éëä ,äãeäé áø øîà !çeLî̈©£©©§¨¨¦¨¨©¤¨¦§¨¥
øéòNa ïéøtkúî çeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©¦§©§¦§¨¦
äîe .ïäéðéa ÷eléç ïéàå ,úBøéáò øàLa çlzLnä©¦§©¥©¦§¨£¥§¥¦¥¥¤©
øtëî øtäL àlà ?çeLî ïäëìe íéðäkì ìàøNé ïéa¥¦§¨¥©Ÿ£¦§Ÿ¥¨©¤¨¤©¨§©¥
?épîe ,'åëå åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò íéðäkä ìò©©Ÿ£¦©§©¦§¨§¨¨¨©¦
"Lãwä Lc÷î úà øtëå" :àéðúc ;àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§©§¨§¦¥¤¦§©©Ÿ¤

¯"ãòBî ìäà úà" ,íéðôìå éðôì äæ¯,ìëéä äæ ¤¦§©§¦§¦¤Ÿ¤¥¤¥¨
"çaæî"¯"øtëé" ,BòîLîk¯"íéðäk" ,úBøæò elà ¦§¥©§©§¨§©¥¥£¨Ÿ£¦

¯"ìäwä íò" ,BòîLîk¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯ §©§¨©©¨¨¥¦§¨¥§©¥
ïéøtkúnL ,úçà äøtëì ïlek eåLeä ;íiåìä elà¥©§¦¦§¨§©¨¨©©¤¦§©§¦
.äãeäé éaø éøác ,úBøéáò øàLa çlzLnä øéòNa§¨¦©¦§©¥©¦§¨£¥¦§¥©¦§¨
íéðôa äNòpä øéòN ícL íLk :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§¥¤©¨¦©©£¤¦§¦

åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò ìàøNé ìò øtëî¯Ck §©¥©¦§¨¥©§©¦§¨§¨¨¨¨
Lc÷î úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî øtä íc©©¨§©¥©©Ÿ£¦©§©¦§¨
øtëî çlzLnä øéòN ìL BéecéeL íLëe ,åéLã÷å§¨¨¨§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥

úBøéáò øàLa ìàøNé ìò¯øtëî øt ìL Béecéå Ck ©¦§¨¥¦§¨£¥¨¦¤¨§©¥
éàcå àä ,ïBòîL éaøìe .úBøéáò øàLa íéðäkä ìò©©Ÿ£¦¦§¨£¥§©¦¦§¨©©

!eåLeä¯ìk eäéî ,eäðéð äøtë éðác ?eåLeä éàî §©§¦§¥©¨¨¦§¦¨
?ïBòîL éaøc déîòè éàî .déLôðãa øtëî ãçå ãç©§©§©¥¦§©§¥©©§¥§©¦¦§
øéòN L÷zéà ,"íøéòOä éðL úà ç÷ìå" :áéúëc¦§¦§¨©¤§¥©§¦¦¦§©¨¦
äNòpä øéòO äî ,íéðôa äNòpä øéòNì çlzLnä©¦§©¥©§¨¦©©£¤¦§¦©¨¦©©£¤
Lc÷î úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî Bðéà íéðôa¦§¦¥§©¥©©Ÿ£¦©§©¦§¨

"íòì øLà" :déa áéúëc ,åéLã÷å¯øéòN óà §¨¨¨¦§¦¥£¤¨¨©¨¦
.úBøéáò øàLa íéðäkä ìò øtëî Bðéà çlzLnä¯ ©¦§©¥©¥§©¥©©Ÿ£¦¦§¨£¥

íéåL eéäiL ,Le÷zéà éëäì :Cì øîà äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¨§¨¦¦§¤¦§¨¦
àäì àðz ïàî .àúàc àeä íéîãáe äîB÷áe äàøîa§©§¤§¨§¨¦©£¨©§¨§¨
"íòì øLà úàhçä øéòN úà èçLå" :ïðaø eðúc¯änáe ;Ba ïéøtkúî íéðäkä ïéàL §¨©¨©§¨©¤§¦©©¨£¤¨¨¤¥©Ÿ£¦¦§©§¦©¤

øLà" :øîàð øák éøäL ,ïøäà ìL Bøôa eøtkúé àì ìBëé .ïøäà ìL Bøôa ?ïéøtkúî¦§©§¦§¨¤©£Ÿ¨Ÿ¦§©§§¨¤©£Ÿ¤£¥§¨¤¡©£¤
"íéðäkä ìò øtëé" :øîBà àeäLk ?äøtk ïäì ïéà äzòî ,"Bì¯äîa ;äøtk ïäì eðéöî ¥©¨¥¨¤©¨¨§¤¥§©¥©©Ÿ£¦¨¦¨¤©¨¨§©

eøtkúé ìàå ,Búéa ìöà Bììkî øzeä éøäL ,ïøäà ìL Bøôa eøtkúiL áèeî ?ïéøtkúî ïä¥¦§©§¦¨¤¦§©§§¨¤©£Ÿ¤£¥©¦§¨¥¤¥§©¦§©§
øîBì ELôð íàå .Búéa ìöà Bììkî øzeä àlL íéðôa äNòpä øéòNa¯:øîBà àeä éøä §¨¦©©£¤¦§¦¤Ÿ©¦§¨¥¤¥§¦©§§©£¥¥

'ä úà eëøa 'ä éàøé ,'ä úà eëøa éålä úéa ,'ä úà eëøa ïøäà úéa"éaø éàc ,äãeäé éaøk àìc :äéîøé éaø øîà ?àpz ïàî ;" ¥©£Ÿ¨§¤¥©¥¦¨§¤¦§¥¨§¤©©¨£©©¦¦§§¨§¨§©¦§¨§¦©¦
äãeäé¯øéòNa äøtk íäì ïéà íéðäk :øîàc ,àéä ïBòîL éaø :øîà àáø ?épîe .çlzLnä øéòNa äøtk ïäì Lé íéðäk :øîàä §¨¨¨©Ÿ£¦¥¨¤©¨¨§¨¦©¦§©¥©©¦¨¨¨©©¦¦§¦§¨©Ÿ£¦¥¨¤©¨¨§¨¦

:øîBà àeäLk ?åéLã÷å Lc÷î úàîeèa äøtk íäì ïéà äzòî :øîà÷ éëä ,äãeäé éaø àîéz eléôà :øîà ééaà .çlzLnä©¦§©¥©©©¥¨©£¦¥¨©¦§¨¨¦¨¨©¥©¨¥¨¤©¨¨§§©¦§¨§¨¨¨§¤¥
"íéðäkä ìò øtëé"¯äøtk ïäì Lé Ck ,úBøéáò øàLa äøtk ïäì LiL eðéöîc Bîëe ,úBøéáò øàLa äøtk ïäì LiL eðéöî §©¥©©Ÿ£¦¨¦¤¥¨¤©¨¨¦§¨£¥§§¨¦¤¥¨¤©¨¨¦§¨£¥¨¥¨¤©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zereay(ipy meil)

déì úéì éaøì àîîéc úøklr zxk aiigzdl okzi `l iax zrcl - ¨¥¦¨¨§©¦¥¥
el xtkzn cin ixdy ,meia zeyrpd mixetkd mei ly zexiar
xn`py ,envr meid lr mb zxk aeig yxetn weqta eli`e ,`hgd

(l-hk bk `xwie)dGd mFId mvrA dPrz `l xW` WtPd lk iM'¦¨©¤¤£¤Ÿ§ª¤§¤¤©©¤
mFId mvrA dk`ln lM dUrY xW` WtPd lke ,diOrn dzxkpe§¦§§¨¥©¤¨§¨©¤¤£¤©£¤¨§¨¨§¤¤©
`ly iny i`ce `l` ,'DOr axTn `edd WtPd z` iYca`de dGd©¤§©£©§¦¤©¤¤©¦¦¤¤©¨
,daeyz dyr `le dk`lna mixetkd mei z` lligy e` dprzd

.eilr xtkn mixetkd mei oi`
:`xnbd dgecàì äîlàdxiar xaerl s` zxk `vnp `l recn - ©¨¨Ÿ

ixde ,meiadì úçkLî`hegd aiigziy ote` `evnl xyt` - ©§©©¨
ote`a ,mixetkd mei ici lr xtkzi `le zxkàöîeà ìëàcxya - §¨©§¨

,milgba ielv hrenúéîe ,dé÷ðçåelit` ig `ly ,zne wpgpe - §©§¥¦
.lk`y ixg` cg` rbxénð éà,sqep ote` -oebkìëàcmeia ¦©¦§¨©

mixetkdì Ceîñdéì éøBtëì úeäL äåä àìc ,änçä úòé÷L`ly - ¨¦§¦©©©¨§Ÿ£¨¨§©¥¥
mipte` ipyae ,`hgy xg`l eilr xtkiy mixetkd meia onf did

.eilr xtkn mixetkd mei oi`e ,zxk yepr `edy `vnp el`
:dpyna epipyçeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå ìàøNé ãçà'mixtkzn ¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©

xtkn xtdy `l` geyn odkle mipdkl mil`xyi oia dn ,xirya
.'eiycwe ycwn z`neh lr mipdkd lr

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef dpyn - ¨¨©§¨
dligza okyéðz÷yçeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå ìàøNé ãçà ¨¨¥¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©

,mdipia welig lk oi`y rnyne ,glzynd xirya mixtkznøãäå©£©
éðz`pzd dpy jk xg`e -,'çeLî ïäëìe íéðäëì ìàøNé ïéa äî' ¨¥©¥¦§¨¥§Ÿ£¦§Ÿ¥¨©

.mdipia welig yiy x`eane
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,äãeäé áø øîà,`pzdìàøNé ãçà ¨©©§¨¨¦¨¨©¤¨¦§¨¥

,çeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàåy df oiprl miey mlekïéøtkúî §¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©¦§©§¦
e ,úBøéáò øàLa çlzLnä øéòNa,xirya mixtkzn mdy ,df oipra §¨¦©¦§©¥©¦§¨£¥

äîe .ïäéðéa ÷eléç ïéàyiy weligdïäëìe íéðäëì ìàøNé ïéa ¥¦¥¥¤©¥¦§¨¥§Ÿ£¦§Ÿ¥
åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî øtäL àlà ,çeLî̈©¤¨¤©¨§©¥©©Ÿ£¦©§©¦§¨§¨¨¨

,'åëå.eiycwe ycwn z`neh lr l`xyi lr xtkn iniptd xirye
épîezrck ,epizpyn diepy in zrcke -,àéä äãeäé éaøxaeqd ©¦©¦§¨¦

,`ziixaa x`eanke ,glzynd xirya mixtkzn mipdk mby
,àéðúcmixetkd mei ly xiryde xtd iabl weqta xn`pfh `xwie) §©§¨

(bllre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e WcTd WCwn z` xRke'§¦¤¤¦§©©Ÿ¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©
,weqtd yxcp jke ,'xRki ldTd mr lM lre mipdMdúà øtëå' ©Ÿ£¦§©¨©©¨¨§©¥§¦¤¤

íéðôìå éðôì äæ ,'Lãwä Lc÷îdrxi`y d`neh lr dxtk ef ± ¦§©©Ÿ¤¤¦§©§¦§¦
onf xeriy mipta ddye `nhpy odk oebk ,miycwd ycewa

.eaiigndìëéä äæ ,'ãòBî ìäà úà'`nhpy in lr mb xtkny - ¤Ÿ¤¥¤¥¨
.lkida,'çaæî'epiid,BòîLîkzxehw xihwdy in lr xtkny ¦§¥©§©§¨

aezky dne .d`neha,úBøæò elà ,'øtëé'qpkpy in lr xtkny §©¥¥£¨
ycwn z`neh lr zextk mdy ,el` lkae ,dxfrl d`neha
dne .xirya mixtkzn l`xyie xta mixtkzn mipdkd ,eiycwe

xn`py,'íéðäk'`ed,ïòîLîk,mipdkd lr xtkny,'ìäwä íò' Ÿ£¦§©§¨¨©©¨¨
,ìàøNé elàe,íiåìä elà ,'øtëé'ef dxtkaeäøtëì ïlek eåLeä ¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦§¨§©¨¨

,úçàdf oiprléøác ,úBøéáò øàLa çlzLnä øéòOa ïéøtkúnL ©©¤¦§©§¦©¨¦©¦§©¥©¦§¨£¥¦§¥
øtëî íéðôa äNòpä øéòN ícL íLk ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¦§¥§¥¤©¨¦©©£¤¦§¦§©¥

åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò ìàøNé ìòmiceezn oi` ixdy ,iecie `ll ©¦§¨¥©§©¦§¨§¨¨¨
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,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìòzxtkl jxvp epi` xtd ly ieciede ©§©¦§¨§¢¨¨
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:`xnbd zl`eyeåLeä éàcå àä ,ïBòîL éaøìeweqtay i`ce ixd - §©¦¦§¨©©§
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.eeyed dna xxal yi ok m` ,zexiar x`ya eeyed `ly xaeq
:`xnbd daiyneåLeä éàî,mil`xyie mipdk eeyed dn oiprl - ©§
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àúàc àeä íéîãáe äîB÷áe äàøîa íéåL eäiL-xnel `a df ywid ¤§¨¦§©§¤§¨§¨¦©£¨

miieyye ,daeb eze`ae ,rav eze`a eidi mixiryd ipyy jixvy
.dey mdipy ly

iax zhiyk dyxtl xyt` m`d dpce ,`ziixa d`ian `xnbd
:`xnbd zxxan .`l e` dcediïðaø eðúc àäì àðz ïàîdpy in - ©¨¨§¨§¨©¨¨
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y,äøtk ïäì eðéöîmpi`y herin yiy oeik ,xxal epl yiy `l` ¨¦¨¤©¨¨
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,äéîøé éaø øîà`id ef `ziixa,äãeäé éaøk àìc,jkl di`xdeéàc ¨©©¦¦§§¨§Ÿ§©¦§¨§¦
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.xtkzdl dna mdl did `l oxd` ly 'ezia'
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מקווה אני שלא יקפידו, אבל גם אם יקפידו, מוכרחני לומר את העניין כפי שהוא לאמיתתו – כל בני ישראל, יהיו מי שיהיו, המשכת 
חיותם היא על ידי הנשיאים.

משיחת ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט



רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zereay(ipy meil)

déì úéì éaøì àîîéc úøklr zxk aiigzdl okzi `l iax zrcl - ¨¥¦¨¨§©¦¥¥
el xtkzn cin ixdy ,meia zeyrpd mixetkd mei ly zexiar
xn`py ,envr meid lr mb zxk aeig yxetn weqta eli`e ,`hgd

(l-hk bk `xwie)dGd mFId mvrA dPrz `l xW` WtPd lk iM'¦¨©¤¤£¤Ÿ§ª¤§¤¤©©¤
mFId mvrA dk`ln lM dUrY xW` WtPd lke ,diOrn dzxkpe§¦§§¨¥©¤¨§¨©¤¤£¤©£¤¨§¨¨§¤¤©
`ly iny i`ce `l` ,'DOr axTn `edd WtPd z` iYca`de dGd©¤§©£©§¦¤©¤¤©¦¦¤¤©¨
,daeyz dyr `le dk`lna mixetkd mei z` lligy e` dprzd

.eilr xtkn mixetkd mei oi`
:`xnbd dgecàì äîlàdxiar xaerl s` zxk `vnp `l recn - ©¨¨Ÿ

ixde ,meiadì úçkLî`hegd aiigziy ote` `evnl xyt` - ©§©©¨
ote`a ,mixetkd mei ici lr xtkzi `le zxkàöîeà ìëàcxya - §¨©§¨

,milgba ielv hrenúéîe ,dé÷ðçåelit` ig `ly ,zne wpgpe - §©§¥¦
.lk`y ixg` cg` rbxénð éà,sqep ote` -oebkìëàcmeia ¦©¦§¨©

mixetkdì Ceîñdéì éøBtëì úeäL äåä àìc ,änçä úòé÷L`ly - ¨¦§¦©©©¨§Ÿ£¨¨§©¥¥
mipte` ipyae ,`hgy xg`l eilr xtkiy mixetkd meia onf did

.eilr xtkn mixetkd mei oi`e ,zxk yepr `edy `vnp el`
:dpyna epipyçeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå ìàøNé ãçà'mixtkzn ¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©

xtkn xtdy `l` geyn odkle mipdkl mil`xyi oia dn ,xirya
.'eiycwe ycwn z`neh lr mipdkd lr

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef dpyn - ¨¨©§¨
dligza okyéðz÷yçeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå ìàøNé ãçà ¨¨¥¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©

,mdipia welig lk oi`y rnyne ,glzynd xirya mixtkznøãäå©£©
éðz`pzd dpy jk xg`e -,'çeLî ïäëìe íéðäëì ìàøNé ïéa äî' ¨¥©¥¦§¨¥§Ÿ£¦§Ÿ¥¨©

.mdipia welig yiy x`eane
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,`ziixaa x`eanke ,glzynd xirya mixtkzn mipdk mby
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,úçàdf oiprléøác ,úBøéáò øàLa çlzLnä øéòOa ïéøtkúnL ©©¤¦§©§¦©¨¦©¦§©¥©¦§¨£¥¦§¥
øtëî íéðôa äNòpä øéòN ícL íLk ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¦§¥§¥¤©¨¦©©£¤¦§¦§©¥
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xirya mixtkzn mipdkd s`y dcedi iax zrca x`eane .xtd
glzynd xiry zxtk oiprly epizpyna epipyy dne ,glzynd

.ezhiyk edf ,miey mlek
:`xnbd zl`eyeåLeä éàcå àä ,ïBòîL éaøìeweqtay i`ce ixd - §©¦¦§¨©©§

oerny iaxy oeike ,lirl epyxcy enke ,mipdke mil`xyi eeyed

.eeyed dna xxal yi ok m` ,zexiar x`ya eeyed `ly xaeq
:`xnbd daiyneåLeä éàî,mil`xyie mipdk eeyed dn oiprl - ©§

df oiprleäðéð äøtk éðác,dxtk yi mipdkl mbe mil`xyil mby ± ¦§¥©¨¨¦§
déLôðãa øtëî ãçå ãç ìk eäéîdxtka xtkzn cg` lky `l` - ¦¨©§©§©¥¦§©§¥

.xirya mil`xyie xta mipdk ,ely
:`xnbd zx`anïBòîL éaøc déîòè éàîiax ly enrh dn - ©©§¥§©¦¦§

,glzynd xirya mixtkzn mpi` mipdkdy xaeqy oernyáéúëc¦§¦
tkd mei ixiry iablmixe(f fh `xwie),,'íéøéòOä éðL úà ç÷ìå'ixd §¨©¤§¥©§¦¦

df weqtayL÷zéàywed -,íéðôa äNòpä øéòNì çlzLnä øéòN ¦§©¨¦©¦§©¥©§¨¦©©£¤¦§¦
,cnllúàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî Bðéà íéðôa äNòpä øéòO äî©¨¦©©£¤¦§¦¥§©¥©©Ÿ£¦©§©

,åéLã÷å Lc÷îmeyn ,l`xyi lr `l`déa áéúëc(eh fh `xwie) ¦§¨§¨¨¨¦§¦¥
z`Hgd xirU z` hgWe','íòì øLàmpi` mipdky hrnl §¨©¤§¦©©¨£¤¨¨

,ea mixtkznøàLa íéðäkä ìò øtëî Bðéà çlzLnä øéòN óà©¨¦©¦§©¥©¥§©¥©©Ÿ£¦¦§¨
,úBøéáòxiryn mipdkd zxtk z` oerny iax hrin df ywidne £¥

.glzynd
:df ywidn cnel dcedi iax dn `xnbd zx`anäãeäé éaøåxaeqd §©¦§¨

,glzynd xirya mixtkzn mipdky,Le÷zéà éëäì ,Cì øîà̈©¨§¨¦¦§
àúàc àeä íéîãáe äîB÷áe äàøîa íéåL eäiL-xnel `a df ywid ¤§¨¦§©§¤§¨§¨¦©£¨

miieyye ,daeb eze`ae ,rav eze`a eidi mixiryd ipyy jixvy
.dey mdipy ly

iax zhiyk dyxtl xyt` m`d dpce ,`ziixa d`ian `xnbd
:`xnbd zxxan .`l e` dcediïðaø eðúc àäì àðz ïàîdpy in - ©¨¨§¨§¨©¨¨

iniptd xirya xn`p ,oldlc `ziixad z`(eh fh `xwie)úà èçLå'§¨©¤
,'íòì øLà úàhçä øéòN,dxe`kl zexzein 'mrl xy`' zeaizde §¦©©¨£¤¨¨

cenll yieBa ïéøtkúî íéðäkä ïéàLxiry 'mrl' wxe ,df xirya ¤¥©Ÿ£¦¦§©§¦
,xtkn dfïéøtkúî änáe,mipdkd.ïøäà ìL Bøôadkiynn ©¤¦§©§¦§¨¤©£Ÿ
:`ziixadìBëéy xnel ziideøtkúé àìmb mipdkdìL Bøôa ¨Ÿ¦§©§§¨¤

øîàð øák éøäL ,ïøäàoxd` ly ext iabl,(e fh `xwie)aixwde' ©£Ÿ¤£¥§¨¤¡©§¦§¦
z`Hgd xR z` oxd`,'Bì øLà`le xtd xtkn eilr wxy hrnpe ©£Ÿ¤©©©¨£¤

e ,mipdkd lräzòîy xn`p,äøtk ïäì ïéàz`hgd xiryy oeik ¥©¨¥¨¤©¨¨
j` ,eilr wx xtkn oxd` ly exte ,l`xyi lr `l` xtkn epi`

øîBà àeäLk,(bl fh `xwie)crFn ld` z`e WcTd WCwn z` xRke' §¤¥§¦¤¤¦§©©Ÿ¤§¤Ÿ¤¥
gAfOd z`e,øtëéeíéðäkä ìòixd 'xRki ldTd mr lM lre §¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©©¨¨§©¥

y,äøtk ïäì eðéöîmpi`y herin yiy oeik ,xxal epl yiy `l` ¨¦¨¤©¨¨
ok m` ,oxd` ly exta `le z`hgd xirya `l mixtkznïä äna©¤¥

,ïéøtkúî`l`eøtkúiL áèeîmipdkd,ïøäà ìL Bøôadidy s`e ¦§©§¦¨¤¦§©§§¨¤©£Ÿ
df oi` mewn lkny oeik ,'el xy`' aezky dnn mhrnl mewn

,xenb herinBúéa ìöà Bììkî øzeä éøäLly exty df llk - ¤£¥©¦§¨¥¤¥
enr cgi ixdy ,xzed ,odkd lr `l` xtkn epi` lecb odkd

xn`py ,ezia ipa mb mixtkzn(e fh `xwie),'FziA craE FcrA xRke'§¦¤©£§©¥
,enr extkzi mipdkd mby xnel lkepeäNòpä øéòOa eøtkúé ìàå§©¦§©§©¨¦©©£¤

,íéðôaxirya xtkzdln mipdk hrnl 'mrl xy`' ea xn`p ixdy ¦§¦
,dfLdf herinøîBì CLôð íàå .Búéa ìöà Bììkî øzeä àlm`e - ¤Ÿ©¦§¨¥¤¥§¦©§¨©

xg` mewnn zeaxl epl yi ,ef dyxc lr zeywdl dvxz oiicr
y ,oxd` ly exta extkzi mipdkdyøîBà àeä éøädlw mildz) £¥¥

(k-hiEkxA 'd i`xi ,'d z` EkxA ieNd ziA ,'d z` EkxA oxd` ziA' ,¥©£Ÿ¨§¤¥©¥¦¨§¤¦§¥¨§
dn llka md ixde 'oxd` zia' miiexw mipdkd lky ixd ,''d z ¤̀
yie :dzl`y z` `xnbd zniiqn .'FziA craE FcrA xRke' aezky§¦¤©£§©¥

xxalàðz ïàîdzrn' da aezky ,ef `ziixa dpyy `pzd edin - ©©¨
dxtk mdl oi` xta mixtkzn mpi` m`y rnyne ,'dxtk odl oi`

.llk
,äéîøé éaø øîà`id ef `ziixa,äãeäé éaøk àìc,jkl di`xdeéàc ¨©©¦¦§§¨§Ÿ§©¦§¨§¦

k zxaeq ef `ziixaøîàä ,äãeäé éaøyøéòOa äøtk ïäì Lé íéðäk ©¦§¨¨¨©Ÿ£¦¤¨¤©¨¨©¨¦
,çlzLnämipdkd eidy ilely x`ean ef `ziixaa eli`e ©¦§©¥©

.llk dxtk mdl dzid `l oxd` ly exta mixtkznépîeedine - ©¦
,ef `ziixa dpyy `pzdíéðäk ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø ,øîà àáø̈¨¨©©¦¦§¦§¨©Ÿ£¦

,çlzLnä øéòOa äøtk íäì ïéàmi`xwp mipdkd eidy `lel okle ¥¨¤©¨¨©¨¦©¦§©¥©
.xtkzdl dna mdl did `l oxd` ly 'ezia'
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zereay(iyily meil)

,åéLã÷å Lc÷î úàîeèaxxal yiy `l`,ïéøtkúî íä änalre §§©¦§¨§¢¨¨©¤¥¦§©§¦
`ziixad dxn` dfeøtkúiL áèeîmipdkdéøäL ,ïøäà ìL Bøôa ¨¤¦§©§§¨¤©£Ÿ¤£¥

,Búéa ìöà Bììkî øzeä,enr mixtkzn ezia ipayeøtkúé ìàå ©¦§¨¥¤¥§©¦§©§
,íéðôa äNòpä øéòOa,'mrl xy`' ea xn`pyøzeä àl éøäL ©¨¦©©£¤¦§¦¤£¥Ÿ©

øîBì CLôð íàå .Bììkîepl yi ,ef dyxc lr aiydl dvxz m`e - ¦§¨§¦©§¨©
y ,xg` mewnn z`f cenll''ä úà eëøa ïøäà úéa' øîBà àeä éøä£¥¥¥©£Ÿ¨§¤

'åâå(hi dlw mildz)zxtk llka mde 'ezia' miiexw mipdkdy ixd ,
'FziA craE FcrA xRke' xn`py ,oxd` ly ext(e fh `xwie). §¦¤©£§©¥

:`xnbd zxxan'øîBì CLôð íà' éàîe,aiydl ozip did dn - ©¦©§¨©
exta mixtkzn mipdkdy cnll sqep weqta jxev yi jk meyny

,`id `iyewd :`xnbd zx`an .oxd` lyàîéz éëå,xn`z m`e - §¦¥¨
xRke' ixde ,oxd` ly exta extkzi mipdkdy xnel xyt` ji`§¦¤

craE FcrAáéúk 'Búéa(e fh `xwie)mixtkzn ezia ipa wxy o`kne , ©£§©¥§¦
,`ziixad daiyd ef `iyew uxzle .mipdkd x`y `le ,extaïlek¨

mipdkd lk -øîàpL ,Búéa ïééeø÷(k-hi dlw milidz),eëøa ïøäà úéa' §¦¥¤¤¡©¥©£Ÿ¨§
.''ä úà eëøa 'ä éàøé ,'ä úà¤¦§¥¨§¤

`ziixaa x`eand lr dywn `xnbd(:bi)'mrl xy`' weqtdy
:`xnbd dywn .xirya mixtkzn mipdkd oi`y hrnl yxcpéàäå§©

àúàc àeä éëäì 'íòì øLà'xn`py 'mrl xW`' weqtd ike - £¤¨¨§¨¦©£¨£¤¨¨
,mipdkd lr xtkn epi`y hrnl `a iniptd xiryadéì éòaéî éàä©¦¨¥¥

,xnel yxcp df weqt ixd -éåäéì íòcî àðîçø øîà÷cdzeivy - §¨¨©©£¨¨¦§¨¤¡¥
odkd oennn `le ,mrd oennn didi iniptd xirydy dxezd

:`xnbd zvxzn .lecbdìàøNé éða úãò úàîe'î àeää'gTi`xwie) ©¦¥¥£©§¥¦§¨¥¦©
(d fhà÷ôðweqtdn zcnlp mrd oennn `a xirydy ef dyxc - ¨§¨

ipA zcr z`n' e`eaiy ,mixetikd meia odkd zepaxw iabl xn`py¥¥£©§¥
.'l`xUi¦§¨¥

:`ziixad lr dywne `xnbd dkiynnàeä éëäì 'Bì øLà' éàäå§©£¤§¨¦
àúàc'el xy`' weqtd m`d -(`i fh `xwie),lecb odk xta xn`py ©£¨

,ea mixtkzn mipdkd oi`y hrnl `aàéðúãëì déì éòaéî éàä- ©¦¨¥¥§¦§©§¨
,'el xy`' ,df weqtn zyxec `ziixady oicl jxvp df weqt `ld

BìMî[epennn-]ìBëé ,øeaö ìMî àéáî Bðéàå ,àéáî àeäziid ¦¤¥¦§¥¥¦¦¤¦¨
y yxtl,øeaö ìMî àéáé àìoeikìáà ,Ba ïéøtkúî øeavä ïéàL Ÿ¨¦¦¤¦¤¥©¦¦§©§¦£¨

,íéðäkä åéçà ìMî àéáéoeikãeîìz ,Ba ïéøtkúî íéðäkä åéçàL ¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦©§
'Bì øLà' øîBì(`i fh `xwie).mipdk lyn `le envr lyn `iany , ©£¤

oiicreìBëédligzkl wxy ,xnel ziidàéáé àì,mipdkd oennn ¨Ÿ¨¦
åcarica eli`àéáä íàmdnáeL øîBì ãeîìz ,øLkmrt-] §¦¥¦¨¥©§©

[ztqepákòì åéìò äðL áeúkä ,'Bì øLà'mrt z`f dxezd dazk - £¤©¨¨¨¨¨§©¥
.lecbd odkd oennn `l` xyk epi` carica s`y xnel ,ztqep
oi`y hrnl xzein epi`y `vnp ,'el xy`' weqtd jxvpy xg`ne
`ziixad dkxved recne ,lecb odkd ly exta mixtkzn mipdkd

.odkd ly exta mixtkzn mipdkdy epcnll sqep weqt `iadl
:`xnbd zvxzndéì àéL÷ à÷ éëä ,àpzly `pzd zpeek jk - ©¨¨¦¨©§¨¥

,zeywdl `ziixadøtëî àìc íòãa àðL éàîoicd dpey dna - ©§¨¦§¨§Ÿ§©¥
meyn edf ixd ,mipdkd lr xtkn epi` mrd ly xirydyà÷ àìc§Ÿ¨

àðBîî déa éøñç,df xiry ziipwa oenn mixqgp mipdkd oi`y - ¨§¦¥¨¨
áéúëc(eh fh `xwie),'íòì øLà',ok m`e ,mrd oennn `a xirydy ¦§¦£¤¨¨

énð ïøäàãaixdy ,extkzi `l ok mb oxd` ly exta -éøñç à÷ àì ¦§©£Ÿ©¦Ÿ¨¨§¦
àðBîî déalecbd odkdy ,'el xy`' xn`py ,oenn mixqg mpi` - ¥¨¨

.oxd` ly exta s` extkzi `le ,elyn e`ianåef dl`y lrøîà÷ §¨¨©
,`pzdBúéa ïééeø÷ ïlekmillkpe ,'ezia' miiexw mipdkd lk - ¨§¦¥

weqta xn`py dnn ezxtka(e fh `xwie).'ezia crae ecra xtike'
dywn .miiecie ipy dceezi odkdy jxev yi recn zxxan `xnbd

:`xnbdøtä íãå ïéecéå éøz áéúëc eðééä ,ïBòîL éaøì àîìLa- ¦§¨¨§©¦¦§©§¦§¦§¥¦¦§©©¨
ieciea jxev yi jkly ,oerny iax zhiy itl mipaen miweqtd
zwixf zrya dceezny sqep iecieae ,xtd lr dceezn odkdy

oky ,gafnd lr wxefy envr mcd zxtka mbe ,mcdãçcg` - ©
dligza drici ea yiy oer lr zelzl ,mipdkd lr xtkn mdn

`ede ,seqa drici da oi`eãâðky dníéðôa äNòpä øéòNxtkn §¤¤¨¦©©£¤¦§¦
.l`xyi lrãçådligza drici ea oi`y oer lr mipdkd lr xtkn §©

`ede ,seqa drici da yieãâðky dnõeça äNòpä øéòNlr xtkn §¤¤¨¦©©£¤©

.l`xyiãçå`ede ,zexiar x`ya mipdkd lr xtknãâðkdn §©§¤¤
yçlzLnä øéòN.l`xyi lr xtkn,äãeäé éaøì àlàmipdkdy ¨¦©¦§©¥©¤¨§©¦§¨

,l`xyik glzynd xirya zexiar x`y lr mixtkznïéecéå éøz§¥¦¦
éì änì øtä íãåz` mbe xtd ly iecied z` mb jixv recn - §©©¨¨¨¦

ixd ,mipdkd zxtkl xtd mc z` mbe ,enc ozn lry ieciedãça§©
Bîãå ,éecéå,xt lyàéâñdidi cg`y ,mipdkd zxtkl jka ic - ¦§¨©§¨

xiry xtkny dn cbpk `di cg`e ,iniptd xiry xtkny dn cbpk
.oevigd

ipy jixvy dne ,zg` dxtk `l` jixv oi` ok` :`xnbd zvxzn
,miiecieBì ãçà,ezia ipae envr lecb odkd lr xtkl cg` -ãçàå ¤¨§¤¨

Búéáì,mipdkd eig` lre eilr xtkl sqep ieciee -éaø éác àðúãk §¥¦§¨¨§¥©¦
úâäBð ïécä úcî àéä Ck ,ìàòîLé,die`xd dbdpdd `id jk - ¦§¨¥¨¦¦©©¦¤¤

,áéiçä ìò øtëéå áéiç àBáé ìàå ,áéiçä ìò øtëéå éàkæ àBáé áèeî¨¨©©¦©¥©©©¨§©¨©¨¦©¥©©©¨
'i`kf' dyrpy ixg`e ,envr lr lecbd odkd xtkn dligz jkle

.mipdkd eig` lr s` xtkn `ed

íéúù úåòåáù êìò ïøãä

äàîåèä úåòéãé ¯ éðù ÷øô

äðùî
qpkpy e` ycew lk`y `nh mc`y epipy oey`xd wxta dpyna

cxeie dler oaxwa aiig bbeya ycwnldf oaxw aeigy ,my xn`p .
m` `l` ea aiigzn mc` oi`y oeik ,mipte` drax`a epyi
'seqa drici' dzid dixg`e ,'dligza drici' dncw ezbbyl.

ipte` z` zhxtne mcewd wxtay dpynd z` zyxtn epizpyn
.odipic z`e el`d zebbyd

äàîehä úBòéãélr oaxw mc` aiigzn mday mipey mipte` - §¦©§¨
,eiycwe ycwn z`neh ixeqi`a bbyyòaøà ïäL íézLmipy .md §©¦¤¥©§©

.ieaixn micnlpd mipy cere ,aezkd zernynn micnlpd
,cvikòãéå ,àîèð,jkneezlik` zrya,äàîehä epnî äîìòð ¦§¨§¨©¤¤§¨¦¤©§¨

,gkyy oebkåmle`øeëædid,Lãwä úàxyay f` xkfy ,xnelk §¨¤©Ÿ¤
y e` .lke` `ed ycew,äàîeèä úà øeëæå ùãwä epnî íìòð¤¡©¦¤©Ÿ¤§¨¤©§¨

xacd epnn mlrp ,df `ed ycew xyay rciy xg`y ,xnelk
z` rciy xg` m` oke .eteb z`neh z` xkf j` ,ezlik` zrya

,xyad ly ezyecw xace eteb z`neh xacäæå äæ epnî eîìòð- ¤¤§¦¤¤¨¤
,ycewde d`nehdòãé ìëàMîe ,òãé àìå Lãwä úà ìëàåixg`e - §¨©¤©Ÿ¤§Ÿ¨©¦¤¨©¨©

,sebd z`neha ycew zlik` xeqi` lr xary el rcep lk`yéøä£¥
äæaiigaoaxw.ãøBéå äìBòzlik` xeqi`a mipte` ipy epl ixd ¤§¤§¥

.d`neha ycew
òãéå ,àîèð,jknepnî äîìòðådze`äàîeè,ycwnl qpkp xy`k ¦§¨§¨©§¤¤§¨¦¤§¨

,Lc÷nä úà øeëæåe` ,ycwnd zia `ed df mewny xkfy xnelk §¨¤©¦§¨
yíìòðepnîd edfy,äàîehä úà øeëæå ,Lc÷îm` okeepnî íìòð ¤§©¦¤¦§¨§¨¤©§¨¤§©¦¤

òãé àöéMîe ,òãé àìå Lc÷nì ñðëðå ,äæå äærcep `viy ixg`e - ¤¨¤§¦§©©¦§¨§Ÿ¨©¦¤¨¨¨©
,d`neha ycwnl dqipk xeqi` lr xary el.ãøBéå äìBòa äæ éøä£¥¤§¤§¥

.d`neha ycwnl dqipk xeqi`a mipte` ipy cer epl ixd
aiigzn d`neha eil` qpkpd xy` mewnd zeleaba dpc dpynd

oaxw.ñðëpä ãçàd`nehaäøæòì,ycwnayúôñBúì ñðëpä ãçàå ¤¨©¦§¨¨£¨¨§¤¨©¦§¨§¤¤
äøæòädey dxfrd ztqez zyecwy ,cxeie dler oaxw aiig ¨£¨¨

exn`py mipicd it lr dzyrp dtqeddy xg`n ,dxfrd zyecwl
,xacaìò ïéôéñBî ïéàLmegzøéòämilyexi -ìòåmegzúBøæòä ¤¥¦¦©¨¦§©¨£¨

,ycwnd zia lya àlàzeyxïéøãäðñå íéneúå íéøeàå àéáðå Cìî ¤¨¦¤¤§¨¦§¦§¦§©§¤§¦
úBãBz ézLáe ,ãçàå íéòáL ìLtiwny ,dcez ingl ipy -mnr mi ¤¦§¦§¤¨¦§¥

,ycwznd mewnd z`øéLáemixxeyne ,dpibp ipinae zexepika - §¦
,mixenfn ixiyaézLe ,ïéëläî ïéc úéáedúBãBzipy icia ze`yipd ¥¦§©§¦§¥

mipdkmikldn oic ziae ,dligz zekldnìàøLé ìëå ,ïäéøçà©£¥¤§¨¦§¨¥
mikldn,íäéøçà,ycwl mivex eze`y mewnd seql miribny cr ©£¥¤
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oifge` mipy` cenr ci sc ± iying wxt`nw `aa
eiycwe ycwn z`nehacnile "xtki ldwd mr lk lre mipdkd lr" xne` `edyk -

x`ya dxtk mdl yiy epivn dcedi iaxl ,glzynd xirya zg` dxtkl mlek eeyedy

dpin slinl ol zi` zexiar x`ya dxtk ediilr azkinl `pngx qgc `kid ik ,zexiar

.'ek mixtkzn od dnae ,ycwn z`neha dxtk inp edl aidicøîåì êùôð íà éàîdn -

.df `xwn `iadl wwfedy zeywdl el didéëå
áéúë åúéá àîéú.mipdk x`y `le -àåä éëäì

àúàãmipdk ea extkzi `ly -?éåäéì íòãî-

`a xtdy itl !lecb odk lyn `le xeav lyn

.xeav lyn xirya xnel jxved elynéëäì
àúàã àåäzwwfedy ,mixg` ea extkzi `ly -

mipdk ea extkziy `xwn `iadl?øîåì ãåîìú
åì øùà.xta iaizk `zlz -åì øùà.`piipz -

åì øùà øîåì ãåîìú.akrl iyilyd -éëä
äéì àéù÷ly exta extkzi `l leki :xn`wc -

epi`y xnel "el xy`" xn`p xak ixdy - oxd`

`l oenn ea oixiqg opi`y oeike ,mipdk lyn `a

`lc iniptd xirya `py i`nc .ea extkzp

,`xizi "mrl xy`"n opitlick - dia extkn

.mdlyn dpwp `ly ,`penn ea exqg `lc meyn

ééåãéå éøú àëéàã åðééäixz .enc ozne ,xta -

crae ecra xtke" ipnif ixz aizkc - iiecie

mixac zxtka :(a ,el `nei) xn xn`e ,"ezia

.xtd hgyp `l oiicr ixdy ,xacn aezkd

lr xtkl ,zextk yly ixd - enc ozn `ki`e

cbpk xta oixtkzn mipdkdy ,zexiar yly

.mixirya oixtkzn l`xyiy zexiar ylyãç
íéðôá äùòðä øéòù ãâðëda yiy lr zelzl -

.seqa drici da oi`e dlgza driciãâðë ãçå
ïåöéçä øéòùdrici da oi`y lr xtkl -

.seqa drici da yie dlgzaøéòù ãâðë ãçå
çìúùîä.zexiar x`y lr xtkl -éåãéå ãçá
éâñ åîãåcbpk cge iniptd xiry cbpk cg -

.oevigd xiryáééçä ìò øôëéå éàëæ àåáé-

,ezia lre eilr oey`x iecie dcezn jkitl

lre eilr dcezn ieciea i`kf dyrpy xg`le

.edpip dxtk `cg ediiexz mlerle .eig`

íéúù úåòåáù êìò ïøãä

äðùîòáøà ïäù ,úåòéãédizyxit xak -

.(a ,a zereay) dpyna oey`x wxta

òãéå àîèðe` d`neh zrya e` ,`nhpy -

.ok ixg`ãçàå äðåùàø äøæòì ñðëðä ãçà
úôñåúì ñðëðä.ok xg` dilr etiqedy -ïéàù
'åë ïéôéñåî.dpey`xk dyecw `id jkitl -

'åë êìîá àìà.i`xwn sili edlek -éúùáå
úåãåúeide ,dcez ingl ipy `xnba yxtn -

.aiaq swida dze` oi`yepøéùáåyxtn -

.`xnba
úéîéðô
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ïìåëmiele ,aizk "mrl xy`" - xeav lya i` ?extkzi dna miele :dniz - ezia oiiexw

lya i`e .(a ,`lw oileg) "rexfd" wxta `id `zbelte ,xn`c o`nl "mr" exwin `l

ol zi` "xtke" aizkc ,dxtk odl yiy ogky`c oeik :`niz ike !"ezia" exwi` `l - oxd`

xirya epivn ok m` - xeav lya extkzie ,mipdk ihernl `l` "mrl xy`" iz` `lc xninl

.ellkn xzedy mr lyéàädil irain

`lc xnel `xw jixhvi`cne - 'ek `ipzckl

:ipyne !ea oixtkzn `nl` ,mipdk lyn iziin
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åì øùà.xta iaizk `zlz -åì øùà.`piipz -
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øéòN ãâðk ãçå ,íéðôa äNòpä øéòN ãâðk ãç ,øtä©¨©§¤¤¨¦©©£¤¦§¦§©§¤¤¨¦
éaøì àlà ;çlzLnä øéòN ãâðk ãçå ,õeça äNòpä©©£¤©§©§¤¤¨¦©¦§©¥©¤¨§©¦
Bîãå éecéå ãça ?éì änì øtä íãå ïéecéå éøz ,äãeäé§¨§¥¦¦§©©¨¨¨¦§©¦§¨

!àéâñ¯éaø éác àðúãk ,Búéáì ãçàå Bì ãçà ©§¨¤¨§¤¨§¥¦§¨¨§¥©¦
éàkæ àBáé áèeî ,úâäBð ïécä úcî àéä Ck :ìàòîLé¦§¨¥¨¦¦©©¦¤¤¨¨©©
.áéiçä ìò øtëéå áéiç àBáé ìàå ,áéiçä ìò øtëéå¦©¥©©©¨§©¨©¨¦©¥©©©¨

íéúù úåòåáù êìò ïøãä

úBòéãéäàîehä¯àîèð :òaøà ïäL íézL §¦©§¨§©¦¤¥©§©¦§¨
úà øeëæå äàîehä epnî äîìòðå ,òãéå§¨©§¤¤§¨¦¤©§¨§¨¤
;äàîehä úà øeëæå Lãwä epnî íìòð ;Lãwä©Ÿ¤¤§©¦¤©Ÿ¤§¨¤©§¨
,òãé àìå Lãwä úà ìëàå ,äæå äæ epnî eîìòð¤¤§¦¤¤§¤§¨©¤©Ÿ¤§Ÿ¨©

òãé ìëàLîe¯,òãéå àîèð .ãøBéå äìBòa äæ éøä ¦¤¨©¨©£¥¤§¤§¥¦§¨§¨©
íìòð ;Lc÷nä úà øeëæå äàîeè epnî äîìòðå§¤¤§¨¦¤§¨§¨¤©¦§¨¤§©
àöiMîe ,òãé àìå Lc÷nì ñðëðå ,äæå äæ epnî íìòð ;äàîehä úà øeëæå Lc÷î epnî¦¤¦§¨§¨¤©§¨¤§©¦¤¤§¤§¦§©©¦§¨§Ÿ¨©¦¤¨¨

òãé¯ïéàL ;äøæòä úôñBúì ñðëpä ãçàå äøæòì ñðëpä ãçà .ãøBéå äìBòa äæ éøä ¨©£¥¤§¤§¥¤¨©¦§¨¨£¨¨§¤¨©¦§¨§¤¤¨£¨¨¤¥
íéòáL ìL ïéøãäðñå ,íéneúå íéøeàå ,àéáðå Cìîa àlà úBøæòä ìòå øéòä ìò ïéôéñBî¦¦©¨¦§©¨£¨¤¨§¤¤§¨¦§¦§¦§©§¤§¦¤¦§¦
íäéøçà ìàøNé ìëå ,ïäéøçà úBãBú ézLe ïéëläî ïéc úéáe ;øéLáe úBãBú ézLáe ,ãçàå§¤¨¦§¥§¦¥¦§©§¦§¥©£¥¤§¨¦§¨¥©£¥¤
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רמ
oifge` mipya cenr ci sc ± iying wxt`nw `aa

äðåöéçå úéîéðô.`xnba yxtn -úôøùðå úìëàðå.`xnba yxtn inp -äøæòá àîèð
.`nhpy rcie -äåçúùä.df mlrda -äàåçúùä éãë ääùù åàyxtn `xnba -

.`xeriyäëåøàá åì àáù åà.z`vl epnid dxvw yiy ,dkex` jxc el `viy -

áééç`nhpy ina md ipiqn dynl dkld elld oixeriye .dlgz ddy `l elit`e -

.dxfrd jezaøåèô äøö÷á`lc `kid -

.ddy `le degzydàéä åæd`neh -

.dxfr jeza el drxi`yäùò úåöî àéä åæ
ùã÷îáùon eglyie" dyr zevn o`k yic -

.(d xacna) "ytpl `nh lke 'ebe "dpgnd

äéìò ïéáééç ïéàù`le ,d`xeda xt oic zia -

.`xnba yxtnck ,giyn odkúåöî àéä åæéàå
'åë äãðáù äùò,g) zeixeda `pzc icii` -

oiaiig la` ycwnay dyr lr oiaiig oi` :(a

zevn `id efi` :`kd ipzw - dcpay dyr lr

.dcpay `id efi`e ycwnay dyrùîùî äéä
äøåäèä íò,ycwnay dyrc `inec epiid -

icil xzida `ayn d`nehd el drxi`y

.dqipkéúàîèð åì äøîàåyxite ,eiykr -

.xa`d iyewa cináééç`la cenri `l` -

,iyew `la yextie xa`d zeniy cr dyic

.dl sili `xnbae .dyr edfeíìòðå õøùä-

.(d `xwie) "epnn mlrpe `nh uxy zlapa e`"

'åë øîåà àáé÷ò éáøi`n yxtn `xnba -

.ediipiaàøîâ`tt ax xn` :opiqxb ikd

dil oziinc `ziixza irax`e oiied ipnz mlerl

'ek aiygw oaxw icilzepexg` zerici -

irax` :iqxbc zi`e .`hgy eze` zericen

oi`e .aiyg `w oaxw icil dil oziinc `ziinw

"ixn`c `ki`" i`n ok m`c ,il d`xp?iptn m`

`le ok xnel cenlzd jxc oi` - mrhd iepy

."ediipia i`n" eixg` l`yiàúééøúá éòáøà-

mc` oi`y ,dxezd lka edpzi` seqay zerici

.`hgy el rcep ok m` `l` z`hg `ianéòáøà
àúééî÷.dlgzay zerici -ìëá åäðúéì
äøåúärcep `l elit` ,bbeya alg lke`dy -

xg`le alg `idy mlern ef dkizg lr el

.aiig - el rcep dlik`úåëìä åðîî åîìòð
äàîåèla` uxya rbpy rcie ,uxya rbpyk -

.`nh `edy rcei epi`àîèî õøù éàoebk -

epi`y xeaqe ,rcxtvl oinecy d`hlde avd

.`nhnàåä áø éá éø÷ ìéæzia ly zewepiz -

ef oi` jkld ,"avde xakrde clegd" oixew oax

z` lk`yke ,dlgza drici o`k yie dnlrd

o`k yi - dpey`x dribp epnn dnlrp ycwd

el rceiykle ,dixg` mlrde dlgza drici

.aiig `di seqaàéä äòéãéyi dlgza drici -

.o`kàéä äîìòä.dlgza drici o`k oi`e -ïá
ìááoi` la` milyexia ycwn yiy rceiy -

edn ,enewn rcei?e` ,dlgza drici `ki`

ina - ycwn epnn mlrp :opzc `d `nlc

.xn`w xak ea xikdyäìçúá äòéãé éòá àì àä
ck -.(a ,hi) oiwxit idliya opixn`éáøã àáéìà

.ycwn mlrd lr aiigne ,dlgza drici irac (` ,c) `nw oiwxta `ziinw `zrnya xn`c -àéä äòéãé.dlgza drici iedinl -åì òãåð àì åîå÷îã ïåéë àîìã åàoi` ,mlern -

:opixn`w mzd - ef dribpa `nh `edy xikdl el xkfp `l la` uxya rbpy rci ea rbpyke ,`nhn uxydy cnl mzd eli`c ,d`nehc eax zia zricil inc `le .dlgza drici o`k

.eax zia zrici o`k oi` - einin ycwn mewn rci `l df la` .mlrd df oi` - rbpyk rci dfe ,`nh uxya rbepdy cnly oeikéìéî éðä àðî.dxfr ztqezl ipd lk opirac -
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éòáøà.qxhpewl d`xp oke ,xwir `qxibd z`f - 'ek oaxw icil dil iziin `lc `ziinw

z`hg aeig icil ez`c edpd :(` ,b) zay zkqn yixa qxhpewd yxity it lr s`

oi` dgpdae ,gipn dfe xwer dfa ixiin mzdc ,icin `iyw `l - zexiwrd epiidc ,aiygw

xneb did m` z`hg aeig icil `al leki did xwerd la` ,z`hg aeig icil `al leki gipnd

aiigzp `l dpey`x dricia `kd la` .d`ved

.aiigzp dpexg`d driciae

ìéæ,drici o`k yiy enk iede - `ed ax ia ixw

reci df xacy oeik le`yl el didy

jenqac dycrka `nhnc ,uxy la` .zewepizl

wetiz :xn`z m`e .micinlzl `l` reci oi` -

yie !`nhn avc cnlyk eax ziaa rcic dil

mixdfp mlerdy d`x `l` ,cnl `lya :xnel

av oia oiad `le cnl ,inp i` .dfi`a rci `le

ax ia ixw lif :yxtl yi cere .mlern rcxtvl

avy eax ziaa cnl jgxk lr ixd ,xnelk - `ed

,dnewe`l `kil daypy wepizae .dyxta aizk

.`nhn ediipin cgc rceiy oeik

íìòðådn itl - edn ycwn mewn epnn

el didy dn drici aiygc izyxity

ievn oi`y ixiin dfd onfac yxtl jixv ,le`yl

itl laa oa hwp mewn lkne ,enewn okid l`yil

:dniz yie .xzei xikdl oilibx l`xyi ux` ipay

enk ,rcic llkn "mlrpe" jka aiyg `l i`n`

.dxez iabc (gk aei`) "ig lk ipirn dnlrpe"

åà`id dnlrd dil rci `l enewnc oeik `nlc

,eax zia zricil inc `lc qxhpewa yxit -

xkfp `l uxya rbpyke ,`nhn uxyy rci mzdc

`ied `lc rnyn .ef dribpa `nh `diy cnly el

zrya rci ok m` `l` drici eax zia zrici

(` ,d) `nw wxta lirle .uxya rbpy dribp

?eax zia zrici dil zilc `ki` ine :jixtc

ded ,miebd oia daypy wepiza dl zgkyn :ipyne

rbpy dribp zrya rci `ly oebk :iiepyl ivn

.uxya
oi`y
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úéNòð àlL ìëå .úôøNð äðBöéçäå úìëàð úéîéðtä©§¦¦¤¡¤¤§©¦¨¦§¤¤§¨¤Ÿ©£¥
ì ñðëpä ,elà ìëa,äøæòa àîèð .äéìò áéiç ïéà íL §¨¥©¦§¨§¨¥©¨¨¤¨¦§¨¨£¨¨

epîéä íìòð ,Lc÷nä úà øeëæå äàîeè epnî äîìòðå§¤¤§¨¦¤§¨§¨¤©¦§¨¤§©¥¤
äåçzLäå ,äæå äæ epnî íìòð ,äàîehä øeëæå Lc÷î¦§¨§¨©§¨¤§©¦¤¤¨¤§¦§©£¨

äkeøàa Bì àa Bà ,äàåçzLä éãëa ääML Bà¯ ¤¨¨¦§¥¦§©§¨¨¨©£¨
äøö÷a ,áéiç¯Lc÷naL äNò úåöî àéä Bæ .øeèt ©¨¦§¨¨¨¦¦§©£¥¤©¦§¨

äcðaL äNò úåöî àéä Bæéàå .äéìò ïéáéiç ïéàL¤¥©¨¦¨¤¨§¥¦¦§©£¥¤§¦¨
Bì äøîàå ,äøBähä íò LnLî äéä ?äéìò ïéáéiçL¤©¨¦¨¤¨¨¨§©¥¦©§¨§¨§¨

ãiî Løéôe ,"éúàîèð"¯äàðä BúàéöiL éðtî ,áéiç ¦§¥¦¥¥¦¨©¨¦§¥¤§¦¨£¨¨
"epnî íìòðå ...õøMä" :øîBà øæòéìà éaø .Búàéák Bì§¦¨©¦¡¦¤¤¥©¤¤§¤§©¦¤

¯.Lc÷î íìòä ìò áéiç Bðéàå ,áéiç õøL íìòä ìò©¤§¥¤¤©¨§¥©¨©¤§¥¦§¨
"àîè àeäå epnî íìòðå" :øîBà àáé÷ò éaø¯ìò ©¦£¦¨¥§¤§©¦¤§¨¥©

éaø .Lc÷î íìòä ìò áéiç Bðéàå ,áéiç äàîeè íìòä¤§¥§¨©¨§¥©¨©¤§¥¦§¨©¦
áéiçì ,íéîòô ézL "íìòðå" "íìòðå" :øîBà ìàòîLé¦§¨¥¥§¤§©§¤§©§¥§¨¦§©¥

.Lc÷î íìòä ìòå äàîeè íìòä ìòàøîâáø øîà ©¤§¥§¨§©¤§¥¦§¨£©©
:ïééåä LL ïäL íézL ?òaøà ïäL íézL :ééaàì àtt©¨§©©¥§©¦¤¥©§©§©¦¤¥¥¨§¨
älçz LãBwä úBòéãé ,óBñå älçz äàîehä úBòéãé§¦©§¨§¦¨§§¦©¤§¦¨

!óBñå älçz Lc÷î úBòéãé ,óBñå¯éîòèìeéðîz ,C §§¦¦§¨§¦¨§§©£¥§¨¥
Lc÷îc äàîeèå LãB÷c äàîeè àkéà àäc ,ïééåä̈§¨§¨¦¨§¨§¤§§¨§¦§¨

!óBñå älçz¯.àéä úçà äàîeè íL ,àéL÷ àì àä §¦¨§¨¨©§¨¥§¨©©¦
éðîz íìBòì :àtt áø øîà !ïééåä úéL íB÷î ìkî¦¨¨¦¨§¨£©©©¨§¨§¨¥
àì ïaø÷ éãéì déì ïúééî àìc àúéén÷ éòaøà ,ïééåä̈§¨©§¨¥©¨§¨§¨©§¨¥¦¥¨§¨¨
ïaø÷ éãéì déì ïúééîc àúééøúa äòaøà ,áéLç à÷̈¨¥©§¨¨©§©§¨§©§¨¥¦¥¨§¨

,éøîàc àkéàå .áéLç à÷éðîz íìBòì :àtt áø øîà ¨¨¥§¦¨§¨§¦£©©©¨§¨§¨¥
ìëa eäðúéàc àúééøúa éòaøà ,áéLç à÷ dlek äøBzä ìëa eäðúéìc àúéén÷ éòaøàå ,ïééåä̈§¨§©§¨¥©¨§¨§¥§¥§¨©¨¨¨¨¥©§¨¥©§©§¨§¦§§§¨

?eäî ,äàîeè úBëìä epnî eîìòð :àtt áø éòa .áéLç à÷ àì dlek äøBzä¯?éîc éëéä ©¨¨¨¨¨¥¨¥©©¨¤¤§¦¤¦§§¨©¥¦¨¥
!àeä áø éa éø÷ ìéæ ,àîè òcøôö éà àîè õøL éà òãé àìc àîéìéà¯úàîeèa òãéc íìBòì ¦¥¨§¨¨©¦¤¤¨¥¦§©§¥©¨¥¦§¥¥©§¨§¨©§§©

ànèîc òãéc ïåék ?éàî ,ànèî àì éà ànèî éà äLãòk òãé àìå ,äLãòëa òâðc ïBâëe ,õøL¤¤§¦§©§©£¨¨§¨¨©©£¨¨¦§©¥¦¨§©¥©¥¨§¨©¦§©¥
íìBòa õøL¯ànèî àì éà ànèî éà òãé àì äLãòëc ïåék àîìc Bà ,àéä äòéãé¯äîìòä ¤¤¨¨§¦¨¦¦§¨¥¨§©£¨¨¨¨©¦§©¥¦¨§©¥©£¨¨

?eäî ,Lc÷î íB÷î epnî íìòðå ìàøNé õøàì äìòL ìáa ïa :äéîøé éaø éòa .e÷éz ?àéä¦¥¨¥©¦¦§§¨¤¨¤¤¨¨§¤¤¦§¨¥§¤§©¦¤§¦§¨©
¯älçza äòéãé éòác àáé÷ò éaøc àaélà éà ?ïàîc àaélà¯íìòä ìò áéiçî àì àä ©¦¨§©¦©¦¨§©¦£¦¨§¨¥§¦¨©§¦¨¨¨§©¥©¤§¥

Lc÷î íìòä ìò áéiçîc ìàòîLé éaøc àaélà éà ,Lc÷î¯!älçza äòéãé éòa àì àä¯ ¦§¨¦©¦¨§©¦¦§¨¥¦§©¥©¤§¥¦§¨¨¨¨¥§¦¨©§¦¨
úéa úòéãé :øîàå ,Lc÷î íìòä ìò áéiçîe ,älçza äòéãé éòác éaøc àaélà ,àëéøö àì̈§¦¨©¦¨§©¦§¨¥§¦¨©§¦¨§©¥©¤§¥¦§¨§¨©§¦©¥

íìBòa Lc÷î àkéàc òãéc ïåék ?éàî ,äòéãé dîL Baø¯BîB÷îc ïåék àîìc Bà ,àéä äòéãé ©§¨§¦¨©¥¨§¨©§¦¨¦§¨¨¨§¦¨¦¦§¨¥¨¦§
déì òãé àì¯éîéL áø øîà ?éléî éðä àðî .'åëå "äøæòì ñðëpä ãçà" .e÷éz ?àéä äîìòä ¨¨©¥©£¨¨¦¥¤¨©¦§¨©£¨¨§¨¨¥¦¥£©©¦¦

åéìk ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk" :àø÷ øîàc ,àéiç øa©¦¨§¨©§¨§¨£¤£¦©§¤§¤©§¦©¦§¨§¤©§¦¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zereay(iyily meil)

dcezdeúìëàð úéîéðtä,myìëå .úôøNð äðBöéçäåe` dxfr ©§¦¦¤¡¤¤§©¦¨¦§¤¤§¨
dztqezì ñðëpä ,elà ìëa úéNòð àìLíLd`nehaáéiç ïéà ¤Ÿ©£¥§¨¥©¦§¨§¨¥©¨

,äéìò.dxenb dyecw dzyecw oi`y meyn ¨¤¨
d :ycwnd jeza `nhpy in oic z` zx`an dpynda àîèðjez ¦§¨§

däøæò,`nhpy rcieåjk xg`epnî äîìòðdå ,äàîeèmle`øeëæ £¨¨§¤¤§¨¦¤§¨§¨
did,Lc÷nä úày e`epîéä íìòðdøeëæå Lc÷îz` did,äàîehä ¤©¦§¨¤§©¥¤¦§¨§¨©§¨

y e`,äæå äæ epnî íìòðcin z`vl eilry epnn mlrp ,jky oeike ¤§©¦¤¤¨¤
,ycwnd onäåçzLäå,ez`nehaääML Bàonf xeriy ycwna §¦§©£¨¤¨¨

Bà ,äàåçzLä éãëayBì àaycwndn el `vi -ajxcäkeøàs`e ¦§¥¦§©£¨¨¨§£¨
,llk ddzyd `l m`.áéiç`vi m` j`ad jxcäøöwila ,xzeia ©¨©§¨¨

,zedyl ilae zeegzydl.øeèẗ
z` dpynd dx`ia ,dxfra `nhpd oic epizpyna dpypy xg`n
dpyna xeviwa cgi exkfedy ,dcp oicae epica oic zia z`xed oic

.zxg`Bæ,dvegd z`vl dxfra `nhpd lr devnd -úåöî àéä¦¦§©
Lc÷naL äNòïéàLgiyn odke oic ziaäéìò ïéáéiçm` z`hg xt £¥¤©¦§¨¤¥©¨¦¨¤¨

.xzidl dbbya da exed
äéìò ïéáéiçL äcpaL äNò úåöî àéä Bæéàådbbya da exed m` §¥¦¦§©£¥¤©¦¨¤©¨¦¨¤¨

y mc` ,xzidléúàîèð Bì äøîàå ,äøBähä íò LnLî äéäeiykr ¨¨§©¥¦©§¨§¨§¨¦§¥¦
,dcp z`nehaLøéôedpnn,ãiî,xa`d ieyiw wqtiy oizndl ila ¥©¦¨

.áéiç,dcp xeqi`a eilr dxeq` ig xa`a dyixtyBúàéöiL éðtî ©¨¦§¥¤§¦¨
,Búàéák Bì äàðä.dcpd lr `ak df ixde £¨¨§¦¨

.cxeie dler oaxw dxezd daiig ote` dfi`a mi`pz ewlgpéaø©¦
,øîBà øæòéìàeiycwe ycwn z`neh lr oaxw aeiga dxeza xn`p ¡¦¤¤¥

`nh `Ede EPOn mlrpe ,`nh uxW zlapA F` 'eke rBY xW` Wtp'¤¤£¤¦©§¦§©¤¤¨¥§¤§©¦¤§¨¥
'mW`e(a d `xwie)z` dxezd dkinqdy jkne ,oipr'õøM'älíìòðå' §¨¥©¤¤§¤§©

'epnîy ,cenll yi,Lc÷î íìòä ìò áéiç Bðéàå ,áéiç õøL íìòä ìò ¦¤©¤§¥¤¤©¨§¥©¨©¤§¥¦§¨
oaxw aiig d`nehd mlrda dzid `hegd ly ezbby m` wxy
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,dycrka s` `nhn uxyyàéä äîìòäez`nehy aygp - ©£¨¨¦
.'dligza drici' o`k oi`e ,dzligzn epnn dnlrp

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
xnbd:ycwn mlrda 'dligza drici' `id dn xxal dkiynn `

ìáa ïa ,äéîøé éaø éòaxeq`d milyexia ycwn yiy rcei xy` ¨¥©¦¦§§¨¤¨¤
,d`neha dqipkaå ,ìàøNé õøàì äìòLda did `l mlerny oeik ¤¨¨§¤¤¦§¨¥§
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zereay(iriax meil)

'eNòz ïëå(h dk zeny),cenll yie ,zexzein 'EUrY oke' milinde §¥©£§¥©£
eyrz ok enky odn,úBøBãì,eyriy ycwn lka cizra mby §

e` eycwl ick okle ,okynd ziiyra exn`py mipicd lk ebdpi
z` eyciwy itk ,dpyna miiepnd mixacd z` jixv eilr siqedl

.xacna okynd
ilk miycwn cvik dpipry `ziixan ef dyxc lr dywn `xnbd

:ycwnl miycg zxyäLî äNòL íéìkä ìk ,àáø áéúî,okynl ¥¦¨¨¨©¥¦¤¨¨Ÿ¤
ïúçéLîdgynd onyaïzLc÷î`l oiicry s` zxy ilk zyecwa §¦¨¨§©©§¨

mle` ,mda eynzyd,Cìéàå ïàkîeyriy miycgd milkd lk ¦¨§¥©
`l` ,mze` migyen oi` ,zexecd jynaïzëpçî ïúãBáò- £¨¨§©©§¨

mze` zycwn mda dceard zlgzd,dywe .éànàådpey recn - §©©
,okynd ilk oicn xec lkay milkd oicàîéðåxnel yi ixde - §¥¨

'úBøBãì eNòz ïëå'lk oic didi ok dyn dyry milkd oicky - §¥©£§
.milkd

.ycwnd ilk yeciw oic xewn z` zx`ane ,zvxzn `xnbd
:`xnbd zvxzníúä éðàL,milkd zgiyn oica xacd dpey - ¨¦¨¨

meynàø÷ øîàc(` f xacna)eilM lM z`e Fz` WCwie Fz` gWnIe' §¨©§¨©¦§©Ÿ©§©¥Ÿ§¤¨¥¨
'ebe,'íúBà Lc÷iå íçLîiådlinde'íúBà',hrnl d`ae ,zxzein ©¦§¨¥©§©¥¨¨

ycwzdl did mpic milkd mze` wxyúBøBãì àìå ,äçéLîa¦§¦¨§Ÿ§
äçéLîa.dgiyn ici lr epi` milkd yeciw oic ,zexecl la` - ¦§¦¨

,ixnbl dgiynd z` mihrnn ep` recn :`xnbd dywnàîéà- ¥¨
wxy hrnl `id dxezd zpeeky xn`p `nyz`'íúBà'milk ¨

`weec eyciw,äçéLîaj`úBøBãìzeidl lkei yeciwdBà ¦§¦¨§
.äãBáòa Bà äçéLîa¦§¦¨©£¨

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàdnn cnlp milkd yeciw oic ¨©©¨¨
yàø÷ øîà(ai c xacna)xn`e ltke 'zxXd ilM lM z` Egwle' ¨©§¨§¨§¤¨§¥©¨¥

,'Lãwa íá eúøLé øLà'y ixd,úeøéLa áeúkä ïàìzxnelk £¤§¨§¨©Ÿ¤§¨¨©¨§¥
ici lry ,mda ezxiyy jka zxy ilk mzeid z` dlz aezkd

.eycwzp mzcear
:`xnbd zl`eyàðîçø áúëc àzLädnn epcnly xg`n ,dzr - ©§¨§¨©©£¨¨
dxeza aezky'eúøLé øLà',dcear ici lr `ed milkd yeciwy £¤§¨§

dlind,éì änì 'íúBà'dpnn cenll jxev oi` dxe`kl ixdy ¨¨¨¦
.dgiyna miycwzn mpi` xec lkay milkdy

:`xnbd zx`anàðîçø áúk àì éàdxezd dzid `l m` - ¦Ÿ¨©©£¨¨
zazekéðä ,àðéîà äåä ,'íúBà',mipey`xd okynd ilk ,el` - ¨£¨¨¦¨¨¥

äçéLîác àeäla` ,mycwl ick dgiyna ic did mdl wx - §¦§¦¨
úBøBãìmb jxev yiå äçéLîambäãBáòa.milk ycwl ickmrhde §¦§¦¨§©£¨

,xne` iziid jkyàäcixdy -,'eNòz ïëå' áúkdfn cnlpe §¨¨©§¥©£
jixv okle ,zexecl mibdep okynd ipiipra exn`py mipicdy
cnel iziid 'ma EzxWi xW`' aezkd one ,ycwl ick dgiyn£¤§¨§¨

okl .dcear mb jixvyàðîçø èòéîxn`e,'íúBà',cnll'íúBà' ¦¥©£¨¨¨¨
eyciwäçéLîa úBøBãì àìå ,äçéLîa`l llk dgiyn oicy - ¦§¦¨§Ÿ§¦§¦¨

.zycwnd `id dcal dcearde ,zexecl xn`p
:dpyna epipy.úBãBz ézLáe¦§¥

:zecez izya xird lr dtqedd oic z` zx`an `xnbdàðz̈¨
,`ziixaaézLdeøîàL úBãBzmewnd z` ozi` mitiwny minkg §¥¤¨§

,miycwnyïîçìaexn`,ïøNáa àìåmr ziyrp dtwddy xnelk §©§¨§Ÿ¦§¨¨
mr e` dcez oaxwl eycwedy zenda mr `le ,dcez ingl ipy

.oxya
dpeekdy jkle zeceza yeciwd oicl xewnd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mingll.éléî éðäðî:`xnbd daiynáø øîà §¨¨¥¦¥¨©©
àø÷ øîàc ,àcñç(`l ai dingp)z` dingpe `xfr eyciwyk , ¦§¨§¨©§¨

,dnegd ziipa dxnbpy xg` milyexiúBãBú ézL äãéîòàå'¨©£¦¨§¥
.'äîBçì ìòî ïéîiì úBëeìäúå úBìBãb§§©£©¨¦¥©©¨

`ed xaecndy x`azi epnny ,aezkd yexit z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcezd ingl lréàîzecez' yexit dn - ©
àîéìéà ,'úBìBãbeycwedy zenda od 'zecez'dy xn`p m` - §¦¥¨

dpeekd 'zelecb'e ,dcezl,Lnî ìBãb ïénî,o`v `le xwa epiidc ¦¦¨©¨
,ok m`àîéðaezkd xn`i -,'íéøt'.'zelecb' xn` dnleeàlà ¥¨¨¦¤¨

zenda dpeekdy yxtl epilr,ïðéîa úBìBãbmdy mixt xnelk §§¦¨
,`xnbd dgec ,mixt x`yn xzei milecbén÷ àúeáéLç àkéà éî¦¦¨£¦¨©¥

àiîL,oaxwd ly elceba 'd iptl zeaiyg yi ike -àéðúäå- §©¨§¨©§¨
dpyna epipy `lde(.iw zegpn),'ççéð çéø äMà' äîäa úìBòa øîàð¤¡©§©§¥¨¦¥¥©¦Ÿ©

(bi ` `xwie)xn`pe ,'ççéð çéø äMà' óBòä úìBòa(fi my),okeäçðîa §©¨¦¥¥©¦Ÿ©§¦§¨
xn`p'ççéð çéø äMà'(a a my),èéòînä ãçàå äaønä ãçàL ãnìî ¦¥¥©¦Ÿ©§©¥¤¤¨©©§¤§¤¨©©§¦

,íéîMaL åéáàì Baì úà ïéeëiL ãáìáeiptl deya miler mleky ¦§©¤§©¥¤¦§¨¦¤©¨©¦
.gegip gixl 'd

:`xnbd zx`anàlà,'zelecb zecez' yexit dnäãBzaL äìBãb ¤¨§¨¤©¨
,milecbd dcezd ingl xnelk ,zecezd oian zelecbd -eäéð éàîe©¦

,md dne -d inglõîç.dcez oaxw ly ¨¥
ipin zrax` oian milecbd md ungd ingly dgiken `xnbd

:dcezd inglïðúc,dpyna epipyy itk -äàa äúéä äãBzä- ¦§©©¨¨§¨¨¨
miyrp eid dcezd inglúBiîìLeøé ïéàñ Lîç ïîly,zleqïäL ¦¨¥§¦§©§¦¤¥

LLoi`q,úBiøaãîd`qdn dlecb zinlyexid d`qdy ¥¦§¨¦
,ziyiya zixacnd,úBôéà ézL ïäLxg`näôéàäå`idìLL ¤¥§¥¥§¨¥¨¨Ÿ

ïéàñyi el`d zeti`d izyae .zeixacn,ïBøOò íéøNòlk ik §¦¤§¦¦¨
ewlgzd mde ,mipexyr dxyr `id dti`äøNòmipexyrìingl £¨¨§

däøNòå ,õîçmipexyrìingldáe ,ävningldävneidìLäL ¨¥©£¨¨§©¨§©¨§Ÿ¨
,äëeáøe ,ïé÷é÷ø ,úBlç ,ïéðéî,mingl dxyr miyer eid oin lkne ¦¦©§¦¦§¨

cg` lk eli`e ,cg` oexyrn ieyr did ung mgl lky `vnp
.oexyr yilyn dyrp dvnd ingl miyelyn

:dxfrd yeciwl xird yeciw oia wlgn `ng xa inxøa éîø øîà̈©¨¦©
àlà úLc÷úî äøæòä ïéà ,àîçdze` mitiwnykaly zelgéøéL ¨¨¥¨£¨¨¦§©¤¤¤¨§§¨¥

äçðî`le ,gafnd lr dpnn unew zxhwd xg` dgpnn xzepd - ¦§¨
.xird yeciwk ,dcez ingl mr dztwda

:`xnbd zl`ey .`ng xa inx ly epic xewn z` zxxan `xnbd
àîòè éàîcnlp dxfrd yeciw :`xnbd daiyn .mrhd dn - ©©£¨

`ed dxfrd oicy ,xird yeciwnøác íéìLeøi äî ,íéìLeøék¦¨©¦©§¨©¦¨¨
dLc÷î da ìëàpäepicy xac ici lr zycwzn milyexiy enk - ©¤¡¨¨§©§¨

dcez ingl epiidc ,da wx lk`dl,,da ìëàpä øác ,äøæò óà©£¨¨¨¨©¤¡¨¨
d `ed ,dgpn ixiiy epiidc.dLc÷î§©§¨

ingla dxfrd z` ycwl xyt` i` recn ,jixacl :`xnbd dywn
,dcezéìëàúî àì éî äøæòa äãBz éîçì eèàdcez ingl ike - ¨©§¥¨¨£¨¨¦Ÿ¦§¨§¦

m` da mlk`l mipdkd lr xeqi` yi ike ,dxfra milk`p mpi`
.jka evx

:`xnbd zvxznàlà`ed dxfrd oic ,cenild `ed jk,íéìLeøék ¤¨¦¨©¦
íéìLeøi äîici lr zycwzn milyexiy enk -da ìëàpä øác ©§¨©¦¨¨©¤¡¨¨

åm`,ìñôð äpnî àöBé,dcez ingl epiidcäøæò óàlr zycwzn §¥¦¤¨¦§¨©£¨¨
ici,ìñôð äpnî àöBiäå da ìëàpä øácj` .dgpn ixiiy epiide ¨¨©¤¡¨¨§©¥¦¤¨¦§¨

d`ivia milqtp mpi`y ,dcez ingl ici lr zycwzn dpi` dxfr
.dxfrd on

zl`ey .`ng xa inx ly ecenil z` xxal dkiynn `xnbd
:`xnbdéàcnlz `ny ,zeceza xird yeciwn cnel dz` m` - ¦

xn`ze cer mynõîç ïàk óà õîç ïläl äîzecezay enk - ©§©¨¨¥©¨¨¥
wx dyri dgpn ixiiya yeciwd s` ,ungd ingla dyrp yeciwd

.ung et`py dgpn ixiiya
:`xnbd daiynàøañúå,ok xnel dz` xeaq ike -éî õîç úçðî §¦§§¨¦§©¨¥¦

àkéàuingdl dxq` dxezd `lde ,ung zit`pd dgpn yi ike - ¦¨
.dgpnd z`
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oifge` mipy` cenr eh sc ± iying wxt`nw `aa
åùòú ïëå,lecb odk eig`e ,`iape jln `edc dyn iniae .zexecl yxcinl `xizi `xw -

.mipwf miraye mineze mixe`eúåãåú éúù.opixnb dilkg oa dingpn -ïúçéùîonya -

.ekezl qpkpd z` ycwle ,zxy ilkl sebd zyecw ozycwn ,dgyndêìéàå ïàëî-

.dlgzd oeyl jepige ,dyecwl ozkpgn ozcear zlgzd `l` ,egynp `l zexecd ilk

äçéùîá íúåà àîéàzexecl .dceara `le -

!dceara ira i` dgiyna ira i` -ïàìú
úåøéùázxyd ilk" dipyla `xw ltkcn -

.zexiy ici lr zxy ilk eyrpy ,"ezxyi xy`

àðéîà äåä íúåà áéúë åàì éà :ïðéñøâ éëä-

oke" azk `dc ,dcearae dgiyna zexecl

,zexiyl "ezxyi" aizke ,dgiyna "eyrz

edpihrnl ol rnyn `w - izxz irale

`z` i`nl `z` ikdl e`l i`c .dgiynn?i`

dcegl dgiyna iycwin `l zexecl `xninl

xy`"n ol `wtpe ,dipin `xw wezyil -

."ezxyiïøùáá àìå ïîçìáeid mgld -

.dcez ingl ipy ,oi`yepéìéî éðä àðî-

.xn`w onglacúåãåú éúù äãéîòàådingp -

milyexi zneg zipapyk ,`xfr xtqa xn`w

zecez izy dcinr`e" :xird z` ycwl `ae

oinil zekeldze" ,uegan dnegd lv` "zelecb

,zekeldza xird z` siwdl "dnegd lrn

ekld xird llgl mdiptyk ,oini jxc ekldy

.dlek z` etiwdy cr mpini cvl cinzïéîî
ìåãâ- xn`wc zelecbe ,`xw xn`w xyaae -

.o`v ly `le xwa ly lecb oinnïðéîá úåìåãâ
.zephw `le zelecb e`iady ,eidy oin eze`n -

äãåúáù úåìåãâ àìàmgla jgxk lre -

zelecb ody ,eid ung lyc opirny`e ,xn`w

.dcez inglayïðúãzelecb ungd zelgy -

.dvn lynúåéøáãî ùù ïäùlr etiqedy -

miwlg yy eqipkdy ,xaln zezy zecnd

.uegan iyy wlg etiqede ynga mipey`xïäù
úåôéà éúùmixyr mde .oi`q yly dti`dy -

aizkck ,zepexyr xyr dti`dy ,zepexyr

.'ebe "dti`d zixiyr xnerde" (fh zeny)

äöîì äøùòå õîçì äøùò`xwn sili -

zelg dcezd gaf lr aixwde" :zegpn zkqna

iwiwxe" ,cg` oin ixd - "onya zelela zevn

ly oipin ipy ixd - "onya migeyn zevn

ixd - "onya zelela zelg zkaxn zlq" ,dvn

zelg lr" dixza aizke ,dvn ly oipin dyly

,ung `ad dvn cbpk - 'ebe "aixwi ung mgl

oipin dyly cbpk ungd oina zlq `diy

.dvnayïéðéî äùìù äöîáå.`pyixtck -

,zelg xyr oin lka yiy i`xwn mzd opitlie

.dvn ly ylyk zelecb ungd zelg `nl`

äçðî éøéùázlk`pd dgpn ixiy ly zelga -

yeciwa `xfre dingpc yeciw i`de .mipdkl

.dgpn ixiya dze` mitiwn dilr etiqedy dxfr la` ,aizk xirdäãåú éîçì åèà
éìëàúî àì éî äøæòámdilr akrn in miycwa lek`l mipdk evx m` -?aizk dgpna

oilk`p dngle dceze ,dlqtp uegl d`vi m`e "delk`i cren ld` xvga" (e `xwie)

dcez ingla dycwzp milyexi jkld .oilqtp dnegl ueg e`vi m`e ,xird lka

ixiya dycwzp dxfre ,oilqtp dpnn e`vi m`e ,da oilk`pym`e ,da oilk`py dgpn

.oilqtp dpnn e`viàëéà éî õîç úçðî àøáñúå :ïðéñøâ éëä`niz ike" opiqxb `le -

dvna jgxk lrc xninl ,`ed `iepiy "`xaqze" i`dc ,"`ki` in ung zgpn inp ikd

.dl zgkyn `l dgpn ixiya ungc ,dycwzpàëéà éî õîç úçðîmy) aizk `d -

."ung dt`z `l 'dl eaixwz xy` dgpnd lk" (a
éëå
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ïéàùaiyg `l (` ,a) oixcdpqc `nw wxtac :xn`z m`e - zexfrd lre xird lr oitiqen

opzc ,rcze .oixcdpqc ilin `l` aiyg `l mzdc :xnel yie !cg`e miray `l`

ureie jln ipz `le ,cg`e miray ly oic ziaa `l` zeyxd znglnl oi`iven oi` :mzd inp

:xn`z m`e .`xwn (` ,fh) `xnba mzd wiqnck ,edl opirac ab lr s` mineze mixe`e

dl iwene ,'ek hayd z` `l oipc oi` :mzd opzcd

zelgp iwqr lr oi`aa (my) `xnba `ler

dn i` .'ek cg`e miraya ezlgz dn ,ezlgzk

.'eke l`xyi lke mineze mixe`e itlwa ezlgz

mineze mixe` iraipc ,inp ikd oi` ?`iyew i`ne

oizipzna mzd edl aiyg `lc `de ,l`xyi lke

!oixcdpqc ilina `l` ixii` `lc meyn (` ,a)

odke xwyd `iap icda edl liikcn :xnel yie

cg`e miray `l` opira `lc dil rnyn lecb

mixe` ipzinl wayc ,zxn` i`n .edcic `inec

- oixcdpqc ilina `l` ixii` `lc meyn mineze

irhinl ez` `lc ,ediiytp it`a edpipzil ok m`

.xwyd `iapk edpieyl

ïëådyn iniae :qxhpewa yxit - zexecl eyrz

mixe`e lecb odk eig`e `iape jln `edc

,fh) oixcdpqc `nw wxta ok m` :dnize .mineze

dynn opitlic ,mihayl oixcdpq zcnrda (a

jln inp irail ,i`w ded cg`e miray mewnac

ike ,okyn oipaa did oxd`c ab lr s` ,cere !`iape

mcew `ld ?okyn zeyrl mineze mixe`a el`yp

!okynd dyrp mi`elnd ici lr oxd` odkzpy

ith opiaxn `kdc ,uxzl yi dpey`x `iyewe

iieaxl `z`c rnync "eyrz oke" aizkc meyn

!cg`e miray eraip inp milk :xn`z m`e .jpd lk

`l` jixv oi`c ,zexiya o`lz aezkd :`niz ike

ded "mze`" e`l i`c rnyn jenqa `d - zexiy

azkc `zyd ok m`e ,dceare dgiyn irac`pin`

`l `din cg`e miray ,dgiyn ihernl "mze`"

oke"c iielbl "mze`" `z`c :xnel yie !hernip

zexecl oda opira `le ,milk` i`w `l "eyrz

.dync `inecáéúîdyry milkd lk `ax

,jxtinl dil ded diteb okynn :dniz - dyn

inia gynpy enk zexecl dgiyn jixv `diy

iab (a ,fh) onwl xn`ck ,`xwa aizkck ,dyn

.ycwne okynúåøåãìira i` dgiyna ira i`

dgiyna zexecl :jxtinl ira `l `kd - dceara

rnyn "mze`"c ,jenqa xn`wck dcearae
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רמג oifge` mipy` cenr eh sc ± iying wxt`nw `aa
åùòú ïëå,lecb odk eig`e ,`iape jln `edc dyn iniae .zexecl yxcinl `xizi `xw -

.mipwf miraye mineze mixe`eúåãåú éúù.opixnb dilkg oa dingpn -ïúçéùîonya -

.ekezl qpkpd z` ycwle ,zxy ilkl sebd zyecw ozycwn ,dgyndêìéàå ïàëî-

.dlgzd oeyl jepige ,dyecwl ozkpgn ozcear zlgzd `l` ,egynp `l zexecd ilk

äçéùîá íúåà àîéàzexecl .dceara `le -

!dceara ira i` dgiyna ira i` -ïàìú
úåøéùázxyd ilk" dipyla `xw ltkcn -

.zexiy ici lr zxy ilk eyrpy ,"ezxyi xy`

àðéîà äåä íúåà áéúë åàì éà :ïðéñøâ éëä-

oke" azk `dc ,dcearae dgiyna zexecl

,zexiyl "ezxyi" aizke ,dgiyna "eyrz

edpihrnl ol rnyn `w - izxz irale

`z` i`nl `z` ikdl e`l i`c .dgiynn?i`

dcegl dgiyna iycwin `l zexecl `xninl

xy`"n ol `wtpe ,dipin `xw wezyil -

."ezxyiïøùáá àìå ïîçìáeid mgld -

.dcez ingl ipy ,oi`yepéìéî éðä àðî-

.xn`w onglacúåãåú éúù äãéîòàådingp -

milyexi zneg zipapyk ,`xfr xtqa xn`w

zecez izy dcinr`e" :xird z` ycwl `ae

oinil zekeldze" ,uegan dnegd lv` "zelecb

,zekeldza xird z` siwdl "dnegd lrn

ekld xird llgl mdiptyk ,oini jxc ekldy

.dlek z` etiwdy cr mpini cvl cinzïéîî
ìåãâ- xn`wc zelecbe ,`xw xn`w xyaae -

.o`v ly `le xwa ly lecb oinnïðéîá úåìåãâ
.zephw `le zelecb e`iady ,eidy oin eze`n -

äãåúáù úåìåãâ àìàmgla jgxk lre -

zelecb ody ,eid ung lyc opirny`e ,xn`w

.dcez inglayïðúãzelecb ungd zelgy -

.dvn lynúåéøáãî ùù ïäùlr etiqedy -

miwlg yy eqipkdy ,xaln zezy zecnd

.uegan iyy wlg etiqede ynga mipey`xïäù
úåôéà éúùmixyr mde .oi`q yly dti`dy -

aizkck ,zepexyr xyr dti`dy ,zepexyr

.'ebe "dti`d zixiyr xnerde" (fh zeny)

äöîì äøùòå õîçì äøùò`xwn sili -

zelg dcezd gaf lr aixwde" :zegpn zkqna

iwiwxe" ,cg` oin ixd - "onya zelela zevn

ly oipin ipy ixd - "onya migeyn zevn

ixd - "onya zelela zelg zkaxn zlq" ,dvn

zelg lr" dixza aizke ,dvn ly oipin dyly

,ung `ad dvn cbpk - 'ebe "aixwi ung mgl

oipin dyly cbpk ungd oina zlq `diy

.dvnayïéðéî äùìù äöîáå.`pyixtck -

,zelg xyr oin lka yiy i`xwn mzd opitlie

.dvn ly ylyk zelecb ungd zelg `nl`

äçðî éøéùázlk`pd dgpn ixiy ly zelga -

yeciwa `xfre dingpc yeciw i`de .mipdkl

.dgpn ixiya dze` mitiwn dilr etiqedy dxfr la` ,aizk xirdäãåú éîçì åèà
éìëàúî àì éî äøæòámdilr akrn in miycwa lek`l mipdk evx m` -?aizk dgpna

oilk`p dngle dceze ,dlqtp uegl d`vi m`e "delk`i cren ld` xvga" (e `xwie)

dcez ingla dycwzp milyexi jkld .oilqtp dnegl ueg e`vi m`e ,xird lka

ixiya dycwzp dxfre ,oilqtp dpnn e`vi m`e ,da oilk`pym`e ,da oilk`py dgpn

.oilqtp dpnn e`viàëéà éî õîç úçðî àøáñúå :ïðéñøâ éëä`niz ike" opiqxb `le -

dvna jgxk lrc xninl ,`ed `iepiy "`xaqze" i`dc ,"`ki` in ung zgpn inp ikd

.dl zgkyn `l dgpn ixiya ungc ,dycwzpàëéà éî õîç úçðîmy) aizk `d -

."ung dt`z `l 'dl eaixwz xy` dgpnd lk" (a
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ïéàùaiyg `l (` ,a) oixcdpqc `nw wxtac :xn`z m`e - zexfrd lre xird lr oitiqen

opzc ,rcze .oixcdpqc ilin `l` aiyg `l mzdc :xnel yie !cg`e miray `l`

ureie jln ipz `le ,cg`e miray ly oic ziaa `l` zeyxd znglnl oi`iven oi` :mzd inp

:xn`z m`e .`xwn (` ,fh) `xnba mzd wiqnck ,edl opirac ab lr s` mineze mixe`e

dl iwene ,'ek hayd z` `l oipc oi` :mzd opzcd

zelgp iwqr lr oi`aa (my) `xnba `ler

dn i` .'ek cg`e miraya ezlgz dn ,ezlgzk

.'eke l`xyi lke mineze mixe`e itlwa ezlgz

mineze mixe` iraipc ,inp ikd oi` ?`iyew i`ne

oizipzna mzd edl aiyg `lc `de ,l`xyi lke

!oixcdpqc ilina `l` ixii` `lc meyn (` ,a)

odke xwyd `iap icda edl liikcn :xnel yie

cg`e miray `l` opira `lc dil rnyn lecb

mixe` ipzinl wayc ,zxn` i`n .edcic `inec

- oixcdpqc ilina `l` ixii` `lc meyn mineze

irhinl ez` `lc ,ediiytp it`a edpipzil ok m`

.xwyd `iapk edpieyl

ïëådyn iniae :qxhpewa yxit - zexecl eyrz

mixe`e lecb odk eig`e `iape jln `edc

,fh) oixcdpqc `nw wxta ok m` :dnize .mineze

dynn opitlic ,mihayl oixcdpq zcnrda (a

jln inp irail ,i`w ded cg`e miray mewnac

ike ,okyn oipaa did oxd`c ab lr s` ,cere !`iape

mcew `ld ?okyn zeyrl mineze mixe`a el`yp

!okynd dyrp mi`elnd ici lr oxd` odkzpy

ith opiaxn `kdc ,uxzl yi dpey`x `iyewe

iieaxl `z`c rnync "eyrz oke" aizkc meyn

!cg`e miray eraip inp milk :xn`z m`e .jpd lk

`l` jixv oi`c ,zexiya o`lz aezkd :`niz ike

ded "mze`" e`l i`c rnyn jenqa `d - zexiy

azkc `zyd ok m`e ,dceare dgiyn irac`pin`

`l `din cg`e miray ,dgiyn ihernl "mze`"

oke"c iielbl "mze`" `z`c :xnel yie !hernip

zexecl oda opira `le ,milk` i`w `l "eyrz

.dync `inecáéúîdyry milkd lk `ax

,jxtinl dil ded diteb okynn :dniz - dyn

inia gynpy enk zexecl dgiyn jixv `diy

iab (a ,fh) onwl xn`ck ,`xwa aizkck ,dyn

.ycwne okynúåøåãìira i` dgiyna ira i`

dgiyna zexecl :jxtinl ira `l `kd - dceara

rnyn "mze`"c ,jenqa xn`wck dcearae

.zexecl dgiyn ihernlêãîììcg`y

cg`d :(a ,cl `nei) xn`c ab lr s` - 'ek daxnd

opixn` inp dnec` dxt iabe ,excray cgeind

,zectl devn dpnid d`p `vn m`y (a ,`i lirl)

devny oeik jka x`tzdl el did `l mewn lkn

.miny myl oiekzn m` dfa enk dfaïéàdxfr
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íéìLeøi äî ,íéìLeøék ?àîòè éàî ;äçðî¯øác ¦§¨©©§¨¦¨©¦©§¨©¦¨¨
äøæò óà ,dLc÷î da ìëàpä¯ìëàpä øác ©¤¡¨¨§©§¨©£¨¨¨¨©¤¡¨

.dLc÷î da¯àì éî äøæòa äãBú éîçì ehà ¨§©§¨©©§¥¨©£¨¨¦¨
?éìëàúî¯íéìLeøi äî ,íéìLeøék àlà¯øác ¦§©§¦¤¨¦¨©¦©§¨©¦¨¨

äøæò óà ,ìñôð äpnî àöBéå da ìëàpä¯øác ©¤¡¨¨§¥¦¤¨¦§¨©£¨¨¨¨
.ìñôð äpnî àöBiäå da ìëàpä¯,õîç ïläl äî éà ©¤¡¨¨§©¥¦¤¨¦§¨¦©§©¨¨¥

!õîç ïàk óà¯?àkéà éî õîç úçðî ?àøañúå ©¨¨¥§¦§§¨¦§©¨¥¦¦¨
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רמד
oifge` mipya cenr eh sc ± iying wxt`nw `aa

íééøéùì õîçîã àîéú éëåunew xihwi `ly ,dvinw mcew` `l` `xw citw `lc -

."exihwz `l yac lke xe`y lk" `xwc ditiq aizkck ,gafnl ungnàì äîìà-

ung zgpna dycwl xyt` `l ike ,dinza?mi`ad mgld izya dycwipc xyt` `d

!"dpit`z ung" (bk `xwie) aizkck ,ung ody zxvraìåîúàî.aeh mei axrn -

éùã÷éîã àåä íéùáë úèéçùáit lr s` -

`id minc zyecw - dkyld znexzn mi`ay

iycw `l `veia leqtl sebd zyecw la` ,ef

`a mgldy zxvr iyak ipy zhigya `l`

gafd zhigyy dcez ingln opixnbc .mdnr

lr epaxw" :(a ,gr) zegpna opixn`ck ,ozycwn

yecw mgld oi`y cnln "einly zcez gaf

ikde .dcezd zgiaf ici lr `l` oaxw ezexwl

oihgyp miyakd oi`e ,iycw miyak zgiafa inp

.aeh meia `l`áåè íåéá äééðáðz` xenbi -

.aeh meia oipadúà äçåã ùã÷îä úéá ïéðá ïéà
áåè íåé:(` ,e) `nw wxta zenaia opixn`ck -

zay dgec ycwnd zia oipa `di leki?cenlz

ip` e`xiz iycwne exenyz izezay z`" xnel

oiaiig ycwnde mz` .iceaka oiaiig mklek ,"'d

inp miaeh minie ,zayd lr izxdfdy ,iceaka

.exwi` zezayäé÷áùð,xgnl cr mgll -

edl elqti` - xgnl diycwpe xgnl diipape

meil oilk`pd on ixdy ,xzep eyrpe dpila

.md dlileàîåé ùéã÷ã ãòãaeh mei i`venl -

`zxet `eddl dixnbp cin ,jygzyn

.diycwpeäìéìáonf oiicry ,zevg mcew -

.dvna `l` unga xyt` `l jkld ,ezlik`

äãåú ìù øéù ïðáø åðúmy mixne` eid -

xenfn" - dcez ly xiy edne ,'eke zexepka

.(w mildz) "dcezl'åâå 'ä êîîåøà`ed -

.eze` xne` jkl ,ziad zkepg xiy xenfnøéùå
íéòâô ìùexn`y itle ."oeilr xzqa ayei" -

jxaie" (hl zeny) aizkc ,okyn znwda dyn

okxa dne ,"dyn mze`?dxyzy oevx idi

epidl` 'd mrep idie ,mkici dyrna dpiky

cg`n `ede .mipdk zxeza `zi` ikde .epilr

,mildz xtqa dyn xn`y mixenfn xyr

."dcezl xenfn" seq cr "dynl dltz"níéòâô
.wifdl mc` ipaa oirbety oiwifn -äî 'ä øîåàå

éøö åáøiytpl mixne` miax" ea xn`py itl -

mivvelzn eidy ,"dlq midl`a el dzreyi oi`

ipa l`xyi ipa eidyk oinipae dcedi ixya

dn" (b dingp) xn`py ,dnegd z` oipea dlebd

z` eigid 'ebe miyer milln`d micedid

xne`e ,"zetexy dnde xtrd zenxrn mipa`d

zneg uxte lrey dlri m` ['ebe] mb" (my)

."mdipa`éàø÷ éðäì.mirbt ly xiy -éðâå-

.dlila oyil jled `edykäëî àëéàã-

.ze`txzdl dxez ly ze`xwn dilr ygele

da xn`wc `ed xeq` dkn `ki` i`e :opiywne

`l eze iel oa ryedi iax?÷ìç åì ïéàygeld -

izny xy` dlgnd lk" xne`e ,dknd lr

.(eh zeny) 'ebe "mixvnaåðù ÷÷åøáwwexa -

.ygel jk xg`e'åë íéîù íù ïéøéëæî ïéàù."j`tex 'd ip` ik" xn`w `kde -åæ ãâðë åæ.df lv` df oze` oi`yep mipdk ipy -äîåçì àáø÷îã êäoia zrvenn ,zinipt `idy -

.dnegl mrdïéã úéáì àáø÷îã êä.dpexg` zkledd -äì äùã÷åmewna `l` leg mewna dxar `ly `veia dlqtp `l myl dpexg` dqpkpyke mewnd z` dyciw dpey`x -

.ycewnéããä éëåäðéð.etxyi odizy e` elk`i odizy e` ,cgi zeycwn odizy -àùã÷î éî àãçmewnd z` -?,dilr oiaiig oi` myl qpkpd el` lka ziyrp `ly lk :opz op` `d

!opira edlek `nl`øîàã ïàîì åìéôàediiexz `din zecez izy ipd ,zecez izy e` oixcdpq e` `iap e` lecb odk e` jln e` ,xn`w olekn zg` oizipznc "el` lk"c onwl -

!`id `zlin `cg ediiexzc ,opira
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ïéàmei" wxt dpyd y`xa :xn`z m`e .aeh mei dgec epi` oke - dlila ycwnd zia oipa

ipai`c dlila ipai`c mzd xn`w ,xeq` elek spd mei opzcd iab (` ,l sc) "aeh

aizkck ,miny icia eil`n ieyr `edy cizrlc ycwnd zia epiidc :xnel yie !xqinga

.`negpz yxcna yxtn oke ."jici eppek 'd ycwn" (eh zeny)ãòaizkc - iqgn 'd dz` ik

irzync "d`xz miryx znelye" dipin lirl

la` .oipad zrya mdl oixivn eidy miaie`a

.ikda irzyn `l jli`e mynøåñà
zay zkqna xn`cde - dxez ixaca ze`txzdl

j`ln `xie" :ikd `nil `nei za `zyi`l :(` ,fq)

.ip`y `zpkq - 'ebe "eil` 'dåèîàikdl

dcinr`e" :qxhpewa yxit lirl - zlk`p zinipt

:`iywe .uegan dnegd lv` "zelecb zecez izy

,`veia dlqtp `de ?zlk`p i`n` zinipt ok m`

`xza wxtae .dnegl ueg yecw `diy epivn `lc

oicety xedh ipy xyrna xn` inp (a ,hi) zeknc

miptac d`xpe !dnegl ueg zg` driqta eze`

icdlc jdl "dnipt" ixwc ab lr s`e .oikldn eid

ueg itlk `idy dpevig xzei `id df itle ,dneg

xac yiy itl "dnipt" dl ixw mewn lkn ,xirl

:(a ,dt migqt) "oilev cvik" wxta opzcde .dlv`

ekldy it lr s` ,miptlk dnegd iaere zepelgd

,ycwl mala didy dn lk ycwzn did miptan

:mzd opiwqnc ,cere .xg` oipra jlil xyt` `lc

.jldl xyt` did myle ,rwxwl deya `wec

äùã÷ã,daxc` :xn`z m`e - dpey`x dl

xird dyciw `ly onf lkc ,lk`z inp dpey`x

lka miycw oilk`p dxfrd dycwy it lr s`

(a ,aiw) migafc `xza wxta opzck ,d`exd

itl d`exd lka oilk`py oerabe aepe dliya

oeiknc :xnel yie !dyecw xird zneg oi`y

mewna `vei dl `ied ,`edy lk dcezd dkldy

.zkldny
ipz
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ì eäì õéîçîc :àîéz éëåeäa Lc÷îe íéøéL¯ §¦¥¨§©£¦§§¦©¦§©¥§
:Lé÷ì Léø øîàå ,"í÷ìç õîç äôàú àì" :áéúëäå§¨§¦Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨§¨©¥¨¦

.õîç äôàú àì í÷ìç eléôà¯øLôà ?àì änlà £¦¤§¨Ÿ¥¨¤¨¥©¨¨¨¤§¨
!úøöòa íçlä ézLa Lc÷îc¯.øLôà àìc íeMî ¦§©¥¦§¥©¤¤©£¤¤¦§¨¤§¨

ìBîúàî déLc÷éðå ìBîúàî dééðáð ?ãéáòéð éëéä¯ ¥¦¦£¦¦§§¥¥¤§§¦©§¥¥¤§
dééðáð !éLã÷c àeä íéNák úèéçLa íçlä ézL§¥©¤¤¦§¦©§¨¦§¨§¦¦§§¥

àðãéàä déLc÷éðå ìBîúàî¯úòLa Lecé÷ ïðéòa ¥¤§§¦©§¥¨¦¨¨¨¥©¦¦§©
áBè íBéa déLc÷ðe áBè íBéa dééðáð !ïéðaä¯ïéða ïéà ©¦§¨¦§§¥§§©§¥§¥¦§©

dééðáðå éëä øúáì d÷aLð !áBè íBé äçBc Lc÷î¦§¨¤¦§§¨§¨©¨¦§¦§§¥
déLc÷éðå¯àîBé éìònî dééðáð !äðéìa déì àìéñôéà §¦©§¥¦§¦¨¥§¦¨¦§§¥¦©£¥¨

déøîâð øzìàì àîBé Léã÷c ãòc ,àzøet déa øéiLðe§©¥¥§¨§©§¨¥¨§©§©¦§§¥
déLc÷éðå¯øîàc ;äìéla Lc÷nä úéa ïéða ïéà §¦©§¥¥¦§©¥©¦§¨©©§¨§¨©

:øîàpL ?äìéla Lc÷nä úéa ïéða ïéàL ïépî :ééaà©©¥¦©¦¤¥¦§©¥©¦§¨©©§¨¤¤¡©
ïéà äìéla ,Bîé÷î íBia ,"ïkLnä úà íé÷ä íBéáe"§¨¦¤©¦§¨©§¦©©§¨¥
ìL øéL :ïðaø eðz ."øéLáe" .øLôà àì Ckìä .Bîé÷î§¦¦§¨¨¤§¨§¦¨©¨©¦¤

,äãBzäpéôe äpét ìk ìò íéìöìöáe íéìáðáe úBøBpëa ¨§¦¦§¨¦§¦§¨¦©¨¦¨¦¨
EîîBøà" :øîBàå ,íéìLeøéaL äìBãb ïáà ìk ìòå§©¨¤¤§¨¤¦¨©¦§¥£¦§
:ïéøîBà Léå ,íéòât ìL øéLå ,'åâå "éðúélã ék 'ä¦¦¦¨¦§¦¤§¨¦§¥§¦

íéòâðc øîàc ïàî .íéòâð ìL øéL¯òâðå" :áéúëc ¦¤§¨¦©§¨©¦§¨¦¦§¦§¤©
íéòât øîàc ïàîe ,"Eìäàa áø÷é àì¯:áéúëc Ÿ¦§©§¨¢¤©§¨©§¨¦¦§¦

ìöa ïBéìò øúña áLé" :øîBàå ."óìà Ecvî ìté"¦Ÿ¦¦§¤¤§¥¥§¥¤¤§§¥
zîN ïBéìò éñçî 'ä äzà ék" ãò "ïðBìúé écL©©¦§¨©¦©¨©§¦¤§©§¨

ðBòî:øîBàå øæBçå ,"Eãò "éøö eaø äî 'ä ,Bða íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî" §¤§¥§¥¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§¨©¨¨©
.éðàâå éàø÷ éðäì eäì øîà éåì ïa òLBäé éaø ."äìq Eúëøá Enò ìò äòeLéä 'äì"©©§¨©©§¦§¨¤¤¨©¦§ª©¤¥¦¨©§§¨¥§¨¥§¨¥

¯!äøBú éøáãa úBàtøúäì øeñà :éåì ïa òLBäé éaø øîàäå ?éëä ãéáò éëéä¯ïâäì ¥¦£¦¨¦§¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¦§©§§¦§¥¨§¨¥
.éðàL¯øeñà øîà ék àlàå¯:ïðúäå ?àì eúå øeñà äkî àkéàc éà ;äkî àkéàc ¨¥§¤¨¦¨©¨§¦¨©¨¦§¦¨©¨¨§¨§¨§©

äknä ìò LçBlä¯!àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà¯:ïðçBé éaø øîà ,dìò øîúéà àä ©¥©©©¨¥¥¤¨¨©¨¨¦§©£¨¨©©¦¨¨
úBãBú ézLe ïéëläî ïéc úéa" .ä÷é÷øä ìò íéîL íL ïéøékæî ïéàL éôì ,eðL ÷÷Bøa§¥¨§¦¤¥©§¦¦¥¨©¦©¨§¦¨¥¦§©§¦§¥
éöçå äéòLBä íäéøçà Cìiå" :áéúëäå ?éìæà äãBú én÷ ïéc úéác ,àøîéîì .'åëå "ïäéøçà©£¥¤§¥§¨§¥¦©¥¨¨§¦§¨§¦©¥¤©£¥¤©§¨©£¦

!"äãeäé éøN¯.íäéøçà ïéc úéáe úBëläî úBãBú ézLe ,ïéëläî ïéc úéa :øîà÷ éëä ¨¥§¨¨¦¨¨©¥¦§©§¦§¥§©§¥¦©£¥¤
øçà Bæ :øîà ãçå ,Bæ ãâðk Bæ :øîà ãç ;éaøa ïBòîL éaøå àéiç éaø ?úBëläî ãöék¥©§©§©¦¦¨§©¦¦§§©¦©¨©§¤¤§©¨©©©

úéîéðtä ,Bæ ãâðk Bæ øîàc ïàî .Bæ¯,Bæ øçà Bæ øîàc ïàî ;äîBçì àáøwîc Cä ©§¨©§¤¤©§¦¦©§¦©§¨©¨©§¨©©©
úéîéðtä¯àîìLa ;úôøNð äðBöéçäå úìëàð úéîéðtä :ïðz .ïéc úéáì àáø÷îc Cä ©§¦¦©¦§©§¨§¥¦§©©§¦¦¤¡¤¤§©¦¨¦§¤¤¦§¨¨

úìëàð úéîéðt éëäì eènà ,Bæ øçà Bæ øîàc ïàîì¯äLc÷å dn÷ äðBöéç àéúàc íeMî §©§¨©©©©§§¨¦§¦¦¤¡¤¤¦§¨§¨¦¨©¨§¦§¨
!éLc÷éî à÷ éããä éãäa eäééåøz ,Bæ ãâðk Bæ øîàc ïàîì àlà ;dì¯éîòèéìåïàîì ,C ¨¤¨§©§¨©§¤¤©§©§©£¥£¨¥¨¦©§¦§¦©£¦§©

eléôàå !ïðz "elà ìëa úéNòð àlL ìk" àä ?àLc÷éî éî àãç ,Bæ øçà Bæ øîàc§¨©©©£¨¦¦©§¨¨¨¤Ÿ©£¥§¨¥§©©£¦
:ïðçBé éaø øîà àlà !àéä äåöî àãç eäééåøz éðä ,elà ìkî úçàa øîàc ïàîì§©§¨©§©©¦¨¥¨¥©§©§£¨¦§¨¦¤¨£©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zereay(iriax meil)

àîéz éëåxnel dvxz m`e -eäa Lc÷îe íéøéMì eäì õéîçîc- §¦¥¨§©£¦§©¦©¦§©¥§
dxezd dxq` gafnd lr dpnn mixihwny dgpnd z` wxy
dgec ,mda eycwie mevingie ,miixiyd z` `l j` uingdl

:`xnbdáéúëäådgpnd lr xn`p ixde -(i e `xwie),õîç äôàú àì' §¨§¦Ÿ¥¨¤¨¥
í÷ìç,'iX`n Dz` iYzp,Lé÷ì Léø øîàå'mwlg' dlind dknqp ¤§¨¨©¦Ÿ¨¥¦¨§¨©¥¨¦

y cnll diit`d xeqi`l'í÷ìç' eléôà`edy ,dgpna mipdkd ly £¦¤§¨
,dgpnd ixiiy.'õîç äôàú àì'Ÿ¥¨¤¨¥

.ung zgpna `weec dyri dxfrd yeciwy zl`eye day `xnbd
:`xnbd dywnàì äîlàixd ,ung ly dgpn oi`y xn`z recn - ©¨¨Ÿ
Lc÷îc øLôàdxfrd z`azgpníçlä ézLzaxwendúøöòa ¤§¨¦§©¥§§¥©¤¤©£¤¤

.ung zgpn `idy [zereayd bg-]
zvxzn .mgld izya ycwl xyt` i` recn zx`an `xnbd
izy zgpna ycwzz dxfrdy dxezd zpeek oi` i`ce :`xnbd

,mgld,øLôà àìc íeMîixdyãéáòéð éëéäz` dyrp ji` - ¦§Ÿ¤§¨¥¦¦£¥
,da yeciwddééðáðycwl mivex eze`y ycgd mewnd z` dpap - ¦§§¥

ìBîúàî,zereayd bg axrn -ìBîúàî déLc÷éðåf` epycwpe - ¥¤§§¦©§¥¥¤§
i` :`xnbd dgec ,mei ceran xak zet`p xy` ,mgld izya

y meyn ,xyt`éLã÷c àeä íéNák úèéçLa íçlä ézLzyecw - §¥©¤¤¦§¦©§¨¦§¨§¦
iyak zhigya `l` dlg dpi` oaxw `xwidl mgld izy

.miyecw mpi` oiicr bgd axra okle ,bga miaixwd minlyd
xn`z m`eìBîúàî dééðáð,aeh mei axra -àðãéàä déLc÷éðå- ¦§§¥¥¤§§¦©§¥¨¦§¨

ik ,xyt` i` df mb ,mgld izy mr aeh meiaïðéòadidiy jixv - ¨¦©
d.ïéðaä úòLa Lecé÷¦¦§©©¦§¨

hrnd eze` z`e ,oipaa xqg hrn xi`yp xn`z m`edééðáð- ¦§§¥
xenbp,áBè íBéa déLc÷ðe ,áBè íBéaik ,xeq` xacdïéða ïéà §§©§¥§¥¦§©

d.áBè íBé äçBc Lc÷î¦§¨¤
xn`z m`eéëä øúáì d÷aLðmei zxgnl cr mgld z` xi`yp - ¦§§¨§¨©¨¦

,aehåf`,déLc÷éðå dééðáðixdy ,xyt` i` df mbdéì àìéñtéà §¦§§¥§¦©§¥¦§¦¨¥
äðéìadlild mdilr xeariyk elqti mingld -onf seq `edy §¦¨

mzlik`.
xn`z m`eàîBé éìònî dééðáðaeh mei axrn -àúøet déa øéiLðe ¦§§¥¦©£¥¨§©¥¥§¨

,aeh mei xg` zepal hrn ea xi`yp -øzìàì àîBé Léã÷c ãòc§©§¨¥¨§©§¨
déLc÷éðå déøîâðxenbp aeh mei zyecw z`va dkiygyn cine - ¦§§¥§¦©§¥

i` df mb :`xnbd dgec ,dlila ycwpe ,xqgd hrnd ziipa z`
y meyn ,xyt`,äìéla Lc÷nä úéa ïéða ïéàzepal lkep `le ¥¦§©¥©¦§¨©©§¨
.aeh mei i`vena,äìéla Lc÷nä úéa ïéða ïéàL ïépî ,éiaà øîàc§¨©©©¥¦©¦¤¥¦§©¥©¦§¨©©§¨

øîàpL(eh h xacna),'ïkLnä úà íé÷ä íBéáe''meiae' dlindne ¤¤¡©§¨¦¤©¦§¨
y micnl,Bîé÷î íBiaj`.Bîé÷î ïéà äìéla ©§¦©©§¨¥§¦

:`xnbd dwiqnøLôà àì Ckìä,unga ycwl xyt` i`y oeik - ¦§¨Ÿ¤§¨
.akrn epi` ezeyrl xyt` i`y lky ,dvna dyrp yeciwd

:dpyna epipy.øéLáe§¦
zexfrde xird zkepga xn`p didy xiyd edn zx`an `xnbd

:xn`p cvikeïðaø eðzxird z` miycwn eidyk ,`ziixaa ¨©¨¨
mixne` eid ,dxfrdeäãBz ìL øéLdcezl xenfn -(w mildz), ¦¤¨

,íéìöìöáe íéìáðáe úBøBpëamda mipbpne micner eid miieldy §¦¦§¨¦§¤§¡¦
å .íéìLeøéaL äìBãb ïáà ìk ìòå äðéôe äðét ìk ìòok ixg`øîBà ©¨¦¨¦¨§©¨¤¤§¨¤¦¨©¦§¥

xenfn z` mixne` eid -'åâå 'éðúélã ék 'ä EîîBøà'(l mildz)øéLå , £¦§¦¦¦¨¦§¦
íéòât ìL'oeilr xzqa ayei' xenfn -(`v mildz),ïéøîBà Léåyie - ¤§¨¦§¥§¦

eze` mipkn.íéòâð ìL øéL¦¤§¨¦
ly mipeyd zenyd z` yxtl ick `ziixad z` dwiqtn `xnbd

:df xenfnøîàc ïàîxiy df xenfnl `xwy in -,íéòâðc`ed ©§¨©¦§¨¦
meynáéúëceaøîàc ïàîe ,'Eìäàa áø÷é àì òâðå'ly xiyíéòât ¦§¦§¤©Ÿ¦§©§¨¢¤©§¨©§¨¦

meyn `ed ,[mc` ipaa mirbety ,miwifn -]áéúëceaEcvî ìBté' ¦§¦¦¦¦§
óìà.'WBi `l Lil` ,Lpinin daaxE ¤¤§¨¨¦¦¤¥¤Ÿ¦¨

:`ziixad jynd z` `iadl zxfeg `xnbdøîBàådf xenfn §¥
,ezligznãò ,'ïðBìúé écL ìöa ïBéìò øúña áLBé'l ribnyäzà ék' ¥§¥¤¤§§¥©©¦§¨©¦©¨

ðBòî zîN ïBéìò éñçî 'ä,'E.my wqeteãåãì øBîæî' øîBàå øæBçå ©§¦¤§©§¨§¤§¥§¥¦§§¨¦
'éøö eaø äî 'ä .Bða íBìLáà éðtî Bçøáa(b mildz)ãò ,ly eteq §¨§¦§¥©§¨§¨©¨¨©

xenfnd.'älñ Eúëøá Enò ìò äòeLéä 'äì'©©§¨©©§¦§¨¤¤¨
ayei' iweqt z`ixwa iel oa ryedi iax ly ezbdpda dpc `xnbd

:'xzqaéðàâå éàø÷ éðäì eäì øîà éåì ïa òLBäé éaøxne` did - ©¦§ª©¤¥¦¨©§§¨¥§¨¥§¨¥
.dlila oeyil jled didyk [mirbt ly xiy] el` miweqt

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéä,jk dyer did `ed ji` -øîàäå ¥¦¨¥¨¦§¨¨©
xn` ixde -éåì ïa òLBäé éaø,envräøBz éøáãa úBàtøúäì øeñà ©¦§ª©¤¥¦¨§¦§©§¦§¥¨

wfpn dpbdy `xnbd dxaqe .d`etxl dxez ixaca ynzydl -
.d`etxk `id ixd

`xnbd zvxznliaya dxez ixac zxin` :éðàL ïâäìdpey - §¨¥¨¦
,zxzeny ,`idék àlàåy dn -øîày iel oa ryedi iax,øeñà §¤¨¦¨©¨

a xaecnäkî àkéàcel xeq`y ,rvtp e` dlg xak mc`yk - §¦¨©¨
.`txzdl liaya miweqt ezkn lr yegll

:`xnbd dywnéàa xaecn m` -,äkî àkéàcoa ryedi iax ike ¦§¦¨©¨
xacdy wx xn` ielàì eúå ,øeñà,xzei `le -ïðúäåepipy ixde - ¨§Ÿ§¨§©

dpyna(.v oixcdpq)yäknä ìò LçBläxW` dlgOd lM' xne`e ©¥©©©¨¨©©£¨£¤
'L`tx 'd ip` iM Lilr miU` `l mixvna iYnU(ek eh zeny),exeqi` ©§¦§¦§©¦Ÿ¨¦¨¤¦£¦Ÿ§¤

y cr jk lk xeng.àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà¥¥¤¨¨©¨
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àälr yxcnd ziaa xn`p ixd - ¨¦§©£¨

,ef dpyneðL ÷÷Bøa ,ïðçBé éaø øîàmlerl wlg el oi`y ,df oic - ¨©©¦¨¨§¥¨
`ed mrhde ,ygel jk xg`e wxeia wx xn`p ,`adïéàL éôì§¦¤¥

,ä÷é÷øä ìò íéîL íL ïéøékæî,'d my xikfn `ed df weqtae ©§¦¦¥¨©¦©¨§¦¨
ila dxez ixaca ze`txzd lr okle .'j`tex 'd ip` ik' exn`a

xeq` xacdy `l` iel oa ryedi iax xn` `l dwiwx.
:dpyna epipy.'åëå ïäéøçà úBãBz ézLe ïéëläî ïéc úéa¥¦§©§¦§¥©£¥¤

:`xnbd zl`ey .dpyna zxkfend dkildd xcqa dpc `xnbd
àøîéîìxnel ozip m`d -éìæà äãBz én÷ ïéc úéácoic ziay - §¥§¨§¥¦©¥¨¨§¦

,dpyndn rnyny itk ,zecezd iptl mikldnáéúëäåixde - §¨§¦
`xfr onfa zecezd mr dkildd oipra aezka xn`p(al ai dingp),

,'äãeäé éøN éöçå äéòLBä íäéøçà Cìiå'.zecezd ixg` ekldy ixd ©¥¤©£¥¤©§¨©£¦¨¥§¨
:`xnbd zx`anøîà÷ éëä,dpynd xe`ia `ed jk -ïéc úéa ¨¦¨¨©¥¦

å ,ïéëläî,cvikúBëläî úBãBz ézL,dligzïéc úéáemikldn §©§¦§§¥§©§¥¦
íäéøçà.zecezd ixg` - ©£¥¤

dcezd ingl ipy mr dkildd xcqa dpc `xnbd:`xnbd zl`ey .
el`d zecezdãöékod.úBëläîewlgp :`xnbd daiynàéiç éaø ¥©§©§©¦¦¨

,éaøa ïBòîL éaøåãçmdn cg` -Bæ ãâðk Bæ ,øîàmipdkd ipy - §©¦¦§§©¦©¨©§¤¤
.df cvl df mikled oze` mi`yepd,øîà ãçåoze` mi`yepd §©¨©

oze` mikilen.Bæ øçà Bæ©©
dcezdy dpynd ixac z` zehiyd izy itl zx`an `xnbd

:ztxyp dpevigde zlk`p ziniptd,Bæ ãâðk Bæ øîàc ïàîyxti ©§¨©§¤¤
y'úéîéðtä'`idàáø÷îã Cäaexw zkldny ef -,äîBçìz`xwpe ©§¦¦©¦§¨§¨©¨

.dnegd oial dzxag oia ,rvn`a zkldn `idy iptn zinipt
eli`e,Bæ øçà Bæ øîàc ïàîy yxtiúéîéðtä'`id 'àáø÷îc Cä ©§¨©©©©§¦¦©¦§¨§¨

ïéc úéáìixg` zkldnd xnelk ,oic zial aexw zkldny ef - §¥¦
.oic zia oiae dpia ,dzxag

:epizpynn zehiyd izy lr dywn `xnbdïðz,epizpyna §©
,'úôøNð äðBöéçäå úìëàð úéîéðtä':`xnbd dywnàîìLa- ©§¦¦¤¡¤¤§©¦¨¦§¤¤¦§¨¨

zpaen dpyndéëäì eèîà ,Bæ øçà Bæ øîàc ïàîìjk meyny - §©§¨©©©©§§¨¦
dúìëàð úéîéðtdì äLc÷å dn÷ äðBöéç àéúàc íeMîd`ay - §¦¦¤¡¤¤¦§©§¨¦¨©¨§¦§¨¨

,mewnd z` dyciw dzkildae ,diptl dklde zipevigd dcezd
mewna dkld `ly oeik '`vei'a dlqtp `l dipyd dqpkpyke

.ycewn epi`yBæ ãâðk Bæ øîàc ïàîì àlàixdéããä éãäa eäééåøz ¤¨§©§¨©§¤¤©§©§©£¥£¨¥
éLcwéî à÷jixv opic okle ,eicgi mewnd z` zeycwn odizy - ¨¦©§¦

,`l m`e ,zxg`d mb dlqtp ixd zg` dlqtp m` ,dey zeidl
.dpevigd mb lk`z `l recn

:envr oywnd lr dywne zxfeg `xnbdéîòèéìåC,jzhiyle - §¦©§¦
ikeàLcwéî éî àãç ,Bæ øçà Bæ øîàc ïàîìycwl dleki zg`d - §©§¨©©©£¨¦¦©§¨

,dzxag `laàäixd -elà ìëa úéNòð àlL ìk'oi` myl qpkpd ¨¨¤Ÿ©£¥§¨¥
'dilr aiigïðzz` mikixv ycwl icky xnelk ,epizpyna epipy - §©
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zereay(iriax meil)

àîéz éëåxnel dvxz m`e -eäa Lc÷îe íéøéMì eäì õéîçîc- §¦¥¨§©£¦§©¦©¦§©¥§
dxezd dxq` gafnd lr dpnn mixihwny dgpnd z` wxy
dgec ,mda eycwie mevingie ,miixiyd z` `l j` uingdl

:`xnbdáéúëäådgpnd lr xn`p ixde -(i e `xwie),õîç äôàú àì' §¨§¦Ÿ¥¨¤¨¥
í÷ìç,'iX`n Dz` iYzp,Lé÷ì Léø øîàå'mwlg' dlind dknqp ¤§¨¨©¦Ÿ¨¥¦¨§¨©¥¨¦

y cnll diit`d xeqi`l'í÷ìç' eléôà`edy ,dgpna mipdkd ly £¦¤§¨
,dgpnd ixiiy.'õîç äôàú àì'Ÿ¥¨¤¨¥

.ung zgpna `weec dyri dxfrd yeciwy zl`eye day `xnbd
:`xnbd dywnàì äîlàixd ,ung ly dgpn oi`y xn`z recn - ©¨¨Ÿ
Lc÷îc øLôàdxfrd z`azgpníçlä ézLzaxwendúøöòa ¤§¨¦§©¥§§¥©¤¤©£¤¤

.ung zgpn `idy [zereayd bg-]
zvxzn .mgld izya ycwl xyt` i` recn zx`an `xnbd
izy zgpna ycwzz dxfrdy dxezd zpeek oi` i`ce :`xnbd

,mgld,øLôà àìc íeMîixdyãéáòéð éëéäz` dyrp ji` - ¦§Ÿ¤§¨¥¦¦£¥
,da yeciwddééðáðycwl mivex eze`y ycgd mewnd z` dpap - ¦§§¥

ìBîúàî,zereayd bg axrn -ìBîúàî déLc÷éðåf` epycwpe - ¥¤§§¦©§¥¥¤§
i` :`xnbd dgec ,mei ceran xak zet`p xy` ,mgld izya

y meyn ,xyt`éLã÷c àeä íéNák úèéçLa íçlä ézLzyecw - §¥©¤¤¦§¦©§¨¦§¨§¦
iyak zhigya `l` dlg dpi` oaxw `xwidl mgld izy

.miyecw mpi` oiicr bgd axra okle ,bga miaixwd minlyd
xn`z m`eìBîúàî dééðáð,aeh mei axra -àðãéàä déLc÷éðå- ¦§§¥¥¤§§¦©§¥¨¦§¨

ik ,xyt` i` df mb ,mgld izy mr aeh meiaïðéòadidiy jixv - ¨¦©
d.ïéðaä úòLa Lecé÷¦¦§©©¦§¨

hrnd eze` z`e ,oipaa xqg hrn xi`yp xn`z m`edééðáð- ¦§§¥
xenbp,áBè íBéa déLc÷ðe ,áBè íBéaik ,xeq` xacdïéða ïéà §§©§¥§¥¦§©

d.áBè íBé äçBc Lc÷î¦§¨¤
xn`z m`eéëä øúáì d÷aLðmei zxgnl cr mgld z` xi`yp - ¦§§¨§¨©¨¦

,aehåf`,déLc÷éðå dééðáðixdy ,xyt` i` df mbdéì àìéñtéà §¦§§¥§¦©§¥¦§¦¨¥
äðéìadlild mdilr xeariyk elqti mingld -onf seq `edy §¦¨

mzlik`.
xn`z m`eàîBé éìònî dééðáðaeh mei axrn -àúøet déa øéiLðe ¦§§¥¦©£¥¨§©¥¥§¨

,aeh mei xg` zepal hrn ea xi`yp -øzìàì àîBé Léã÷c ãòc§©§¨¥¨§©§¨
déLc÷éðå déøîâðxenbp aeh mei zyecw z`va dkiygyn cine - ¦§§¥§¦©§¥

i` df mb :`xnbd dgec ,dlila ycwpe ,xqgd hrnd ziipa z`
y meyn ,xyt`,äìéla Lc÷nä úéa ïéða ïéàzepal lkep `le ¥¦§©¥©¦§¨©©§¨
.aeh mei i`vena,äìéla Lc÷nä úéa ïéða ïéàL ïépî ,éiaà øîàc§¨©©©¥¦©¦¤¥¦§©¥©¦§¨©©§¨

øîàpL(eh h xacna),'ïkLnä úà íé÷ä íBéáe''meiae' dlindne ¤¤¡©§¨¦¤©¦§¨
y micnl,Bîé÷î íBiaj`.Bîé÷î ïéà äìéla ©§¦©©§¨¥§¦

:`xnbd dwiqnøLôà àì Ckìä,unga ycwl xyt` i`y oeik - ¦§¨Ÿ¤§¨
.akrn epi` ezeyrl xyt` i`y lky ,dvna dyrp yeciwd

:dpyna epipy.øéLáe§¦
zexfrde xird zkepga xn`p didy xiyd edn zx`an `xnbd

:xn`p cvikeïðaø eðzxird z` miycwn eidyk ,`ziixaa ¨©¨¨
mixne` eid ,dxfrdeäãBz ìL øéLdcezl xenfn -(w mildz), ¦¤¨

,íéìöìöáe íéìáðáe úBøBpëamda mipbpne micner eid miieldy §¦¦§¨¦§¤§¡¦
å .íéìLeøéaL äìBãb ïáà ìk ìòå äðéôe äðét ìk ìòok ixg`øîBà ©¨¦¨¦¨§©¨¤¤§¨¤¦¨©¦§¥

xenfn z` mixne` eid -'åâå 'éðúélã ék 'ä EîîBøà'(l mildz)øéLå , £¦§¦¦¦¨¦§¦
íéòât ìL'oeilr xzqa ayei' xenfn -(`v mildz),ïéøîBà Léåyie - ¤§¨¦§¥§¦

eze` mipkn.íéòâð ìL øéL¦¤§¨¦
ly mipeyd zenyd z` yxtl ick `ziixad z` dwiqtn `xnbd

:df xenfnøîàc ïàîxiy df xenfnl `xwy in -,íéòâðc`ed ©§¨©¦§¨¦
meynáéúëceaøîàc ïàîe ,'Eìäàa áø÷é àì òâðå'ly xiyíéòât ¦§¦§¤©Ÿ¦§©§¨¢¤©§¨©§¨¦

meyn `ed ,[mc` ipaa mirbety ,miwifn -]áéúëceaEcvî ìBté' ¦§¦¦¦¦§
óìà.'WBi `l Lil` ,Lpinin daaxE ¤¤§¨¨¦¦¤¥¤Ÿ¦¨

:`ziixad jynd z` `iadl zxfeg `xnbdøîBàådf xenfn §¥
,ezligznãò ,'ïðBìúé écL ìöa ïBéìò øúña áLBé'l ribnyäzà ék' ¥§¥¤¤§§¥©©¦§¨©¦©¨

ðBòî zîN ïBéìò éñçî 'ä,'E.my wqeteãåãì øBîæî' øîBàå øæBçå ©§¦¤§©§¨§¤§¥§¥¦§§¨¦
'éøö eaø äî 'ä .Bða íBìLáà éðtî Bçøáa(b mildz)ãò ,ly eteq §¨§¦§¥©§¨§¨©¨¨©

xenfnd.'älñ Eúëøá Enò ìò äòeLéä 'äì'©©§¨©©§¦§¨¤¤¨
ayei' iweqt z`ixwa iel oa ryedi iax ly ezbdpda dpc `xnbd

:'xzqaéðàâå éàø÷ éðäì eäì øîà éåì ïa òLBäé éaøxne` did - ©¦§ª©¤¥¦¨©§§¨¥§¨¥§¨¥
.dlila oeyil jled didyk [mirbt ly xiy] el` miweqt

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéä,jk dyer did `ed ji` -øîàäå ¥¦¨¥¨¦§¨¨©
xn` ixde -éåì ïa òLBäé éaø,envräøBz éøáãa úBàtøúäì øeñà ©¦§ª©¤¥¦¨§¦§©§¦§¥¨

wfpn dpbdy `xnbd dxaqe .d`etxl dxez ixaca ynzydl -
.d`etxk `id ixd

`xnbd zvxznliaya dxez ixac zxin` :éðàL ïâäìdpey - §¨¥¨¦
,zxzeny ,`idék àlàåy dn -øîày iel oa ryedi iax,øeñà §¤¨¦¨©¨

a xaecnäkî àkéàcel xeq`y ,rvtp e` dlg xak mc`yk - §¦¨©¨
.`txzdl liaya miweqt ezkn lr yegll

:`xnbd dywnéàa xaecn m` -,äkî àkéàcoa ryedi iax ike ¦§¦¨©¨
xacdy wx xn` ielàì eúå ,øeñà,xzei `le -ïðúäåepipy ixde - ¨§Ÿ§¨§©

dpyna(.v oixcdpq)yäknä ìò LçBläxW` dlgOd lM' xne`e ©¥©©©¨¨©©£¨£¤
'L`tx 'd ip` iM Lilr miU` `l mixvna iYnU(ek eh zeny),exeqi` ©§¦§¦§©¦Ÿ¨¦¨¤¦£¦Ÿ§¤

y cr jk lk xeng.àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà¥¥¤¨¨©¨
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àälr yxcnd ziaa xn`p ixd - ¨¦§©£¨

,ef dpyneðL ÷÷Bøa ,ïðçBé éaø øîàmlerl wlg el oi`y ,df oic - ¨©©¦¨¨§¥¨
`ed mrhde ,ygel jk xg`e wxeia wx xn`p ,`adïéàL éôì§¦¤¥

,ä÷é÷øä ìò íéîL íL ïéøékæî,'d my xikfn `ed df weqtae ©§¦¦¥¨©¦©¨§¦¨
ila dxez ixaca ze`txzd lr okle .'j`tex 'd ip` ik' exn`a

xeq` xacdy `l` iel oa ryedi iax xn` `l dwiwx.
:dpyna epipy.'åëå ïäéøçà úBãBz ézLe ïéëläî ïéc úéa¥¦§©§¦§¥©£¥¤

:`xnbd zl`ey .dpyna zxkfend dkildd xcqa dpc `xnbd
àøîéîìxnel ozip m`d -éìæà äãBz én÷ ïéc úéácoic ziay - §¥§¨§¥¦©¥¨¨§¦

,dpyndn rnyny itk ,zecezd iptl mikldnáéúëäåixde - §¨§¦
`xfr onfa zecezd mr dkildd oipra aezka xn`p(al ai dingp),

,'äãeäé éøN éöçå äéòLBä íäéøçà Cìiå'.zecezd ixg` ekldy ixd ©¥¤©£¥¤©§¨©£¦¨¥§¨
:`xnbd zx`anøîà÷ éëä,dpynd xe`ia `ed jk -ïéc úéa ¨¦¨¨©¥¦

å ,ïéëläî,cvikúBëläî úBãBz ézL,dligzïéc úéáemikldn §©§¦§§¥§©§¥¦
íäéøçà.zecezd ixg` - ©£¥¤

dcezd ingl ipy mr dkildd xcqa dpc `xnbd:`xnbd zl`ey .
el`d zecezdãöékod.úBëläîewlgp :`xnbd daiynàéiç éaø ¥©§©§©¦¦¨

,éaøa ïBòîL éaøåãçmdn cg` -Bæ ãâðk Bæ ,øîàmipdkd ipy - §©¦¦§§©¦©¨©§¤¤
.df cvl df mikled oze` mi`yepd,øîà ãçåoze` mi`yepd §©¨©

oze` mikilen.Bæ øçà Bæ©©
dcezdy dpynd ixac z` zehiyd izy itl zx`an `xnbd

:ztxyp dpevigde zlk`p ziniptd,Bæ ãâðk Bæ øîàc ïàîyxti ©§¨©§¤¤
y'úéîéðtä'`idàáø÷îã Cäaexw zkldny ef -,äîBçìz`xwpe ©§¦¦©¦§¨§¨©¨

.dnegd oial dzxag oia ,rvn`a zkldn `idy iptn zinipt
eli`e,Bæ øçà Bæ øîàc ïàîy yxtiúéîéðtä'`id 'àáø÷îc Cä ©§¨©©©©§¦¦©¦§¨§¨

ïéc úéáìixg` zkldnd xnelk ,oic zial aexw zkldny ef - §¥¦
.oic zia oiae dpia ,dzxag

:epizpynn zehiyd izy lr dywn `xnbdïðz,epizpyna §©
,'úôøNð äðBöéçäå úìëàð úéîéðtä':`xnbd dywnàîìLa- ©§¦¦¤¡¤¤§©¦¨¦§¤¤¦§¨¨

zpaen dpyndéëäì eèîà ,Bæ øçà Bæ øîàc ïàîìjk meyny - §©§¨©©©©§§¨¦
dúìëàð úéîéðtdì äLc÷å dn÷ äðBöéç àéúàc íeMîd`ay - §¦¦¤¡¤¤¦§©§¨¦¨©¨§¦§¨¨

,mewnd z` dyciw dzkildae ,diptl dklde zipevigd dcezd
mewna dkld `ly oeik '`vei'a dlqtp `l dipyd dqpkpyke

.ycewn epi`yBæ ãâðk Bæ øîàc ïàîì àlàixdéããä éãäa eäééåøz ¤¨§©§¨©§¤¤©§©§©£¥£¨¥
éLcwéî à÷jixv opic okle ,eicgi mewnd z` zeycwn odizy - ¨¦©§¦

,`l m`e ,zxg`d mb dlqtp ixd zg` dlqtp m` ,dey zeidl
.dpevigd mb lk`z `l recn

:envr oywnd lr dywne zxfeg `xnbdéîòèéìåC,jzhiyle - §¦©§¦
ikeàLcwéî éî àãç ,Bæ øçà Bæ øîàc ïàîìycwl dleki zg`d - §©§¨©©©£¨¦¦©§¨

,dzxag `laàäixd -elà ìëa úéNòð àlL ìk'oi` myl qpkpd ¨¨¤Ÿ©£¥§¨¥
'dilr aiigïðzz` mikixv ycwl icky xnelk ,epizpyna epipy - §©
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המשך בעמוד רנ



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zereay(iying meil)

ziniptd z` elk` ipy zia yeciway `ed dpyna xn`py dne
cinz ok enke ,`iap ly dry z`xed it lr dpevigd z` etxye

,xird lr mitiqen xy`két ìòly dry z`xedàéáðmixxea ©¦¨¦
dcez efi`àéáð ét ìòå ,úìëàðdcez efi` mixxea.úôøNð ¤¡¤¤§©¦¨¦¦§¤¤

:dpyna epipy'åë elà ìëa úéNòð àlL ìkaiig oi` myl qpkpd ¨¤Ÿ©£¥§¨¥
.dilr

lk ea eniiwzd `ly dxfrd e` xird yeciwa dpc `xnbd
:dpyna mixen`d mi`pzd,øîà àðeä áø ,øîzéà`ly lk' ¦§©©¨¨©

ziyrpïðz 'elà ìëa`ed mixacd yexite ,epizpyna epipy - §¨¥§©
miiepnd mi`pzdn cg` elit` dxfrd yeciwa xqg did m`y

e .d`neha dil` dqipk lr miaiig oi` ,dpyna,øîà ïîçð áø©©§¨¨©
,ïðz 'elà ìkî úçàa'cg` s` ea miiwzd `ly yeciwy xnelk §©©¦¨¥§©

ick mdn cg`a elit` ic mle` ,liren epi` elld mi`pzd on
.dxenb dyecw legzy

iipa dnlyp xy`k milyexi z` yciw `xfrdnegd zai dingp)

(cn-fkipye ,dpyna exn`py mi`pzd lk eniiwziy ilan
edn zx`an `xnbd .zepey mikxca xacd z` mixiaqn miwlegd

:ongp axe `ped ax ly mzwelgn yxeyøîà àðeä áøy'elà ìëa' ©¨¨©§¨¥
,ïðze li`edøáñ÷dy xaeq `ed -äLeã÷däðBLàøeycwzpy §©¨¨©§¨¦¨

ef dyecwa ,dnlye cec ici lr dxfrde milyexiì äLcé÷,dúòL ¦§¨¦§¨¨
äLcé÷åmbàáì ãéúòì,axgzy xg`l -`l ef dyecwy oeike §¦§¨¤¨¦¨Ÿ

,dlebd on eayyk ycgn ycwl jxev did `l ,oaxega dlha
ãáòc àeä àîìòa øëæ àøæòå`l` did `l `xfr dyry yeciwd - §¤§¨¥¤§¨§¨©£©

eli`e .zexfrde xird yeciw ipic z` epnn cenll oi`e ,xacl xkf
øîà ïîçð áøy,ïðz 'elà ìkî úçàa'e li`edäLeã÷ øáñ÷ ©©§¨¨©§©©¦¨¥§©¨¨©§¨

ì äLcé÷ äðBLàø,àáì ãéúòì äLcé÷ àìå dúòLdlha oaxegae ¦¨¦§¨¦§¨¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ
,dyecwdLéc÷ éLBc÷ àøæòåxy` `ed `xfr ly eyeciwe - §¤§¨©¥©¥

,ycgn dyciwBåä àìc áb ìò óàf` eid `ly -íéneúå íéøeà, ©©©§Ÿ£¦§¦
.ycwl ick dpynd i`pz lka jxev oi`y o`kn

mpi` dpyna epnpy mi`pzdy xaeqd ongp ax lr dywn `xnbd
:miakrndéáéúéàdywd -,ïîçð áøì àáø,epizpyna epipyìk' ¥¦¥¨¨§©©§¨¨

elà ìëa úéNòð àlL.'dilr aiig oi` myl qpkpdyxetn ixd ¤Ÿ©£¥§¨¥
dyecw dlg `l el` lk eidy `la dxfrd z` eyciw m`y

.dxenb
:`xnbd zvxznéðzdpyna zepyl yi ,xnelk ,dpy -úçàa' §¥¥§©©

.'elà ìkî¦¨¥
:`ziixan ongp ax lr dywn `xnbdòîL àz`ziixaa epipyy ¨§©

(a"d b"t oixcdpq `ztqez),ïéòöéa éðL ,øîBà ìeàL àaàzevia izy - ©¨¨¥§¥¦§¦
äçLnä øäa eéä,[milyexil jenqd] mizifd xd -äðBzçz ¨§©©¦§¨©§¨

äðBéìòåzg`e xdd daeba zg` ,xdd retiya eid odizy - §¤§¨
d .eiletiyaäLc÷úð äðBzçzdyrp dyeciwe ,milyexi zyecwa ©§¨¦§©§¨

elà ìëad eli`e .yeciwa exn`py mi`pzd lk mr -àì äðBéìò §¨¥¤§¨Ÿ
a àlà ,elà ìëa äLc÷úðiciéìBòdäìBbipy zia onfa,Cìîa àlL ¦§©§¨§¨¥¤¨¦¥¨¤Ÿ§¤¤

,íéneúå íéøeàa àlLåxird zyecw oic dilr lg `l jkitle §¤Ÿ§¦§¦
.dxenbd,äøeîb dúLeã÷ äúéäL äðBzçzeidïéñðëð õøàä énò ©§¨¤¨§¨§¨¨§¨©¥¨¨¤¦§¨¦

ì,íél÷ íéLã÷ íL ïéìëBàå íLlka milk`py milw miycw oick §¨§§¦¨¨¨¦©¦
xird,,éðL øNòî àì ìáàon devn ea miiwl milczyn eidy £¨Ÿ©£¥¥¦

,xgaend,ziniptd dnegd jeza `weec elk`l miqpkp eide
íéøáçå,minkg icinlz -eid,éðL øNòîe íél÷ íéùã÷ íL ïéìëBà ©£¥¦§¦¨¨¨¦©¦©£¥¥¦

.ea mzlik`l ie`xe xird zyecwa yecw mewndy oeikeli`e
díL ïéñðëð eéä õøàä énò ,äøeîb dúLeã÷ äúéä àlL äðBéìò¤§¨¤Ÿ¨§¨§¨¨§¨©¥¨¨¤¨¦§¨¦¨

,íél÷ íéLã÷ íL ïéìëBàåmewnd didy oeiky ,minkg oevxa `ly §§¦¨¨¨¦©¦
`le miycw zlik`l ie`x epi` `edy exikd `l dneg swen

,ziniptd dnegd jez l` qpkdl mnvr egixhdì ìáàøNòî à £¨Ÿ©£¥
,éðL,x`eank ,ea mixidf eidyíéLã÷ àì íL ïéìëBà ïéà íéøáçå ¥¦©£¥¦¥§¦¨Ÿ¨¨¦

äeLcé÷ àì äî éðtîe .éðL øNòî àìå íél÷,dxenb dyecwmeyn ©¦§Ÿ©£¥¥¦¦§¥¨Ÿ¦§¨
íéneúå íéøeàå àéáðå Cìîa àlà úBøæòä ìòå øéòä ìò ïéôéñBî ïéàL¤¥¦¦©¨¦§©¨£¨¤¨§¤¤§¨¦§¦§¦

,øéLáe úBãBz ézLáe ãçàå íéòáL ìL ïéøãäðñáeon elry onfae §©§¤§¦¤¦§¦§¤¨¦§¥§¦

dzid `l deyciwy dyecwd jkitl ,el` lk mdl eid `l dlebd
:`ziixad zl`ey .dxenb dyecw.äeLcé÷ änìå§¨¨¦§¨

.da dywy dn z` x`al ick `ziixad z` dwiqtn `xnbd
dl`yd yexit dn :`xnbd dywnúøîà àä ,'äeLcé÷ änì'- ¨¨¦§¨¨¨§©

y `ziixad dxn` dzr df ixd.äeLcé÷ àìŸ¦§¨
.dixac jynd z` `iadl zxfege ,`ziixad z` zx`an `xnbd

:`xnbd zx`anàlà`id 'deyciw dnl' dl`yd zpeekänì ¤¨¨¨
äeñéðëäs` lr ,yeciwae dneg swida xirl detiqed recn - ¦§¦¨

dlwz jkn z`vl dlelry.:`ziixad daiyneätøezL éðtî- ¦§¥¤§¨
ielbd mewnd,äúéä íéìLeøé ìL,dpnn ddeab dzidy oeikäçBðå ¤§¨©¦¨§¨§¨

àéämilyexi.íMî Lákéìdyecw oi`y `ziixadn gken ixd ¦¦¨¥¦¨
ax lr dywe ,dpynay mi`pzd lk eniiwzdyk `l` dlg dxenb

.ongp
iepy ongp axe `ped ax ly mzwelgn oecipy zx`an `xnbd

:ongp ax lr dyw `l jkitle ,mi`pz zwelgnaàéä éàpz- ©¨¥¦
pz ewlgp`al cizrl dyciw dpey`x dyecw m`d ,df oecipa mi`

.`l e`àéðúc,`ziixaaézòîL ,øæòéìà éaø øîà,izeaxn §©§¨¨©©¦¡¦¤¤¨©§¦
yìëéäa ïéðBa eéäLk,`xfr iniaíéòì÷ eNòdvignl zerixi - §¤¨¦©¥¨¨§¨¦

ìëéäìepa milzkd z`e ,epap `l oiicry lkidd ilzk mewna - ©¥¨
,mirlwl jenqaåeyr okúBøæòì íéòì÷zneg z` mipea eidyk §§¨¦¨£¨

.zexfrdìëéäaL àlàmewn ly iniptd cva mirlwd z` eyr ¤¨¤©¥¨
eide ,milzkdúBøæòáe ,õeçaî ïéðBacva mirlwd z` eyr ¦¦©¨£¨

eide ,dnegd mewn ly ipevigdïéðBadze`.íéðôaî ¦¦¦§¦
:ryedi iax ixac z` d`iane `ziixad dkiynn,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©

ézòîL,izeaxnïéáéø÷nLycwnd mewna zepaxwïéàL ét ìò óà ¨©§¦¤©§¦¦©©¦¤¥
,úéa,ycwnd zia ly eilzk eltpy xnelkeíéLã÷ éLã÷ ïéìëBà ©¦§¦¨§¥¨¨¦

dxfrd megzaíéòì÷ ïéàL ét ìò óàmewn aiaq zevign - ©©¦¤¥§¨¦
milke`e ,dxfrdéðL øNòîe íél÷ íéLã÷milyexiaét ìò óà ¨¨¦©¦©£¥¥¦©©¦

ïéàLdlì äLcé÷ äðBLàø äLeãwL éðtî ,äîBçäLcé÷å dúòL ¤¥¨¦§¥¤§¨¦¨¦§¨¦§¨¨§¦§¨
,àáì ãéúòì.ycwnde xird eaxgy s` dlha `l dyecwde ¤¨¦¨Ÿ

.ryedi iax mr zwelgnk xfril` iax zrc z` zyxtn `xnbd
:`xnbd zl`eyììkî åàì`ziixadn rnyn `l m`d -éaøc ¨¦§¨§©¦

,àáì ãéúòì äLcé÷ àì øáñ øæòéìàdpey`xd dyecwdy xg`ny ¡¦¤¤¨©Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ
eyr jk myle ,aixwdl xyt` i` zia oi`y onf lk ixd dlha
zaxwdl dxfrd z` xiykdl ick ,lkidd ilzk mewna mirlw

.diipad miizqzy mcew mb zepaxw
dgec .xfril` iax ixac z` zx`ane df yexit dgec `xnbd

:`xnbdéànî ,éMà áøì àðéáø déì øîà,zwelgn o`k yiy oipn - ¨©¥¨¦¨§©©¥¦©
àîìò éleëc àîìcryedi iax oiae xfril` iax oia ile` - ¦§¨§¥¨§¨

y minikqnì äLcé÷ äðBLàø äLeã÷,àáì ãéúòì äLcé÷å dúòL §¨¦¨¦§¨¦§¨¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ
øîà÷ déì òéîLc éàî øîe øîà÷ déì òéîLc éàî øîecg` lke - ©©¦§¦©¥¨¨©©©¦§¦©¥¨¨©

iax lr welgl `a `l ryedi iaxe ,eizeaxn rnyy dn xn` mdn
.dyecwd oipr lr xaic `l llk xfril` iaxy oeik ,xfril`

àîéz éëåok m` ,xn`ze dywz m`e -änì øæòéìà éaøì íéòì÷ §¦¥¨§¨¦§©¦¡¦¤¤¨¨
,éìeyrp mdy yxtl yi ,mirlw `la mb aixwdl xyt` ixd ¦

àîìòa àúeòéðöìycewd mewn didi `ly ,cala zeripv myl - ¦§¦¨§¨§¨
.ielbe uext

oikxra dpynd(.al)dneg zetwen eidy zexiir zeny dnk dpen
`xnbd .dneg ixr iza oic odizal yiy ricedl ,ryedi zenin
md oze` epyy mi`pzde ,dpynd ixaca zepcd zeziixa d`ian

:`l e` `al cizrl dyciw m`d miwlegdéàpz éðä àlàel` - ¤¨¨¥©¨¥
,dfa miwelgd mi`pzd mdàéðúc,`ziixaaìàòîLé éaø øîà §©§¨¨©©¦¦§¨¥

íéîëç eðî änì ,éñBé éaøadpyna(my)`weecúàd zexiirdelà §©¦¥¨¨¨£¨¦¤¥
ixr iza oic odizal yie ryedi zenin dneg zetwen ody exn`e
mdl dide ,oze` epn `ly zeax zexiir cer eid ixde ,dneg

`l` .ozepnläìBbä éða eìòLkL,laaneàöîz`,íeLcé÷å elà ¤§¤¨§¥©¨¨§¥§¦§
ìáàdúBðBLàøoaxegd iptl eidy dneg zetwen zexg` zexiir - £¨¦

eìèaozyecwnäìèaMîzyecwõøàä,ycgn eycew `ly oeike ¨§¦¤¨§¨¨¨¤
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המשך בעמוד טצ

oifge` mipy` cenr fh sc ± iying wxt`nw `aa
àéáð éô ìò.xaca mrh oi`e ,eyr ycewd gexa mdit lre ,my eid ik`lne dixkf ibg -

'åë øáñ÷ ïðú åìà ìëá øîà àðåä áøipy ziaa i`edc `xfr yeciw meyn i`e ,xnelk -

(a ,`k) `nei zkqna opixn`c ,mineze mixe` `lae jln `laycwn xqg mixac dyng :

cecc dpey`x dyecw xaqw - ycewd gexe mineze mixe`e oex`e dpikye y` :ipy

,ycwl `xfr jxved `le ,dlha `l dnlye

.agexe jxe`a melk siqed `l `edy xnelk

dcinr`e" (ai dingp) aizkck yicwc i`ne

.car `nlra xkfl - "zecez izyíéòöá éðù=

.frla `"wyixnäçùîä øäá.mizifd xd =

äðåéìòå äðåúçúzg`e ,eid xdd retiya -

.eletya zg`e edaba dlrnläùã÷úð äðåúçú
åìà ìëádexaige deqipkd oey`x zia ininy -

.zxg` dneg ici lr xirläìåâ éìåòá àìà-

.uegl zxg` dneg swid epae xird lr etiqedy

dpezgz :oixcdpqc `ztqeza dl opiqxb ikd

miqpkp ux`d inr dxenb dzyecw dzidy

xyrn `l la` milw miycw my milke`e myl

miycwe ipy xyrn my milke` mixage ,ipy

inr dxenb dzyecw dzid `ly dpeilr .milw

milw miycw my milke`e my miqpkp ux`d

`l my oilke` oi` mixage ,ipy xyrn `l la`

inrc yxtl yie .ipy xyrn `le milw miycw

ea zeyrl mifixf eid zexyrn oiyixtnd ux`d

dyxc oirney eidy itl ,xgaend on devn

mikixv eide "xyrzzy liaya xyr"

mixac) "ipziev xy` lkk iziyr" zeceezdl

iptl zlk`e" minbxznd z` mirney eide ,(ek

jkl ,"jxdvie jyexiz jpbc xyrn jiwl` 'd

ziniptd milyexi zneg jez cr oiqpkp eid

eid `l miycwa la` ."jidl` 'd iptl" miiwl

dnegn miptl mze` milke`e ,onvr oigixhn

eidyke .mipta `ipqk` mi`ven oi`yk dpevig

`l - dyecw dpi` efe dyecw ef :mdl mixne`

efe dneg ef :mixne`y itl ,epl oirney eid

.dpeilr il dn dpezgz il dn dnegäôøåúù
íéìùåøé ìùdgep `idy mewn ,dzexre dielb -

.yakilàéä éàðúdpey`x dyecwa ibiltc -

dyciw `l xn`c o`nl .`eal cizrle dzryl

dyciwe dycwl `xfr jixhvi` - `eal cizrl

lkn zg`" dil zi`e ,mineze mixe`e jln `la

- `eal cizrl dyciw xn`c o`nle .opz "el`

xkfl `l` melk ycwl `xfr jxved `l

.dpin opixnb `le ,`nlraéúòîù.izeaxn -

ìëéää ïéðåá åéäùë.`xfr inia -íéòì÷ íéùåò
lv` dnegd ilzk z` mipeae ,dnegd mewna -

.zexfrl oke .mirlwdìëéäáù àìàepzp -

z` mipeae ,dnegd mewnn miptl mirlwd

.lkidd on mdipir epefi `ly ,uegan dnegd

xfril` iaxl mirlw jpdc jzrc `wlq `we

oi` m`c ,oaxw aixwdl zexfrd xiykdl ick

.dl dlha dpey`x dyecwc ,oaxw oi` ziaóàå
äîåç ïéàù éô ìòzipapy mcew milyexia -

.dnegd'åë äéì òéîùã éàîåiax `a `le -

dirny `le ,xfril` iax lr welgl ryedi

.dyciw `l xn`c xfril` iaxl'åë åðî äîì
eidy oikxrc `xza wxta minkg epn zexiir -

zevn oiprl oep oa ryedi zenin dneg zetwen

daxd cer zepnl mdl dide ,dneg ixr iza

.me`pn `lyíåùãé÷ådna il yxit `l -

.l`xyi ux` ixr miycewnäùãé÷ àì øáñ÷
'åë éäðéîøå.i`pz epiid -åéä ãáìá åìà éëåoep oa ryedi zenin dneg zetwen -?åìà åàöî.mz`ia jxc -ïî÷ì ïðéøîà àä.cala el` `l :lif`e miiqn `ziixa jdc `neiqa -

åìàä úåöîä ìë.dcy odiyxbn miyer oi`ye ,mirxevn geliye ,dneg ixr iza zevn -
äàîåè
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éðúedl zi`c ogky` zeipyn mzq dnkc ?dibdl ewgc dnc :dniz - el` lkn zg`a

zyecwc (a ,aiw) migafc `xza wxtae (` ,i) dlibnc `nw wxta ,`al cizrl dyecw

.xzid dixg` oi` milyexiàìà,dlwz icil `a xacd didy it lr s` - dleb ipaa

.dyecw my da yiyk xzei mdilr mnvr exqniy ick ,deqipkd

éìåëã:xn`z m`e - `al cizrl dyciw `nlr

iaxl dil zi` (a ,b) dbibgc `nw wxtac

oenr iab ,`eal cizrl dyciw `lc xfril`

zkqn yixae .ziriaya ipr xyrn oixyrn a`ene

lebirc xfril` iaxl dil zi` inp (a ,b) dvia

o`ne ,zerivw `xhilc `ziixaa dler oilebira

,opaxc dfd onfa dnexz xaqw ikd dil zi`c

:xnel yie !(` ,`t zenai) "lxrd" wxta gkenck

,dlha zexyrne dnexz iabl ux`d zyecwc

dlha `lc xyt`c ,dvign zyecwa ixii` `kde

dneg ixr iza zyecwe ."dlgp" i`xwi`c meyn

lr s`e .dvign zyecw `ied inp jenqa iziinc

`nw wxta mewn lkn ,dlha ux`d zyecwc ab
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רמז oifge` mipy` cenr fh sc ± iying wxt`nw `aa
àéáð éô ìò.xaca mrh oi`e ,eyr ycewd gexa mdit lre ,my eid ik`lne dixkf ibg -

'åë øáñ÷ ïðú åìà ìëá øîà àðåä áøipy ziaa i`edc `xfr yeciw meyn i`e ,xnelk -

(a ,`k) `nei zkqna opixn`c ,mineze mixe` `lae jln `laycwn xqg mixac dyng :

cecc dpey`x dyecw xaqw - ycewd gexe mineze mixe`e oex`e dpikye y` :ipy

,ycwl `xfr jxved `le ,dlha `l dnlye

.agexe jxe`a melk siqed `l `edy xnelk

dcinr`e" (ai dingp) aizkck yicwc i`ne

.car `nlra xkfl - "zecez izyíéòöá éðù=

.frla `"wyixnäçùîä øäá.mizifd xd =

äðåéìòå äðåúçúzg`e ,eid xdd retiya -

.eletya zg`e edaba dlrnläùã÷úð äðåúçú
åìà ìëádexaige deqipkd oey`x zia ininy -

.zxg` dneg ici lr xirläìåâ éìåòá àìà-

.uegl zxg` dneg swid epae xird lr etiqedy

dpezgz :oixcdpqc `ztqeza dl opiqxb ikd

miqpkp ux`d inr dxenb dzyecw dzidy

xyrn `l la` milw miycw my milke`e myl

miycwe ipy xyrn my milke` mixage ,ipy

inr dxenb dzyecw dzid `ly dpeilr .milw

milw miycw my milke`e my miqpkp ux`d

`l my oilke` oi` mixage ,ipy xyrn `l la`

inrc yxtl yie .ipy xyrn `le milw miycw

ea zeyrl mifixf eid zexyrn oiyixtnd ux`d

dyxc oirney eidy itl ,xgaend on devn

mikixv eide "xyrzzy liaya xyr"

mixac) "ipziev xy` lkk iziyr" zeceezdl

iptl zlk`e" minbxznd z` mirney eide ,(ek

jkl ,"jxdvie jyexiz jpbc xyrn jiwl` 'd

ziniptd milyexi zneg jez cr oiqpkp eid

eid `l miycwa la` ."jidl` 'd iptl" miiwl

dnegn miptl mze` milke`e ,onvr oigixhn

eidyke .mipta `ipqk` mi`ven oi`yk dpevig

`l - dyecw dpi` efe dyecw ef :mdl mixne`

efe dneg ef :mixne`y itl ,epl oirney eid

.dpeilr il dn dpezgz il dn dnegäôøåúù
íéìùåøé ìùdgep `idy mewn ,dzexre dielb -

.yakilàéä éàðúdpey`x dyecwa ibiltc -

dyciw `l xn`c o`nl .`eal cizrle dzryl

dyciwe dycwl `xfr jixhvi` - `eal cizrl

lkn zg`" dil zi`e ,mineze mixe`e jln `la

- `eal cizrl dyciw xn`c o`nle .opz "el`

xkfl `l` melk ycwl `xfr jxved `l

.dpin opixnb `le ,`nlraéúòîù.izeaxn -

ìëéää ïéðåá åéäùë.`xfr inia -íéòì÷ íéùåò
lv` dnegd ilzk z` mipeae ,dnegd mewna -

.zexfrl oke .mirlwdìëéäáù àìàepzp -

z` mipeae ,dnegd mewnn miptl mirlwd

.lkidd on mdipir epefi `ly ,uegan dnegd

xfril` iaxl mirlw jpdc jzrc `wlq `we

oi` m`c ,oaxw aixwdl zexfrd xiykdl ick

.dl dlha dpey`x dyecwc ,oaxw oi` ziaóàå
äîåç ïéàù éô ìòzipapy mcew milyexia -

.dnegd'åë äéì òéîùã éàîåiax `a `le -

dirny `le ,xfril` iax lr welgl ryedi

.dyciw `l xn`c xfril` iaxl'åë åðî äîì
eidy oikxrc `xza wxta minkg epn zexiir -

zevn oiprl oep oa ryedi zenin dneg zetwen

daxd cer zepnl mdl dide ,dneg ixr iza

.me`pn `lyíåùãé÷ådna il yxit `l -

.l`xyi ux` ixr miycewnäùãé÷ àì øáñ÷
'åë éäðéîøå.i`pz epiid -åéä ãáìá åìà éëåoep oa ryedi zenin dneg zetwen -?åìà åàöî.mz`ia jxc -ïî÷ì ïðéøîà àä.cala el` `l :lif`e miiqn `ziixa jdc `neiqa -

åìàä úåöîä ìë.dcy odiyxbn miyer oi`ye ,mirxevn geliye ,dneg ixr iza zevn -
äàîåè
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zyecwc (a ,aiw) migafc `xza wxtae (` ,i) dlibnc `nw wxta ,`al cizrl dyecw

.xzid dixg` oi` milyexiàìà,dlwz icil `a xacd didy it lr s` - dleb ipaa

.dyecw my da yiyk xzei mdilr mnvr exqniy ick ,deqipkd

éìåëã:xn`z m`e - `al cizrl dyciw `nlr

iaxl dil zi` (a ,b) dbibgc `nw wxtac

oenr iab ,`eal cizrl dyciw `lc xfril`

zkqn yixae .ziriaya ipr xyrn oixyrn a`ene

lebirc xfril` iaxl dil zi` inp (a ,b) dvia

o`ne ,zerivw `xhilc `ziixaa dler oilebira

,opaxc dfd onfa dnexz xaqw ikd dil zi`c

:xnel yie !(` ,`t zenai) "lxrd" wxta gkenck

,dlha zexyrne dnexz iabl ux`d zyecwc
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lr s`e .dvign zyecw `ied inp jenqa iziinc

`nw wxta mewn lkn ,dlha ux`d zyecwc ab
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ekiledl jixv did opaxcnc ,miiprl irax
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øîBà ãçà áeúëå'ebe dzxkpe''ànè 'ä Lc÷î úà ék(k my)e)íà §¨¤¨¥§¦§§¨¦¤¦§©¦¥¦

ïéðò Bðéàzxk aeig cenll liaya ipyd aezka jxev oi`y oeik - ¥¦§¨
L äàîeèìda `nhp,õeça,oey`xd aezkdn cnlp xakyeäðz §§¨¤©§¥

ïéðòzxkd aeig z` ,xg` xac epnn cenll yi -L äàîeèì`nhp ¦§¨§§¨¤
.(íéðôa¦§¦

dywn .mikxvp miaezkd ipyy zxne`d `ziixan dywn `xnbd
:`xnbdéøzéî éàø÷e,mixzein miaezk o`k yi ike -Cøöéî àä §¨¥§©§¦¨¦§¨

éëéøö,mikxvp mdipy `ld -àéðúc,`ziixaa,øîBà øæòìà éaø §¦¦§©§¨©¦¤§¨¨¥
,'ïkLî' øîàð íà,oey`xd aezkd epiidc'Lc÷î' øîàð änì- ¦¤¡©¦§¨¨¨¤¡©¦§¨

,ipyd aezkd,'ïkLî' øîàð änì ,'Lc÷î' øîàð íàåjxevd dn §¦¤¡©¦§¨¨¨¤¡©¦§¨
:`ziixad daiyn .mdipya,'Lc÷î' øîàð àìå 'ïkLî' øîàð eléà¦¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©¦§¨

øîBà éúééäwxyìòl d`neha d`iaéøäL ,áéiç àäé ïkLîxeng ¨¦¦¥©¦§¨§¥©¨¤£¥
y ,okynd `edå ,äçLnä ïîLa çeLîeli`ìòd ziaàäé àì Lc÷î ¨©§¤¤©¦§¨§©¦§¨Ÿ§¥

,áéiç.dgynd onya gynp `lyíàådidøîàðwxàìå 'Lc÷î' ©¨§¦¤¡©¦§¨§Ÿ
øîBà éúééä ,'ïkLî' øîàðwxyìòd zial d`neha d`iaLc÷î ¤¡©¦§¨¨¦¦¥©¦§¨

éøäL ,áéiç àäéy ,`ed xengíìBò úLeã÷ BúLeã÷xg`ny - §¥©¨¤£¥§¨§©¨
,mlerl zenad exq`p ycwzpyåeli`ìòd,áéiç àäé àì ïkLî §©¦§¨Ÿ§¥©¨

oeik,mler zyecw dpi` ezyecwyïkLî øîàð Cëìeøîàð Cëì §¨¤¡©¦§¨§¨¤¡©
,Lc÷î.mdipya aiigl ick ¦§¨

:`ziixad zl`y z` zx`ane zvxzn `xnbdøæòìà éaø©¦¤§¨¨
`ziixaadéì àéL÷ à÷ éëä,ea dywzdy dn xe`ia edf -éãkî ¨¦¨©§¨¥¦§¦

ïkLî éø÷éà Lc÷îe Lc÷î éø÷éà ïkLîmb `xwp okynd ixd - ¦§¨¦§¥¦§¨¦§¨¦§¥¦§¨
ea lelk mdn cg` aezkyke 'okyn' mb `xwp ycwnde 'ycwn'
,mdipya aeig yiy cnll ick miweqt ipya jxev oi`e ,ipyd mb
ipyd weqtde uegay d`neh lr aeig cnln oey`xd weqtd `l`

,dyw ok lre ,miptay d`neh lr aeig cnlnáBzëðaezkz - ¦§
dxezdéãéàå éãéà Bàmiweqtd ipya e` -éãéàå éãéà Bà ,'Lc÷î' ¦¦§¦¦¦§¨¦¦§¦¦

éì änì 'Lc÷î'e 'ïkLî' ,'ïkLî'oeyld z` dxezd dzpiy dnl - ¦§¨¦§¨¦§¨¨¨¦
.ipyl cg` weqt oiadid xyt` i`y ,xfrl` iax aiyd df lre

`l ipyd aezkdy ayeg iziid f`y oeik ,'okyn' mdipya aezkl
oke ,ycwnd z` hrnl `l` ,miptay d`neh lr cnll `a

jtidlo`ke 'okyn' o`k dazke dxezd dzpiye li`ed la` ,
e ,mdn cg` s` dhrin `l i`ce ,'ycwn'ézøz äpéî òîL- §©¦¨©§¥

z` mbe aeigd llka mdipyy mb ,mixacd ipy z` ep` mirney
.miptay d`neh oic

ipya e`xwp ycwnde okyndy epivn okid zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .zenydïkLî éø÷éà Lc÷î àîìùaycwnd - ¦§¨¨¦§¨¦§¥¦§¨

,okyn `xwp'íëëBúa éðkLî ézúðå' áéúëc(`i ek `xwie)zia edfe , ¦§¦§¨©¦¦§¨¦§§¤
.ycwndàîéìéà .ïìðî ,Lc÷î éø÷éàc ïkLî àlà`ed xewndy ¤¨¦§¨§¦§¥¦§¨§¨¨¦¥¨
áéúëcîxacna zerqnd xcqa'Lc÷nä éàNBð íéúäwä eòñðå' ¦¦§¦§¨§©§¨¦§¥©¦§¨

(`k i xacna),:`xnbd dgecáéúk ïBøàa àeää`id my dpeekd - ©¨¨§¦
.ez`iyp lr micwten eid mizdwdy ,zixad oex`l

:`xnbd zvxznàëäî àlàxn`p ,gken o`kn -Lc÷î éì eNòå' ¤¨¥¨¨§¨¦¦§¨
'íëBúa ézðëLå(g dk zeny),áéúëeeixg`y weqtaéðà øLà ìëk' §¨©§¦§¨§¦§Ÿ£¤£¦

EúBà äàøî,'ïkLîä úéðáz úà'ycwn'd `ed okyndy ixd ©§¤§¥©§¦©¦§¨
.mcewd weqta xkfend

:dpyna epipyäàåçzLä éãk ääLL Bà äåçzLäå.aiig 'eke §¦§©£¨¤¨¨§¥¦§©£¨¨
dxfra `nhpd diidy efi`ae d`egzyd efi`a zyxtn `xnbd
ila d`egzyd lr aiigy `id dpynd ixac zernyn .aiig

diidy:zeegzydl `la s` d`egzyd xeriyk diidy lr oke ,

eðù àì ,àáø øîàs` eziiegzyd lr aiigy ,df oic dpyp `l - ¨©¨¨Ÿ¨
,da xdin m`àlàkLeipt xifgdeíéðt étìk äåçzLädidy onfa ¤¨¤¦§©£¨§©¥§¦
,z`vl eilrìáàm`,õeç étìk äåçzLä,ez`ivi jxca `edy £¨¦§©£¨§©¥

ïéà ääLm` la` ,aiig d`egzyd xeriyk ddy m` `weec -àì ¨¨¦Ÿ
.àì ,ääL̈¨Ÿ

:zxg` oeyla ef dreny d`ian `xnbdàôéqà dì éðúîc àkéà- ¦¨§©§¦¨©¥¨
dpyna xn`p ,oicd ly `tiqd lr `ax ixac z` epyy yiBà'

,'äàåçzLä éãëa ääML,`xnbd zwiicndôeb äàåçzLäc ììkî ¤¨¨¦§¥¦§©£¨¨¦§¨§¦§©£¨¨¨
äiéäL àéòaick diidy jixv dnvr d`egzyday dfn rnyn - ¨£¨§¦¨

df lre ,aiigzdlø øîàeðL àì ,àálr aiigy df oic dpyp `l - ¨©¨¨Ÿ¨
,da ddy m` wx d`egzyddàlàkìáà ,õeç étìk äåçzLäL ¤¨¤¦§©£¨§©¥£¨

degzyd m`íéðt étìkaiig.ääL àìc áb ìò óà §©¥§¦©©©§Ÿ¨¨
:dipyd oeyld it lr dpynd z` zx`an `xnbdøîà÷ éëäå- §¨¦¨¨©

e' ,dpynd ixac miyxtzn jke'äåçzLäepiid,íéðt étìkokle ¦§©£¨§©¥§¦
,eziiegzyda ddy `ly it lr s` aiigBà'`l` ,degzyd `ly

éãk ääMLxeriy,'äàåçzLäick jxvpd xeriyd epiidc ¤¨¨§¥¦§©£¨¨
aiigzdlõeç étìëc äàåçzLä Cäaitlk degzydy dxwna - §©¦§©£¨¨¦§©¥

,ueg.'áéiç'©¨
dipyd oeyld itl diidy ila d`egzyd `id dn zx`an `xnbd.

:`xnbd zl`eyéîc éëéä`id cvik -da úéàc äàåçzLäyiy - ¥¦¨¥¦§©£¨¨§¦¨
dada úéìc äàåçzLä éîc éëéäå ,äéiäLda oi`y -.äéiäL §¦¨§¥¦¨¥¦§©£¨¨§¥¨§¦¨

d`egzyd :`xnbd daiynàîìòa äòéøk Bæ ,äéiäL da úéìc- §¥¨§¦¨§¦¨§¨§¨
cala drixk,àéäd`egzyd eli`e,äéiäL da úéàcef ¦§¦¨§¦¨

a ux`d lr zeghzydíéìâøå íéãé èeMét. ¦¨©¦§©§©¦
:`xnbd zl`ey .d`egzydd xeriy `ed dn zx`an `xnbd

änëå`edøeòéLdäéiäL.milbxe mici heyita d`egzyd ick §©¨¦§¦¨
:`xnbd daiynda éâéìtxaca ewlgp -ãçå épîçð øa ÷çöé éaø §¦¦¨©¦¦§¨©©§©¦§©

dénéòc,enr wlegd cg`de -epîe,`ed ine -.éæt ïa ïBòîL éaø §¦¥©©¦¦§¤¨¦
dì éøîàå,jk exn`y yie -epîe ,dénéòc ãçå éæt ïa ïBòîL éaø §¨§¦¨©¦¦§¤¨¦§©§¦¥©

dì éøîàå ,épîçð øa ÷çöé éaøiax lr wlegdy mixne` yie - ©¦¦§¨©©§©¦§¨§¦¨
`ed ift oa oernyãç .épîçð øa ìàeîL éaømiwlegdn cg` - ©¦§¥©©§©¦©

øîà`ed xeriydyà÷eñt éàäc déøîéîkweqt zxin` xeriyk - ¨©§¥§¥§©§¨
,ezenlya dføîà ãçå`ed xeriydykezxin` xeriy'eòøëiå'î §©¨©§¦©¦§§

àôéñì,`ed xaecnd weqtde .eteql -íéàBø ìàøNé éða ìëå' §¥¨§Ÿ§¥¦§¨¥¦
äôöøä ìò äöøà íétà eòøëiå ,úéaä ìò 'ä ãBáëe Làä úãøa§¤¤¨¥§©©¨¦©¦§§©©¦©§¨©¨¦§¨

'Bcñç íìBòì ék áBè ék 'äì úBãBäå ,eåçzLiå(b f 'a minid ixac). ©¦§©£§©¦¦§¨©§
`id dne drixk `id dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:d`egzydïðaø eðz,`ziixaaäcé÷`id ,miaezka zxkfendìò ¨©¨¨¦¨©
,íétàz` gipdl ilan ,eilbx lr cner `edyk stekzny ©©¦

,ux`l zeribn eipty cr ,ux`d lr zerexfde mikxadàeä ïëå§¥
'õøà íétà òáL úa ãwzå' øîBà(`l ` '` mikln)ux`d lr eid `ly ¥©¦Ÿ©¤©©©¦¤¤

.cala dipt `l`äòéøk`id ,mewn lka zxkfend,íékøa ìò §¦¨©¦§©¦
.ux`l zeribn eipty cr stekzne eikxa lr rxekyøîBà àeä ïëå§¥¥

'åékøa ìò òBøkî'(cp g my).mzqäàåçzLädxeza dxen`dBæ`id ¦§©©¦§¨¦§©£¨¨
èeMétd xeyi -å íéãédíéìâø,ux`d lr zeghzyd jezøîBà ïëå ¦¨©¦§©§©¦§¥¥

éçàå Enàå éðà àBáð àBáä''äöøà Eì úBçzLäì E(i fl ziy`xa). £¨£¦§¦§§©¤§¦§©£§¨§¨
zewln aeig yi ,cifna d`neha da diidy e` dxfrl dqipk lr.

bbeya oaxw aeiga xn`py diidyd xeriy m`d zwtzqn `xnbd
:cifnay zewln aeiga mb xn`p,àáø éòadxfra `nhpy mc` ¨¥¨¨

,da akrzdl `ly ea exzde bbeyam`déøöäéiäL Cxeriya ¨¦§¦¨
d`egzyd ickìaeigéøö ïéà Bà ,úB÷ìîCxeriy,úB÷ìîì äéiäL §©§¥¨¦§¦¨§©§

.jkn zegta s` aiigewx m`d ,`ed wtqdeìaeigéøéîb ïaø÷- §¨§¨§¦¦
xeriy edn minkg elaiw,äéiäLj`ìoipréøéîb àì úB÷ìîeriyx §¦¨§©§Ÿ§¦¦

läéiäL,ickn zegta s` miaiig xacl xeriy oi`y oeike §¦¨
,d`egzyd
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zereay(iying meil)

:dpyna epipy'åëå äàîeè epnî äîìòðå äøæòa àîèðdegzyde ¦§¨¨£¨¨§¤¤§¨¦¤§¨
.aiig 'eke ddyy e`

aiig dxfra `nhpd mby oicd xewn z` zxxan `xnbdlr
.da diidylr :`xnbd zl`eyäàîeèezeida mc` `nhpy §¨
ïìðî äøæòa:`xnbd daiyn .da eziidy lr aiigyéaø øîà ¨£¨¨§¨¨¨©©¦

ànè 'ä ïkLî úà' øîBà ãçà áeúk ,øæòìà'dzxkpe(bi hi xacna), ¤§¨¨¨¤¨¥¤¦§©¦¥§¦§§¨
øîBà ãçà áeúëå'ebe dzxkpe''ànè 'ä Lc÷î úà ék(k my)e)íà §¨¤¨¥§¦§§¨¦¤¦§©¦¥¦

ïéðò Bðéàzxk aeig cenll liaya ipyd aezka jxev oi`y oeik - ¥¦§¨
L äàîeèìda `nhp,õeça,oey`xd aezkdn cnlp xakyeäðz §§¨¤©§¥

ïéðòzxkd aeig z` ,xg` xac epnn cenll yi -L äàîeèì`nhp ¦§¨§§¨¤
.(íéðôa¦§¦

dywn .mikxvp miaezkd ipyy zxne`d `ziixan dywn `xnbd
:`xnbdéøzéî éàø÷e,mixzein miaezk o`k yi ike -Cøöéî àä §¨¥§©§¦¨¦§¨

éëéøö,mikxvp mdipy `ld -àéðúc,`ziixaa,øîBà øæòìà éaø §¦¦§©§¨©¦¤§¨¨¥
,'ïkLî' øîàð íà,oey`xd aezkd epiidc'Lc÷î' øîàð änì- ¦¤¡©¦§¨¨¨¤¡©¦§¨

,ipyd aezkd,'ïkLî' øîàð änì ,'Lc÷î' øîàð íàåjxevd dn §¦¤¡©¦§¨¨¨¤¡©¦§¨
:`ziixad daiyn .mdipya,'Lc÷î' øîàð àìå 'ïkLî' øîàð eléà¦¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©¦§¨

øîBà éúééäwxyìòl d`neha d`iaéøäL ,áéiç àäé ïkLîxeng ¨¦¦¥©¦§¨§¥©¨¤£¥
y ,okynd `edå ,äçLnä ïîLa çeLîeli`ìòd ziaàäé àì Lc÷î ¨©§¤¤©¦§¨§©¦§¨Ÿ§¥

,áéiç.dgynd onya gynp `lyíàådidøîàðwxàìå 'Lc÷î' ©¨§¦¤¡©¦§¨§Ÿ
øîBà éúééä ,'ïkLî' øîàðwxyìòd zial d`neha d`iaLc÷î ¤¡©¦§¨¨¦¦¥©¦§¨

éøäL ,áéiç àäéy ,`ed xengíìBò úLeã÷ BúLeã÷xg`ny - §¥©¨¤£¥§¨§©¨
,mlerl zenad exq`p ycwzpyåeli`ìòd,áéiç àäé àì ïkLî §©¦§¨Ÿ§¥©¨

oeik,mler zyecw dpi` ezyecwyïkLî øîàð Cëìeøîàð Cëì §¨¤¡©¦§¨§¨¤¡©
,Lc÷î.mdipya aiigl ick ¦§¨

:`ziixad zl`y z` zx`ane zvxzn `xnbdøæòìà éaø©¦¤§¨¨
`ziixaadéì àéL÷ à÷ éëä,ea dywzdy dn xe`ia edf -éãkî ¨¦¨©§¨¥¦§¦

ïkLî éø÷éà Lc÷îe Lc÷î éø÷éà ïkLîmb `xwp okynd ixd - ¦§¨¦§¥¦§¨¦§¨¦§¥¦§¨
ea lelk mdn cg` aezkyke 'okyn' mb `xwp ycwnde 'ycwn'
,mdipya aeig yiy cnll ick miweqt ipya jxev oi`e ,ipyd mb
ipyd weqtde uegay d`neh lr aeig cnln oey`xd weqtd `l`

,dyw ok lre ,miptay d`neh lr aeig cnlnáBzëðaezkz - ¦§
dxezdéãéàå éãéà Bàmiweqtd ipya e` -éãéàå éãéà Bà ,'Lc÷î' ¦¦§¦¦¦§¨¦¦§¦¦

éì änì 'Lc÷î'e 'ïkLî' ,'ïkLî'oeyld z` dxezd dzpiy dnl - ¦§¨¦§¨¦§¨¨¨¦
.ipyl cg` weqt oiadid xyt` i`y ,xfrl` iax aiyd df lre

`l ipyd aezkdy ayeg iziid f`y oeik ,'okyn' mdipya aezkl
oke ,ycwnd z` hrnl `l` ,miptay d`neh lr cnll `a

jtidlo`ke 'okyn' o`k dazke dxezd dzpiye li`ed la` ,
e ,mdn cg` s` dhrin `l i`ce ,'ycwn'ézøz äpéî òîL- §©¦¨©§¥

z` mbe aeigd llka mdipyy mb ,mixacd ipy z` ep` mirney
.miptay d`neh oic

ipya e`xwp ycwnde okyndy epivn okid zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .zenydïkLî éø÷éà Lc÷î àîìùaycwnd - ¦§¨¨¦§¨¦§¥¦§¨

,okyn `xwp'íëëBúa éðkLî ézúðå' áéúëc(`i ek `xwie)zia edfe , ¦§¦§¨©¦¦§¨¦§§¤
.ycwndàîéìéà .ïìðî ,Lc÷î éø÷éàc ïkLî àlà`ed xewndy ¤¨¦§¨§¦§¥¦§¨§¨¨¦¥¨
áéúëcîxacna zerqnd xcqa'Lc÷nä éàNBð íéúäwä eòñðå' ¦¦§¦§¨§©§¨¦§¥©¦§¨

(`k i xacna),:`xnbd dgecáéúk ïBøàa àeää`id my dpeekd - ©¨¨§¦
.ez`iyp lr micwten eid mizdwdy ,zixad oex`l

:`xnbd zvxznàëäî àlàxn`p ,gken o`kn -Lc÷î éì eNòå' ¤¨¥¨¨§¨¦¦§¨
'íëBúa ézðëLå(g dk zeny),áéúëeeixg`y weqtaéðà øLà ìëk' §¨©§¦§¨§¦§Ÿ£¤£¦

EúBà äàøî,'ïkLîä úéðáz úà'ycwn'd `ed okyndy ixd ©§¤§¥©§¦©¦§¨
.mcewd weqta xkfend

:dpyna epipyäàåçzLä éãk ääLL Bà äåçzLäå.aiig 'eke §¦§©£¨¤¨¨§¥¦§©£¨¨
dxfra `nhpd diidy efi`ae d`egzyd efi`a zyxtn `xnbd
ila d`egzyd lr aiigy `id dpynd ixac zernyn .aiig

diidy:zeegzydl `la s` d`egzyd xeriyk diidy lr oke ,

eðù àì ,àáø øîàs` eziiegzyd lr aiigy ,df oic dpyp `l - ¨©¨¨Ÿ¨
,da xdin m`àlàkLeipt xifgdeíéðt étìk äåçzLädidy onfa ¤¨¤¦§©£¨§©¥§¦
,z`vl eilrìáàm`,õeç étìk äåçzLä,ez`ivi jxca `edy £¨¦§©£¨§©¥

ïéà ääLm` la` ,aiig d`egzyd xeriyk ddy m` `weec -àì ¨¨¦Ÿ
.àì ,ääL̈¨Ÿ

:zxg` oeyla ef dreny d`ian `xnbdàôéqà dì éðúîc àkéà- ¦¨§©§¦¨©¥¨
dpyna xn`p ,oicd ly `tiqd lr `ax ixac z` epyy yiBà'

,'äàåçzLä éãëa ääML,`xnbd zwiicndôeb äàåçzLäc ììkî ¤¨¨¦§¥¦§©£¨¨¦§¨§¦§©£¨¨¨
äiéäL àéòaick diidy jixv dnvr d`egzyday dfn rnyn - ¨£¨§¦¨

df lre ,aiigzdlø øîàeðL àì ,àálr aiigy df oic dpyp `l - ¨©¨¨Ÿ¨
,da ddy m` wx d`egzyddàlàkìáà ,õeç étìk äåçzLäL ¤¨¤¦§©£¨§©¥£¨

degzyd m`íéðt étìkaiig.ääL àìc áb ìò óà §©¥§¦©©©§Ÿ¨¨
:dipyd oeyld it lr dpynd z` zx`an `xnbdøîà÷ éëäå- §¨¦¨¨©

e' ,dpynd ixac miyxtzn jke'äåçzLäepiid,íéðt étìkokle ¦§©£¨§©¥§¦
,eziiegzyda ddy `ly it lr s` aiigBà'`l` ,degzyd `ly

éãk ääMLxeriy,'äàåçzLäick jxvpd xeriyd epiidc ¤¨¨§¥¦§©£¨¨
aiigzdlõeç étìëc äàåçzLä Cäaitlk degzydy dxwna - §©¦§©£¨¨¦§©¥

,ueg.'áéiç'©¨
dipyd oeyld itl diidy ila d`egzyd `id dn zx`an `xnbd.

:`xnbd zl`eyéîc éëéä`id cvik -da úéàc äàåçzLäyiy - ¥¦¨¥¦§©£¨¨§¦¨
dada úéìc äàåçzLä éîc éëéäå ,äéiäLda oi`y -.äéiäL §¦¨§¥¦¨¥¦§©£¨¨§¥¨§¦¨

d`egzyd :`xnbd daiynàîìòa äòéøk Bæ ,äéiäL da úéìc- §¥¨§¦¨§¦¨§¨§¨
cala drixk,àéäd`egzyd eli`e,äéiäL da úéàcef ¦§¦¨§¦¨

a ux`d lr zeghzydíéìâøå íéãé èeMét. ¦¨©¦§©§©¦
:`xnbd zl`ey .d`egzydd xeriy `ed dn zx`an `xnbd

änëå`edøeòéLdäéiäL.milbxe mici heyita d`egzyd ick §©¨¦§¦¨
:`xnbd daiynda éâéìtxaca ewlgp -ãçå épîçð øa ÷çöé éaø §¦¦¨©¦¦§¨©©§©¦§©

dénéòc,enr wlegd cg`de -epîe,`ed ine -.éæt ïa ïBòîL éaø §¦¥©©¦¦§¤¨¦
dì éøîàå,jk exn`y yie -epîe ,dénéòc ãçå éæt ïa ïBòîL éaø §¨§¦¨©¦¦§¤¨¦§©§¦¥©

dì éøîàå ,épîçð øa ÷çöé éaøiax lr wlegdy mixne` yie - ©¦¦§¨©©§©¦§¨§¦¨
`ed ift oa oernyãç .épîçð øa ìàeîL éaømiwlegdn cg` - ©¦§¥©©§©¦©

øîà`ed xeriydyà÷eñt éàäc déøîéîkweqt zxin` xeriyk - ¨©§¥§¥§©§¨
,ezenlya dføîà ãçå`ed xeriydykezxin` xeriy'eòøëiå'î §©¨©§¦©¦§§

àôéñì,`ed xaecnd weqtde .eteql -íéàBø ìàøNé éða ìëå' §¥¨§Ÿ§¥¦§¨¥¦
äôöøä ìò äöøà íétà eòøëiå ,úéaä ìò 'ä ãBáëe Làä úãøa§¤¤¨¥§©©¨¦©¦§§©©¦©§¨©¨¦§¨

'Bcñç íìBòì ék áBè ék 'äì úBãBäå ,eåçzLiå(b f 'a minid ixac). ©¦§©£§©¦¦§¨©§
`id dne drixk `id dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:d`egzydïðaø eðz,`ziixaaäcé÷`id ,miaezka zxkfendìò ¨©¨¨¦¨©
,íétàz` gipdl ilan ,eilbx lr cner `edyk stekzny ©©¦

,ux`l zeribn eipty cr ,ux`d lr zerexfde mikxadàeä ïëå§¥
'õøà íétà òáL úa ãwzå' øîBà(`l ` '` mikln)ux`d lr eid `ly ¥©¦Ÿ©¤©©©¦¤¤

.cala dipt `l`äòéøk`id ,mewn lka zxkfend,íékøa ìò §¦¨©¦§©¦
.ux`l zeribn eipty cr stekzne eikxa lr rxekyøîBà àeä ïëå§¥¥

'åékøa ìò òBøkî'(cp g my).mzqäàåçzLädxeza dxen`dBæ`id ¦§©©¦§¨¦§©£¨¨
èeMétd xeyi -å íéãédíéìâø,ux`d lr zeghzyd jezøîBà ïëå ¦¨©¦§©§©¦§¥¥

éçàå Enàå éðà àBáð àBáä''äöøà Eì úBçzLäì E(i fl ziy`xa). £¨£¦§¦§§©¤§¦§©£§¨§¨
zewln aeig yi ,cifna d`neha da diidy e` dxfrl dqipk lr.

bbeya oaxw aeiga xn`py diidyd xeriy m`d zwtzqn `xnbd
:cifnay zewln aeiga mb xn`p,àáø éòadxfra `nhpy mc` ¨¥¨¨

,da akrzdl `ly ea exzde bbeyam`déøöäéiäL Cxeriya ¨¦§¦¨
d`egzyd ickìaeigéøö ïéà Bà ,úB÷ìîCxeriy,úB÷ìîì äéiäL §©§¥¨¦§¦¨§©§

.jkn zegta s` aiigewx m`d ,`ed wtqdeìaeigéøéîb ïaø÷- §¨§¨§¦¦
xeriy edn minkg elaiw,äéiäLj`ìoipréøéîb àì úB÷ìîeriyx §¦¨§©§Ÿ§¦¦

läéiäL,ickn zegta s` miaiig xacl xeriy oi`y oeike §¦¨
,d`egzyd
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יברך ויתן השם יתברך שנזכה בקרוב לקיום היעוד "לםרבה המשרה ולשלום אין קץ", דקאי על משיח, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש, 
בעגלא דידן.

משיחת ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zereay(iyiy meil)

àîìc Bà`ny e` -äéiäL éøéîb íéðôaxeriy edn elaiw minkg - ¦§¨¦§¦§¦¦§¦¨
,oipr lka `id ef dlawe ,dxfrd jeza drxi`y d`neha diidyd

úB÷ìîì àðL àìå ïaø÷ì àðL àìoi`e ,zewlnl oiae oaxwl oia - Ÿ§¨§¨§¨§Ÿ§¨§©§
:`xnbd dwiqn .df xeriyn zegta miaiige÷ézdl`y cenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef
dilr miaiigy diidyd oica zwtzqn `xnbd:,àáø éòa`nh ¨¥¨¨

e utwyBîöò äìzielz `edyk envr z` wifgd -øéåàadäøæò ¨¨©§©£¦£¨¨
,d`egzyd ick jk ddye ,dtvxd lr cenrl ilaneäîdn - ©

m`d ,`ed wtqde .epicéøéîb éklr miaiigy minkg elaiwy dn - ¦§¦¦
äéiäLa wx df ,zeegzydl ilan s` d`egzyd xeriyaäéiäL §¦¨§¦¨

äàåçzLä úácdiidya j` ,d`egzydl die`xy -úa åàìc §©¦§©£¨¨§¨©
çzLääàådfa ,xie`a dilza oebk ,da zeegzydl xyt` i`y - ¦§©£¨¨

éøéîb àì,dilr miaiigy llk minkgàîìc Bà`ny e` -íéðôa Ÿ§¦¦¦§¨¦§¦
éøéîb äéiäLdrxi`y d`neha diidy xeriy edn elaiw minkg - §¦¨§¦¦

,oipr lka `id ef dlawe ,dxfraàðL àìå äàåçzLä úác àðL àìŸ§¨§©¦§©£¨¨§Ÿ§¨
äàåçzLä úa åàìc.`l m` oiae d`egzyd za ef diidy m` oia - §¨©¦§©£¨¨

:`xnbd dwiqn.e÷éz¥
:diidy lry zewlnd oica zwtzqn `xnbd,éMà áø éòam`a ¨¥©©¦

in ,d`egzyd ick diidy jixv zewln aeig liayay xn`p
yànéèz`ãéæîa Bîöò`viy ea exzd `nhpy xg`l wxe ,dxfra ¦¥©§§¥¦

,zedzydl ila cineäîd`neha wx m`d ,`ed wtqde .epic dn - ©
drxi`yñðBàadxfraéøéîbxeriy minkgäéiäLm` ,zewlnl §¤§¦¦§¦¨

eilr `iady d`neha j` ,cifna ez`neha ddyéøéîb àì ãéæîa§¥¦Ÿ§¦¦
l xeriy,äéiäL,d`egzyd ickn zegt ddy m` s` zewln aiige §¦¨

äéiäL éøéîb íéðôa àîìc Bàdiidyd xeriy edn elaiw minkg - ¦§¨¦§¦§¦¦§¦¨
,oipr lka `id ef dlawe ,dxfra drxi`y d`nehañðBàa àðL àìŸ§¨§¤

ãéæîa àðL àìåm` oiae qpe`a mc`d lr d`a d`nehd m` oia - §Ÿ§¨§¥¦
:`xnbd dwiqn .cifnae÷éz. ¥

`nhp xaky xg` s`e ,zn z`neha `nhdl `ly xdfen xifp
mewna zedzydl `lye ,zna zrble aeyl `ly `ed xdfen
cifna xeqi`d lr xar m`e ,epnn wlzqdle xdnl `l` d`nehd

zewln aiigeziidy lr zewlnd aeig oica zwtzqn `xnbd .
:d`nehd mewnaøéæð ,éMà áø éòa`nhpyøá÷azia jeza - ¨¥©©¦¨¦§¤¤

`nhp my ezeidae `nhdl ilan myl qpkpy oebk ,zexawd
,`vi `le z`vl ea exzde ,qpe`aúB÷ìîì äéiäL éòajixv m`d - ¨¥§¦¨§©§

,zewln aiigzdl ick d`egzyd xeriy zedyléøö Bðéà Bà.C ¥¨¦
d`neh oica wx m`d ,`ed wtqdeíéðôajiiy day ,dxfra - ¦§¦

,d`egzyd xeriyéøéîbxeriyyäéiäLj` ,d`egzyd ick `ed §¦¦§¦¨
diidy oicaõeça,d`neh mewna xifp oebk ,xg` mewna -àì ©Ÿ

éøéîbl xeriy,äéiäL,d`egzyd ickn zegta s` aiig didieBà §¦¦§¦¨
äéiäL éøéîb ñðBàa àîìcdiidyd xeriy edn elaiw minkg - ¦§¨§¤§¦¦§¦¨

,oipr lka `id ef dlawe ,qpe`a drxi`y xeqi` z`nehaàðL àìŸ§¨
ça àðL àìå íéðôaõeycwna diidy oica oia -oica oiae ,d`neha ¦§¦§Ÿ§¨©

:`xnbd dwiqn .d`neha xifp ziidy.e÷éz¥
:dpyna epipy.'åëå øeèt äøöwa ,áéiç äkeøàa Bì àaexn`p ¨¨£¨©¨©§¨¨¨

.` :diidy lr aiig dxfra `nhpy in mday mipte` ipy dpyna
m` ,aiig dkilda s` .a .d`egzyd ick xeriyk ddye cnr m`
dpc `xnbd .dxvwa `le dkex`d jxca jld dxfrd on ez`ivia

.ipyd ote`a,àáø øîàd jxca jledl xehtd oiceøîàL äøö÷ ¨©¨¨§¨¨¤¨§
`ed ,minkgeléôàjld m`ìãeb ãöa á÷ò,zephw zeriqta - £¦¨¥§©¨

eléôàåezkilda ddye zgpa jld.Blek íBiä ìk ©£¦¨©
:oey`xd ote`ay diidyd xeriy oica zwtzqn `xnbd,àáø éòä¥¨¨

úBiäLminrt dnk ekxca xvre ,dxvwd jxca jldy in ddyy §¦
,zhren diidy ddyeeôøèöiL eäîeaiigl zetxhvn od m`d - ©¤¦§¨§

.`l e` ,d`egzyd ick xeriyl cgi zeler odyk
,`ax wtzqd recn :`xnbd dywndéãécî déì èBLôéúå`lde - §¦§¥¦¦¥

ddy m` s`y ,envr `ed xn`y oicd on ewitq z` heytl xyt`
.xeht ,ezkilda meid lk

:`xnbd zvxznääL àìãa íúä`ly xaecn my -llk cnr ¨¨¦§Ÿ¨¨
lre ,meid lk akrzd jke ehi`l jld `l` ,dkild ila ddy `le
yi d`egzyd ickn zegt ddyy ote`a j` ,xehty `ax xn` df
.eaiigl dzenky zxg` diidyl ef diidy ztxhvn m` wtzqdl

:dkex`d jxca `veil aeigd oica dpc `xnbddépéî àòal`y - §¨¦¥
äøö÷ øeòéL äkeøàa Bì àa ,äaøî éiaàj` ,dkex`d jxca `vi - ©©¥¥©¨¨¨£¨¦§¨¨

dkild xeriyk `l` dvegd ekxca ddy `ly cr zexidna ux
,dxvwd jxca ipepia jelidaeäîm`d ,`ed wtqde .epic dn - ©

éøéîb øeòéLdkildd xeriyk ez`ivia ddeydy elaiw minkg - ¦§¦¦
,aiig dkex`d jxcaBì àa éëåjld m` okle -äkeøàa`l j` §¦¨¨£¨

k `l` ddyøeòéLa dkilddéøéîb à÷åc àîìc Bà ,øeèt ,äøö÷ ¦§¨¨¨¦§¨©§¨§¦¦
`vi m`y ,elaiw jk `weec -áéiç äkeøàa`vi m`e,øeèt äøöwa ¨£¨©¨©§¨¨¨

dpi` dkex`d jxcd zkildy ,zgpa jld m` oiae ux m` oia
.miaiig eilry dyrnd `id `l` ,miaiigzn eay xeriy

:`xnbd daiyndéì øîàel xn` -,daxäðzð àìdäkeøà ¨©¥Ÿ¦§¨£¨
Bìöà úBçcäì.uexi m` elit` ,zxzen da ezkild didzy §¦¨¤§

:'ixinb `wec'y wqty dax lr dywn `xnbdé÷úîàøéæ éaø dì ó ©§¦¨©¦¥¨
mlerl dkex`a jld m`y jixac itl ,dax lr `xif iax dywd -

,aiigïì àîéé÷c àlàepicia laewnd oicd -(:bt oixcdpq)odky ,àîè ¤¨§¨§¨¨¨¥
LnéML`ed eyper ,ycwna dcear cary -äúéîa,miny icia ¤¦¥§¦¨

dì úçkLî éëéä`le dzin aiig didiy ,df oic dz` `ven cvik - ¥¦©§©©¨
e ,dxfrd jeza `nhpy xaecn i`ce `ld .zxkääL àìc éàm` - ¦§Ÿ¨¨

,d`egzyd ick ezceara ddy `läãBáò ãéáò éëéädyr ji` - ¥¦¨¥£¨
ickn zegta zeyrdl dlekiy yi dphw dcear efi` ,dcear

e .d`egzydääLc éàixd ,d`egzyd ickàeä úøk øaaiiegn - ¦§¨¨©¨¥
.eziidy lr ,`ed zxkéøéîb àøeòéL àîìLa úøîà éàxn`p m` - ¦¨§©¦§¨¨¦¨§¦¦

li`ed ,xacd oaen ,aeigl xeriy `ed elaiw minkgy dny
edì úçkLîoebk ,zxk aiigzdl ila diidy dz` `ven -ñéðàc ©§©©¨©£¦

äãBáò ãáòå äøö÷a déLôðddy m` s`] dcear cary xg`ly - ©§¥¦§¨¨©£©£¨
jxca xdn uexl envr z` gixkde un`zd [d`egzyd ick da

iyl ribd `l dxfra eziidy onf lky jk ,dxvwddkild xer
.d`egzyd xeriy mr cgi dxvwa
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oifge` mipy` cenr fi sc ± iying wxt`nw `aa
äééäù éøéîâ íéðôá àîìã åà.dxfrd jeza el drxi`y d`neha -øéåàá åîöò äìú-

.diidy ickãéæîá åîöò àîéèqpe` z`neha zewlnl diidy jixv xnel ivnz m`e -

`l e` diidy `ira in cifn z`neh ,cifn ziidyeøá÷á øéæð ?qpe`a `nhpy xifp -

qpkpy oebk .ezqipka (mipta) aiigzp `ly dxfra `nhpc `inec ,zexawd zia jeza

exiag `ae ,lcbne daiz dciya zexawd zial

xie`a `nhpe ,ld`d bb zaifrn z` eilr rxte

edine ,`vi `le "`v" ea exzde ,zexawd zia

.d`egzyd ick ddy `lúå÷ìîì äééäù êéøö
àì åàzxk oi`y ,llk `kd jiiy `l oaxw -

d`neh oer` e`l `nh xifp oaxwe .`nhpy xifpa

x`yk dxdh zexifp dilr lginl `l` ,iz`

ef diidy yxetn df oiprae .dxtk ixqegn

.xifp zkqnaäééäù éøéîâ íéðôáz`neha -

.diiegzyd da `kiiyc ,dxfríåéä ìë åìéôà
åìåëzgpa `veie jled didy ,ezkilda ddy -

.xeht -åôøèöéù åäîdxvwa `vei did -

,hrn ddye ez`ivi jxc jlde xfge ,hrn ddye

xeriykl etxhviy edn?äéãéãî äéì èåùôú-

lk elit` :xn`c `ed edi` `dc ,itxhvn `lc

.elek meidääù àìãá íúä.llk jelid `la -

äáøî ééáà äéðéî àòá.eax didy ,ipngp xa -

`le `ed dax "dipin `ra" `ki`c `kid lke

.`axäøö÷ øåòéùë äëåøàá åì àá`viy -

ddy `ly cr dvexna ux la` ,dkex`d jxca

jelida dxvw jxc xeriyk `l` ez`ivia

edn ,ipepia?øåòéù,aeigl ixinb dkex` -

.`kileáééç äëåøàá éøéîâ à÷åã àîìã åà-

.ux `l `py `l ux `py `läëåøà äðúéð àì
åìöà úåçãéì.dvexna elit` xizdl -àîéé÷ã

ïìodk :(` ,bt) "oitxypd od el`"a oixcdpqa -

.miny icia dzina dxfra yniyy `nhéëéä
äì úçëùîzxk da oi`c -?`nhpa jgxk lr

ync `ed dxfrauega `nhpa i`c ,dl zgk

.ezqipka zxk dil aiigi` - qpkpeääù àì éà
.diiegzyd ick ezceara -äãåáò ãéáò éëéä-

ziidy ickn zegta dyriz dphw dcear efi`

.d`egzydàîìùá úøîà éàixeriy lka -

,dkex` z`ivia oia diidya oia ,oizipznc

`la dkex` z`ivi xeriy e` dxvw z`ivia diidy xeriy oebk ,aeigl ixinb `xeriy

.diidyäì úçëùî.zxk aeig `la diidy -äøö÷á äéùôð ñéðàã ïåâëyniyy xg`l -

xeriy ddy `ly cr dvexna envr qp`e ,dxvwa el `vi ,diidy ick eyeniya ddye

.ipepia jelida dxvw z`ivie diidy xeriy `nhpyne ezakr
àìà
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äìú:dywe .`l e` inc dxfrk dxfr xie` :iqxbc mixtq zi` - edn dxfr xie`a envr

d`iac ,aiig miptl eci qipkdy `nh :xn` (` ,al migaf) ["oileqtd lk"] wxtac

zvwna d`ia zxn` i`e :xn` inp (a ,al my) "oileqtd lk" wxtae .d`ia dny zvwna

,inc dxfrk e`l i` ,cere .ycwzp inp xie`c rnyn ?zepedaa dici liirn ikid d`ia dny

lqti - gafnl mixai`e mc jilenyk ok m`

ixinb ik" iqxbc mixtqd zqxibk d`xpe !`veia

."`ed d`egzyd xac `kid diidy

êéøöbbeya envr `niha - zewlnl diidy

exzde ycwna uxy did m` la` .ixii`

`wlin inp diidy `la - envr `nhi `ly ea

xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta gkenck ,iwl

ziaa `ede xifp :`ax ira ,mzd xn`wc .(` ,fi

?inc ikid :xn`we ?`l e` diidy ira in zexawd

.'ek diidy ira in - "xefpz `l" xn`wc `nili`

diidy ixinb i` `ax ira mzdc denzl oi`e

ixinbc dil `hiyt zewlnl mipta la` ,i`xa`

ixinb miptac xnel ivnz m` :ira mzdc .diidy

mzd qxb mz epiaxe ?edn uega ,zewlnl diidy

jiiy] .jenqa `kd dl ira iy` axc ,"iy` ax"

[a ,fh lirlåà`kd .zewlnl diidy - jixv oi`

`l` dil `irainw `lc ,diidy` iwlc rnyn

:dywe .`l e` d`egzyd xeriyk diidy jixv i`

yael did iab opz (` ,`k) zeknc `xza wxta

`ede "yalz l`" "yalz l`" el exn`e mi`lk

ax xn`e .zg`e zg` lk lr aiig - yaele hyet

qipkn `l` ynn yaele hyet `l :`xnba iaia

:xn` iy` ax .ely ilwpe` ziaa eci `ivene

llkn .yealle heytl ick `l` ddy `l elit`

iaia axc :xnel yie !diidya aiign `l iaia axc

opireny`l zgp `lc `l` ,iy` axc` bilt `l

zqpkdac opireny`l `l` ,diidy ly yecig

lk yael epi`y it lr s` aiig ilwpe` zia

diidy` iwl `l iaia axl ,inp i` .yealnd

ixii` `kde ,dyrn ea oi`y e`l iedc meyn

i` .eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l xn`c o`nl

oiprl ixii` ,inp.aeig oiprl `le zewln xeqi`

,dyrnk diidy ayge mzd dilr biltc iy` axe

`kde .dyrn ici lr dyiald zligzc oeik

zegta la` ,dqipke d`ivi ick opira mewn lkn ,d`egzyd ick diidy opira `l i` elit`

xnel ivnz i` elit`c d`xpe .dyiale dhiyt ick mi`lk iab opirac ikid ik ,`l okin

oaxwc diidyl encc meyn epiid - xifpae ycwna zewlnl d`egzyd ick diidy ixinbc

.llk d`egzyd mzd jiiy `lc ,ixinb `lc `hiyt mi`lk iabl la` ,ycwn iabcàîéè
rci i`c ,ycwna didy rci `l envr `nihy dryac xnel jixv - i`n cifna envr

ira `l mcew ea exzd m`c ,envr `nihy xg`l `l` ea exzd `lc xnel jixv ,ira zewlnl i`e .ded ezricin ay `l `dc ,oaxw aiigin `l jk xg` gky elit` - cifna envr `nihe

.lirl izyxitck diidyøéæð,ea rbpe xg` zn el ehiyede etizk lr gpen zn didy xifp iab (` ,an xifp) "oipin dyly" wxta xn`de :xn`z m`e - `l e` zewlnl diidy jixv xawa

o`k :ipyne .zg`e zg` lk lr aiig "`nhz l`" "`nhz l`" el exn`e `nhn did :opzcn jixte .cnere llegny df `vi ,llegn epi`y ina - "llgi `le" xnel cenlz ?aiig `di leki

rbepy in ,etizk lr d`neh gpeny onf lke ,d`neh lr d`neh siqen oi`c meyn ,xg` zn el ehiyedy dna aiig epi` znd on yxit `ly onf lk :rnyn .oixeaiga `ly o`k oixeaiga

d`neh siqedy aiig ea rbepe xfegyk jkl - axr z`neh `l` `nh did `l ea rbep f` didy inc ,oey`xd on yxit xaky ,oixeaiga `ly `l` aiigin `le .dray z`neh `nh ea

epiid ,xg` zn el ehiyedyk dil xhtc `dc :xnel yie ?yxit `ly onf lk diidyd lr dwli i`n` `kd ,ok m`e .dray z`neh `nh didi ef dribp zrya ea rbep didy inc ,ef dribpa

jenq `nhpya ixii` `kdc :yxtn mz epiaxe .xawd on yextl xdfen `ed dry lkay ,d`neh siqen `ed `kd la` .d`neh siqen epi` jkitl ,eilrn oey`xd zn jilydl witqd `lya

mei eze`a elit`c (c wxt) zegny zkqna xn`c o`nk iz` oixeaiga `ly oia oixeaiga oia biltnc xifpc `iddc d`xpe .diidy ici lr cg` mei el siqen inp yxit `lac ,dkiygl

.`iz` `l ,mini siqen epi`y oeik d`neh ztqez dil aiyg `lc ,envr mei eze`a `nhil mzd ixyc o`nl la` .ziyixtck oixeaiga d`neh siqeny itl ,`nhle xefgl leki epi` `nhpy

éàlha m`e ,ozzixk icin exhtp ewly zezixk iaiig :(` ,bk zekn) ol `niiw `dc ,`aeh `zewtp `ki` mewn lkn ?zxk xa `ed m` jka dn :mz epiax dywd - `ed zxk xa ddyc

.ycwn z`neha bbye d`neh yeniya cifdy oebk ,dzinc dpin `wtp cere !dzin eilr x`yp zxk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zereay(iriax meil)

dpey`xd dceza mewnd ycwzi ji`e ,dpyna epnpy mi`pzd lk
.dcaløîàc ïàîì eléôàådpyna zepyl yiy,'elà ìkî úçàa' ©£¦§©§¨©§©©¦¨¥

`ly dxwna dxaic miaiig oi`y dxn`y dpyndy xnelk
ick mdn cg`a mb ic j` ,elld mi`pzd on cg` s` miiwzd

mewn lkn ixd ,ie`xk legi yeciwdyeäééåøz éðäzecezd izy - ¨¥©§©§

i`cea el`dàéä äåöî àãçodn zg`a ic oi`e ,od cg` xac - £¨¦§¨¦
.dzxag `la

:zehiyd izy it lr dpynd oic z` zx`ane zvxzn `xnbdàlà¤¨
,ïðçBé éaø øîàsexyle zecezdn zg` lek`l reaw oic oi` zn`a ¨©©¦¨¨
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רני oifge` mipy` cenr fi sc ± iying wxt`nw `aa
äééäù éøéîâ íéðôá àîìã åà.dxfrd jeza el drxi`y d`neha -øéåàá åîöò äìú-

.diidy ickãéæîá åîöò àîéèqpe` z`neha zewlnl diidy jixv xnel ivnz m`e -

`l e` diidy `ira in cifn z`neh ,cifn ziidyeøá÷á øéæð ?qpe`a `nhpy xifp -

qpkpy oebk .ezqipka (mipta) aiigzp `ly dxfra `nhpc `inec ,zexawd zia jeza

exiag `ae ,lcbne daiz dciya zexawd zial

xie`a `nhpe ,ld`d bb zaifrn z` eilr rxte

edine ,`vi `le "`v" ea exzde ,zexawd zia

.d`egzyd ick ddy `lúå÷ìîì äééäù êéøö
àì åàzxk oi`y ,llk `kd jiiy `l oaxw -

d`neh oer` e`l `nh xifp oaxwe .`nhpy xifpa

x`yk dxdh zexifp dilr lginl `l` ,iz`

ef diidy yxetn df oiprae .dxtk ixqegn

.xifp zkqnaäééäù éøéîâ íéðôáz`neha -

.diiegzyd da `kiiyc ,dxfríåéä ìë åìéôà
åìåëzgpa `veie jled didy ,ezkilda ddy -

.xeht -åôøèöéù åäîdxvwa `vei did -

,hrn ddye ez`ivi jxc jlde xfge ,hrn ddye

xeriykl etxhviy edn?äéãéãî äéì èåùôú-

lk elit` :xn`c `ed edi` `dc ,itxhvn `lc

.elek meidääù àìãá íúä.llk jelid `la -

äáøî ééáà äéðéî àòá.eax didy ,ipngp xa -

`le `ed dax "dipin `ra" `ki`c `kid lke

.`axäøö÷ øåòéùë äëåøàá åì àá`viy -

ddy `ly cr dvexna ux la` ,dkex`d jxca

jelida dxvw jxc xeriyk `l` ez`ivia

edn ,ipepia?øåòéù,aeigl ixinb dkex` -

.`kileáééç äëåøàá éøéîâ à÷åã àîìã åà-

.ux `l `py `l ux `py `läëåøà äðúéð àì
åìöà úåçãéì.dvexna elit` xizdl -àîéé÷ã

ïìodk :(` ,bt) "oitxypd od el`"a oixcdpqa -

.miny icia dzina dxfra yniyy `nhéëéä
äì úçëùîzxk da oi`c -?`nhpa jgxk lr

ync `ed dxfrauega `nhpa i`c ,dl zgk

.ezqipka zxk dil aiigi` - qpkpeääù àì éà
.diiegzyd ick ezceara -äãåáò ãéáò éëéä-

ziidy ickn zegta dyriz dphw dcear efi`

.d`egzydàîìùá úøîà éàixeriy lka -

,dkex` z`ivia oia diidya oia ,oizipznc

`la dkex` z`ivi xeriy e` dxvw z`ivia diidy xeriy oebk ,aeigl ixinb `xeriy

.diidyäì úçëùî.zxk aeig `la diidy -äøö÷á äéùôð ñéðàã ïåâëyniyy xg`l -

xeriy ddy `ly cr dvexna envr qp`e ,dxvwa el `vi ,diidy ick eyeniya ddye

.ipepia jelida dxvw z`ivie diidy xeriy `nhpyne ezakr
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äìú:dywe .`l e` inc dxfrk dxfr xie` :iqxbc mixtq zi` - edn dxfr xie`a envr

d`iac ,aiig miptl eci qipkdy `nh :xn` (` ,al migaf) ["oileqtd lk"] wxtac

zvwna d`ia zxn` i`e :xn` inp (a ,al my) "oileqtd lk" wxtae .d`ia dny zvwna

,inc dxfrk e`l i` ,cere .ycwzp inp xie`c rnyn ?zepedaa dici liirn ikid d`ia dny

lqti - gafnl mixai`e mc jilenyk ok m`

ixinb ik" iqxbc mixtqd zqxibk d`xpe !`veia

."`ed d`egzyd xac `kid diidy

êéøöbbeya envr `niha - zewlnl diidy

exzde ycwna uxy did m` la` .ixii`

`wlin inp diidy `la - envr `nhi `ly ea

xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta gkenck ,iwl

ziaa `ede xifp :`ax ira ,mzd xn`wc .(` ,fi

?inc ikid :xn`we ?`l e` diidy ira in zexawd

.'ek diidy ira in - "xefpz `l" xn`wc `nili`

diidy ixinb i` `ax ira mzdc denzl oi`e

ixinbc dil `hiyt zewlnl mipta la` ,i`xa`

ixinb miptac xnel ivnz m` :ira mzdc .diidy

mzd qxb mz epiaxe ?edn uega ,zewlnl diidy

jiiy] .jenqa `kd dl ira iy` axc ,"iy` ax"

[a ,fh lirlåà`kd .zewlnl diidy - jixv oi`

`l` dil `irainw `lc ,diidy` iwlc rnyn

:dywe .`l e` d`egzyd xeriyk diidy jixv i`

yael did iab opz (` ,`k) zeknc `xza wxta

`ede "yalz l`" "yalz l`" el exn`e mi`lk

ax xn`e .zg`e zg` lk lr aiig - yaele hyet

qipkn `l` ynn yaele hyet `l :`xnba iaia

:xn` iy` ax .ely ilwpe` ziaa eci `ivene

llkn .yealle heytl ick `l` ddy `l elit`

iaia axc :xnel yie !diidya aiign `l iaia axc

opireny`l zgp `lc `l` ,iy` axc` bilt `l

zqpkdac opireny`l `l` ,diidy ly yecig

lk yael epi`y it lr s` aiig ilwpe` zia

diidy` iwl `l iaia axl ,inp i` .yealnd

ixii` `kde ,dyrn ea oi`y e`l iedc meyn

i` .eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l xn`c o`nl

oiprl ixii` ,inp.aeig oiprl `le zewln xeqi`

,dyrnk diidy ayge mzd dilr biltc iy` axe

`kde .dyrn ici lr dyiald zligzc oeik

zegta la` ,dqipke d`ivi ick opira mewn lkn ,d`egzyd ick diidy opira `l i` elit`

xnel ivnz i` elit`c d`xpe .dyiale dhiyt ick mi`lk iab opirac ikid ik ,`l okin

oaxwc diidyl encc meyn epiid - xifpae ycwna zewlnl d`egzyd ick diidy ixinbc

.llk d`egzyd mzd jiiy `lc ,ixinb `lc `hiyt mi`lk iabl la` ,ycwn iabcàîéè
rci i`c ,ycwna didy rci `l envr `nihy dryac xnel jixv - i`n cifna envr

ira `l mcew ea exzd m`c ,envr `nihy xg`l `l` ea exzd `lc xnel jixv ,ira zewlnl i`e .ded ezricin ay `l `dc ,oaxw aiigin `l jk xg` gky elit` - cifna envr `nihe

.lirl izyxitck diidyøéæð,ea rbpe xg` zn el ehiyede etizk lr gpen zn didy xifp iab (` ,an xifp) "oipin dyly" wxta xn`de :xn`z m`e - `l e` zewlnl diidy jixv xawa

o`k :ipyne .zg`e zg` lk lr aiig "`nhz l`" "`nhz l`" el exn`e `nhn did :opzcn jixte .cnere llegny df `vi ,llegn epi`y ina - "llgi `le" xnel cenlz ?aiig `di leki

rbepy in ,etizk lr d`neh gpeny onf lke ,d`neh lr d`neh siqen oi`c meyn ,xg` zn el ehiyedy dna aiig epi` znd on yxit `ly onf lk :rnyn .oixeaiga `ly o`k oixeaiga

d`neh siqedy aiig ea rbepe xfegyk jkl - axr z`neh `l` `nh did `l ea rbep f` didy inc ,oey`xd on yxit xaky ,oixeaiga `ly `l` aiigin `le .dray z`neh `nh ea

epiid ,xg` zn el ehiyedyk dil xhtc `dc :xnel yie ?yxit `ly onf lk diidyd lr dwli i`n` `kd ,ok m`e .dray z`neh `nh didi ef dribp zrya ea rbep didy inc ,ef dribpa

jenq `nhpya ixii` `kdc :yxtn mz epiaxe .xawd on yextl xdfen `ed dry lkay ,d`neh siqen `ed `kd la` .d`neh siqen epi` jkitl ,eilrn oey`xd zn jilydl witqd `lya

mei eze`a elit`c (c wxt) zegny zkqna xn`c o`nk iz` oixeaiga `ly oia oixeaiga oia biltnc xifpc `iddc d`xpe .diidy ici lr cg` mei el siqen inp yxit `lac ,dkiygl

.`iz` `l ,mini siqen epi`y oeik d`neh ztqez dil aiyg `lc ,envr mei eze`a `nhil mzd ixyc o`nl la` .ziyixtck oixeaiga d`neh siqeny itl ,`nhle xefgl leki epi` `nhpy

éàlha m`e ,ozzixk icin exhtp ewly zezixk iaiig :(` ,bk zekn) ol `niiw `dc ,`aeh `zewtp `ki` mewn lkn ?zxk xa `ed m` jka dn :mz epiax dywd - `ed zxk xa ddyc

.ycwn z`neha bbye d`neh yeniya cifdy oebk ,dzinc dpin `wtp cere !dzin eilr x`yp zxk
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é÷úî .Bìöà úBçcäì äkeøà äðzð:àøéæ éaø dì ó ¦§¨£¨§¦¨¤§©§¦¨©¦¥¨
zçkLî éëéä ,äúéîa LnéML àîè ïì àîéé÷c àlà¤¨§©§¨¨¨¥¤¦¥§¦¨¥¦©§§©§

ääL àìc éà ?dì¯ääLc éà ?äãBáò ãéáò éëéä ¨¦§¨¨¨¥¦¨¥£¨¦§¨¨
¯,éøéîb àøeòéL àîìLa zøîà éà !àeä úøk øa©¨¥¦¨§©§¦§¨¨¦¨§¦¦

dì zçkLî¯.äãBáò ãáòå äøö÷a déLôð ñéðàc ©§§©§¨§¨¥©§¥¦§¨¨§¨©£¨
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לכל אחד ואחת תושפע ברכתו של הקדוש־ברוך־הוא, ובתוספת מרובה על העיקר, בבני, חיי ומזוני רויחי.
משיחת ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט



רנב
oifge` mipya cenr fi sc ± iying wxt`nw `aa

éøéîâ à÷åã úøîà éà àìàdvexna dxvwa el `vi elit`e ,aiig diiegzyd ick ddy -

.eziidya aiigzpäì úçëùî éëéäzxk `la -?äì úçëùî.diidy `la dceara -

mixa`d on cg`a ea dkde ,ecia blfn fge` did ez`ivi jxce ,dxvwa cin `vie `nhpy

.dhnl dlrnly dn jtde dkxrnd lryøîàã àðåä áøãë- `xepiva jtdy xf -

dcear o`k yie ,elekir axwny ,`id dcear

.diidy `laäúéî áééçaxwd xfde" meyn -

.(gi xacna) "zneiåîèåçî õåçhlea `edy -

.sebd x`yn oldlúéááù íéìëîea eidy -

,"ziad l` `ade" eda `pixw `le ,ezlgzn

z` epte" (ci `xwie) aizkck mi`nh ikd elit`e

.ziaa xy` lk `nhi `ly ick ,"ziadåììä ïéââ
.dxfray -íéùã÷ éùã÷ íù ïéìëåà ïéà-

oibb xaqwc .mirlwd on miptl milk`pd

cr xie`de dtvxd `l` ,eycwzp `l zeilre

.bbd'åë ñðëðù àîèåazkc `kid lk `nl` -

.opira d`ia jxc ,d`iaåæ øîà÷ã éà÷ àëéä
àéädyr lr oiaiig oi` :dpy `kid -

dyr zevn `id ef :`kd xn`wc ,ycwnay

'ek ycwnay?éà÷ íúä.zeixed zkqna -ïéà
ïéáééç`l lre dyr lr ,mz`xeda oic zia -

z`neh z`xed lr xnelk .ycwnay dyrz

`nhpy oebk ,dyr ly `edy oia ,eiycwe ycwn

ly `edy oia ,"eglyie"c dyr epiidc dxfra

l`" zxdf` `ki`c uega `nhp oebk ,dyrz `l

`nrh yxtn mzde .(ai my) "`az `l ycwnd

d`xeda xt oi`ian oi`c meyn ,oiaiig oi`c

dreaw z`hg ezbbyy xac mlrd lr `l`

cxeie dler oaxw - ycwn z`neh la` ,cigil

.`edéåìú íùà ïéàéáî ïéàå`ay micigid -

- ielz my` aezkd okixvde zxk wtq mcil

itl ,ycwn z`neh wtq lr eze` oi`ian oi`

z`hg i`ce bbyy xac wtq lr `l` `a epi`y

.i`xwn dl sili mzde .dreawäãðáùikdl -

`inec dyr dl zgkync meyn ,dcp hwp

oebk ,z`vl xdfen `edy qpe`a dxfra `nhpc

.iz`nhp el dxn`e dxedhd mr ynyn didy

éåìú íùà ïéàéáîmy` oi`c .micigid -

.dia aizk "ytp"c ,xeavaøîà÷å`kd -

.oizipznaäùò úåöî åäæ.mzd diepyy -áééçå
íéúù.ieyiwa dcpd on yxetd -êåîñ àîéìéà
äúñåìdil iedc ,ezqipk lr qep` epi`y -

.yinyz zrya d`xz `ny dizrc` iweq`l

.ied `l cifn edineìåòáì éðìåëé øåáñë-

.d`xzy mcew yextlíëç ãéîìúá éà-

el dxn`e dxedhd mr ynyndy rceiy

.[xa`d] zeniy cr oizndl jixv "iz`nhp"
éàå

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

åìéôàla` ,`nh - eaex qpkpyn ,eipt jxc qpkp m`e - xedh enhegn ueg elek qpkp

d`ia ycwnl qpkpy `nh iab elit` dil zi` `kdc `irye` iaxc ,`l - herina

d`ia xn`c `lerl jixt (a ,al migaf) "oileqtd lk" wxtac ,d`ia dny `l zvwna

yxtnck ,ycwn iab `wec - d`ia dny xn`c `ler elit`c ,cere .d`ia dny zvwna

l`e rbz `l ycw lka" aizkc meyn ,mzd

dribp dny zvwna dribp dn "`az `l ycwnd

zia iab la` ,d`ia dny zvwna d`ia s`

epivn `lc ,d`ia dny `lc dcen rbepnd

`lerl dywz ,ikd `niz `l i`c .aezkd yiwdy

iziine (` dpyn b wxt) mici zkqnc oizipznn

zial eici qipknd :(a ,bl) oilegc ipy wxta dl

minkge ,`aiwr iax ixac zelgz eici ,rbepnd

ilekc oileg zkqna yxtne .zeipy eici mixne`

eici dxifbae ,d`ia dny `l zvwna d`ia `nlr

,`nh ied eaex qpkpyk ,edine .ibltinw eteb eh`

qpkpyk ,inp eixeg` jxcc :dnize .elekk eaexc

elek qpkpyne ,elekk eaexc mrhn `nh `di eaex

:xnel yie !ziaay milk` dedc icin ,`nh ied

jxcl d`ia jxc oia welig did `l ok m`c

rnync ,"ziad l` `ade" aizk i`n`e ,eixeg`

`kdc xnel jixhvi`c xninl `kile ?d`ia jxc

.qxt zlik` icka ddyyk micba qeaik oerh

m` ,elek eixeg` jxc qpkp elit`c `ed `xaqc

lkac ,micba qeaik oerhc diidy xeriyk ddy

qaki ziaa lke`de" (ziad l` `ade) aizk oipr

."eicba

êøãwxta xn`c ab lr s` - dxez dxq` d`ia

eixeg` jxc d`ivic (a ,i) oilegc `nw

mixetkd meia lecb odk :xn`wc ,d`ivi dny

jxc el `ae `vi :opze ,d`ivi dia aizkc gikei

cinlzk ,ok z`vl jxcc meyn epiid - ezqipk

`nei) "el e`ived" wxta yxtnck ,eaxn xhtpd

.(` ,bpïéàåelit` - miycw iycw my oilke`

opirac ,dxfr gzt jxc my ze`xl awp yi

wxta xn`ck ,dlik` zrya dxfr gzt d`xiy

.(` ,ep migaf) "onewn edfi`"

ïéàåoicd `ede - milw miycw my mihgey

,eycwzp `l zeilre mibbc ,oilke` oi`c

`l` (a ,dt migqt) "oilev cvik" wxta xn`ck

`kiiy `l dxfra dlik`c meyn dhigy hwp

.milw miycwaàîèålkidl oibb jxc qpkpy

aiigc dil wetiz ?xeht i`n` :dniz - xeht

rnynck ,ycwzp ixdy ,diteb lkidc bb meyn

`d iab (a ,dt migqt) "oilev cvik" wxt seqa

,et my) jixte ,eycwzp `l zeilre oibb :ax xn`c

dxeng miycw iycw zia ziilr :`ipzc `dn (`

'ek lkid ip`y :sqei ax ipyne ,miycwd iycwn

zeilre oibbc xazqne ,zeilr eycwzpy rnyn -

eycwzpy it lr s`c xnel jixve !mdl cg` oic

opirci `l dteb diilrc ,ycwzp `l bb - zeilr

.zeilr `l` aizk `l mzde ,cecc `xwn `l`

ebbe rny `z :xn`wc ,`icda mzd gken oke

.oibb aizk `l `xwac meyn :qxhpewa my yxitck ,yipi` aizen lkidn :ipyn `le ,ycewìáà(a ,bi) zeknc `xza wxta xn`c ab lr s`e - dcpay dyrz `l lre dyr lr oiaiig

.daexn d`pda yextz `lc ,`ed ciarz `l dcpc dyr - dline gqt `vi ,aiigin ciar i`e ciarz `l `pngx xn`c ,dxf dcearc `inec opiracéà.aiiginc `ed `cg - mkg cinlza

yal` xvi `ni`c ,dricin ay dil opiayg dqipkd lr mewn lkn ,dyixtd lr cifn `edy it lr s`.(a ,`p) "dxrp" wxta zeaezka ogky`ck ,di
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?dì zçkLî éëéä ,éøéîb à÷åc zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§©§¨§¦¦¥¦©§§©§¨
dì zçkLî ?àéLe÷ éàî :ééaà øîà¯ïBâk £©©©¥©§¨©§§©§¨§

øîàc ;àðeä áøãëå ,àøBpéöa Côäå äøöwa àaL¤¨©§¨¨§¨©§¦¨§¦§©¨§¨©
àøBpéöa CôäL øæ :àðeä áø¯.äúéî áéiç ©¨¨¤¨©§¦¨©¨¦¨

àøBpéöa CôäL øæ :àðeä áø øîà ,àôeb¯áéiç ¨¨©©¨¨¤¨©§¦¨©¨
éìkòéî àì dì Côä àìc éà ?éîc éëéä .äúéî¦¨¥¦¨¥¦§¨¨©¨¨¦©§¦

¯éìkòéî éîð eäa Côä àìc éàå !àèéLt¯ §¦¨§¦§¨¨©§©¦¦©§¦
?ãéáò à÷ éàî¯Côä àì éàc ,àëéøö àì ©¨¨¥¨§¦¨§¦¨¨©

ãça éìkòéî àzLäå ,éòL ézøúa éìkòéî eäa§¦©§¦§©§¥¨¥§¨§¨¦©§¦§©
äãBáò éáBø÷ ìëc ,ïì òîLî à÷ àäå .àzòL©§¨§¨¨©§©¨§¨¨¥£¨

¯àîéàc àðéòa ,àéòLBà éaø øîà .àéä äãBáò£¨¦£©©¦©£¨¨¥¨§¥¨
òbeðîä úéaì ñðëpä :àiøáçî àðéôzñîe àúléî¦§¨¦§©¥¨¥©§©¨©¦§¨©©¦©§¨

BîèBçî õeç Blek eléôàå ,åéøBçà Cøc¯,øBäè ¤¤£¨©£¦¥§¨
.äøBz äøñà äàéa Cøc ,"úéaä ìà àaäå" :áéúëc¦§¦§©¨¤©©¦¤¤¦¨¨§¨¨
:àáø øîà !éîð Blek éëä éà ,àiøáçî àðéôzñîe¦§©¥¨¥©§©¨¦¨¦©¦£©¨¨

Blek¯àìå" :áéúëc ,úéaaL íéìkî òøb àì̈¨©¦¥¦¤©©¦¦§¦§Ÿ
eìlä ïébb :éëä éîð àéðz ."úéaa øLà ìk àîèé¦§¨¨£¤©¨¦©§¨©¦¨¦©¦©¨

¯ïéèçBL ïéàå ,íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBà ïéà¥§¦¨¨§¥¢¨¦§¥£¦
ìëéäì ïébb Cøc ñðëpL àîèå ,íél÷ íéLã÷ íL̈¢¨¦©¦§¨¥¤¦§¨¤¤©¦©¥¨

¯,øeètCøc ,"àáz àì Lc÷nä ìàå" :øîàpL ¨¤¤¡©§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ¤¤
Lc÷naL äNò úåöî àéä Bæ" .äøBz äøñà äàéa¦¨¨§¨¨¦¦§©£¥¤©¦§¨
Bæ" øîà÷c ,éà÷ àëéä .'åëå "äéìò ïéáéiç ïéàL¤¥©¨¦¨¤¨¥¨¨¥§¨¨©

?"àéä¯ìòå äNò ìò ïéáéiç ïéà :éà÷ íúä ¦¨¨¨¥¥©¨¦©£¥§©
éeìz íLà ïéàéáî ïéàå ,Lc÷naL äNòz àìŸ©£¤¤©¦§¨§¥§¦¦¨¨¨
ïéáéiç ìáà ,Lc÷naL äNòz àì ìòå äNò ìò©£¥§©Ÿ©£¤¤©¦§¨£¨©¨¦
íLà ïéàéáîe ,äcðaL äNòz àì ìòå äNò ìò©£¥§©Ÿ©£¤¤§¦¨§¦¦¨¨
:øîà÷å .äcðaL äNòz àì ìòå äNò ìò éeìz̈©£¥§©Ÿ©£¤¤§¦¨§¨¨©
.äéìò ïéáéiç ïéàL Lc÷naL äNò úåöî àéä Bæ¦¦§©£¥¤©¦§¨¤¥©¨¦¨¤¨
äéä ?äéìò ïéáéiçL äcðaL äNò úåöî àéä Bæéàå§¥¦¦§©£¥¤§¦¨¤©¨¦¨¤¨¨¨
Løéôe "éúàîèð" Bì äøîàå ,äøBähä íò LnLî§©¥¦©§¨§¨§¨¦§¥¦¥¥

ãiî¯.Búàéák Bì äàðä BúàéöiL éðtî ,áéiç ¦¨©¨¦§¥¤§¦¨£¨¨§¦¨
áéiç :áø øa àéiç éaøc déîMî øîà ééaà ,øîzéà¦§©©©¥¨©¦§¥§©¦¦¨©©©¨
àaL øa ìàeîL áø øîà àáø øîà ïëå ;íézL§©¦§¥¨©¨¨¨©©§¥©©¨
àãçå äñéðkà àãç ,íézL áéiç :àðeä áø øîà̈©©¨©¨§©¦£¨©§¦¨©£¨

,íëç ãéîìúa àîéìéà ?ïàîáe ,dzñåì Ceîñ àîéìéà ?éàîa :äaø da éåä .äLéøtà©§¦¨¨¥¨©¨§©¦¥¨¨§¦§¨§©¦¥¨§©§¦¨¨
áéiçéì äñéðkà àîìLa!àeä ãéæî ?áéiçéì éànà äLéøtà àlà ,ìBòáì éðìBëé :øáñ÷ ¦§¨¨©§¦¨¦©¥¨¨©¨§¦¦§¤¨©§¦¨©©¦©¥¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zereay(iyiy meil)

éøéîb à÷åc úøîà éà àlàjk `weecy xne` dz` m` `l` - ¤¨¦¨§©©§¨§¦¦
m` s`e ,eziidy lr aiig d`egzyd ick ddeydy ,minkg elaiw

,dvexna jk xg` `vidì úçkLî éëéä,`ziixad oic okzi ji` - ¥¦©§©©¨
.zxk aiigzdl ilan ynyie ycwna ddyi `nh odky

:`ziixaa oicd xn`p ote` dfi`a zvxzn `xnbdéàî ,éiaà øîà̈©©©¥©
,àéLe÷dì úçkLî,diidy ila dcear car `nhpy odky okzi - §¨©§©©¨
L ïBâke xdin `nhpy ixg`àáz`vlad jxce ,äøöwjxca §¤¨©§¨¨
ez`iviàøBpéöa Côägafnd lr mitxypd mixai`d cg`a dkd - ¨©§¦¨

edyr m` dzin aiig `ed df dyrn lre .ecia didy blfna ektde
.xeriyk ddy `ly xg`n ,aiig epi` zxk j` ,cifnaådf uexiz §

`ed,àðeä áøãkdcear `id blfna mixa`d zkitdy xaeqd ¦§©¨
,dilr miaiigy,àðeä áø øîàcøæodk epi`y -,àøBpéöa CôäL §¨©©¨¨¤¨©§¦¨

äúéî áéiç.ycwna dcear cary xf oick ,miny icia ©¨¦¨
:`ped ax ixac z` zx`an `xnbdCôäL øæ ,àðeä áø øîà ,àôeb¨¨©©¨¨¤¨©

y`d lry mixai`.äúéî áéiç ,àøBpéöa:`xnbd zl`eyéîc éëéä §¦¨©¨¦¨¥¦¨¥
,xaecn dna -éìkòéî àì dì Côä àìc éàjted didy `la m` - ¦§Ÿ¨©¨Ÿ¦©§¦

,y`a milkrzn eid `l md el` mixai`àèéLt`ed heyt `ld - §¦¨
.erinydl `ped ax jxved dnle df oicénð eäa Côä àìc éàå§¦§Ÿ¨©§©¦

éìkòéî,milkrzn eid md mze` jted didy `la mb m`e -éàî ¦©§¦©
ãéáò à÷aiig recne ,melk etiqed `l eiyrn `ld ,dyr dn - ¨¨¥

:`xnbd zvxzn .dzinézøúa éìkòéî eäa Côä àì éàc àëéøö àìŸ§¦¨§¦Ÿ¨©§¦©§¦§©§¥
àzòL ãça éìkòéî àzLäå éòLz`f xnel `ped ax jxved `l - ¨¥§©§¨¦©§¦§©©§¨

,zery izya milkrzn eid mda jted did `l m`y ote`a `l`
,zg` drya elkrzd mktdy dzreïì òîLî à÷ àäåjkae - §¨¨©§©¨

`ped ax epl rinydàéä äãBáò äãBáò éáeø÷ ìëcdlert lky - §¨¥¥£¨£¨¦
.dcearl `id mb zaygp dceard zilkz z` zaxwne dyigny

`nhp eil` qpkpdy epic zrxv rbp ea yiy zia(en ci `xwie)lkye ,
mi`nh ekezay milkd(el my)d`iad ote` edfi` dpc `xnbd .

ycwnl d`ia oicn di`x d`iane ,`nhp rbepnd zial `ad eay
.d`neha

àúléî àîéàc àðéòa ,àéòLBà éaø øîà,xac xnel ip` ywan - ¨©©¦©§¨¨¥¨§¥¨¦§¨
àiøáçî àðéôzñîeipevxy xacd .daiyid ipan ip` `xiizne - ¦§§¥¨¥©§©¨

y `ed xnelòbeðnä úéaì ñðëpäzrxv rbpa `nhpy zial -Cøc ©¦§¨©©¦©§¨¤¤
åéøBçà,xeg`l dkilda -eléôàåqpkpBlekziad jez l`õeç £¨©£¦

BîèBçî,uega xzepy,øBäèmeynáéúëc(en ci `xwie)ìà àaäå' ¥§¨¦§¦§©¨¤
úéaäoeyl dxezd dxikfdy oeikne ,'`nhi ez` xiBqd ini lM ©©¦¨§¥¦§¦ŸŸ¦§¨

a wxy ixd ,'d`ia'äøñà äàéa Cøcd d`nih -,äøBzekxc oi`e ¤¤¦¨¨§¨¨
.zipxeg` zkll mc` lyàiøáçî àðéôzñîexne` ippi`y dne - ¦§§¥¨¥©§©¨

iz`xi zngn `ed ,ok.daiyid ipan
`xnbd dywn:énð Blek ,éëä éàrbepnd zial elek qpkp m` mb - ¦¨¦©¦

recne ,jxck `ly dzid ez`ia ixdy ,xedh didi eixeg` jxc
.uega x`yp etebn wlgy ote`a wx ok xne` dz`

:`xnbd zvxzn,àáø øîàqpkp m`òøb àì ,Blekrexb `ed oi` - ¨©¨¨Ÿ¨©
,úéaaL íéìkîáéúëc(el my)'ebe odMd `ai mxhA ziAd z` EPtE' ¦¥¦¤©©¦¦§¦¦¤©©¦§¤¤¨Ÿ©Ÿ¥

,'úéaa øLà ìk àîèé àìåziaa mi`vnpy milhlhnd lky o`kne §Ÿ¦§¨Ÿ£¤©¨¦
ziad l` e`a `ly it lr s` ,mi`nhp ,eze` `nhn odkd xy`k
ziad l` `ad s` ,mzenke .okl mcew xak my eid `l` rbepnd
zngn `nhp `ly s` ,ziaa ezeid zngn `nhp d`ia jxck `ly

.eil` ez`ia
da xkfedy `ziixan `irye` iax ixacl di`x d`ian `xnbd

:dkxck `ly ycwnl d`ia oicéëä énð àéðziax ixack `ziixaa ©§¨©¦¨¦
,`irye`eìlä ïébbmiyecw mpi` ,dxfray zekyld zebb - ©¦©¨

,okle ,dxfrd zyecwaLã÷ éLã÷ íL ïéìëBà ïéà,íémpicy ¥§¦¨¨§¥¨¨¦
,dxfra lk`dl,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBL ïéàåhgydl mpicy §¥£¦¨¨¨¦©¦

,dxfraåokCøc ñðëpL àîèdìëéäì ïébb,øeèt ,meynøîàpLmy) §¨¥¤¦§©¤¤©¦©¥¨¨¤¤¡©
(c ai,'àáú àì Lc÷nä ìàå'wxy cnlp 'd`ia' oeylneäàéa Cøc §¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ¤¤¦¨

.äøBz äøñàdxeza xn`py mewn lky ,`ziixaa gken dpd ¨§¨¨
.dkxck d`ia `l` df llka oi` ,d`ia

:dpyna epipy,'åëå äéìò ïéáéiç ïéàL Lc÷naL äNò úåöî àéä Bæ¦¦§©£¥¤©¦§¨¤¥©¨¦¨¤¨
mr ynyn did ,dilr oiaiigy dcpay dyr zevn `id efi`e
d`pd ez`iviy iptn aiig cin yxite iz`nhp el dxn`e dxedhd

.ez`iak elly jynd md epizpyn ixacy rnyn '`id ef' oeyln
.illk ote`a my dpypy oicd z` x`al d`a `ide ,zxg` dpyn
zl`ey .dpyn dze` z` d`iane ,`id efi` zxxan `xnbd

:`xnbd'àéä Bæ' øîà÷c ,éà÷ àëéädil`y dpynd `id okid - ¥¨¨¥§¨¨©¦
.'`id ef' exn`a ,epizpyna `pzd oeekn

:`xnbd daiynéà÷ íúäzeixed zkqna zipyp ef dpyn -(:g), ¨¨¨¥
,epipyyïéàoic ziaïéáéiçzerha exedyk xac mlrd xtìòzevn ¥©¨¦©

ìòå äNòzevnaL äNòú àìz`nehLc÷n,eiycweïéàåmicigid £¥§©Ÿ©£¤¤§¦§¨§¥
éeìz íLà ïéàéáîexarykaL äNòú àì ìòå äNò ìòz`neh §¦¦¨¨¨©£¥§©Ÿ©£¤¤§

Lc÷n.eiycweìáàoic ziaïéáéiçxac mlrd xtzerha exedyk ¦§¨£¨©¨¦
ìòzevnìòå äNòzevnïéàéáîe ,äcpaL äNòú àìmicigidíLà ©£¥§©Ÿ©£¤¤©¦¨§¦¦¨¨

éeìzexaryk÷å .äcpaL äNòú àì ìòå äNò ìòøîàlr xn`e - ¨©£¥§©Ÿ©£¤¤©¦¨§¨¨©
jkxdnl dxfra `nhpy in lr devndy ,epizpyna `pzd

,[epizpyna dxkfedy] dpnn z`vleúåöî àéä BædLc÷naL äNò ¦¦§©£¥¤©¦§¨
my xn`p dilry.äéìò ïéáéiç ïéàL:dpynd dkiynneàéä Bæéàå ¤¥©¨¦¨¤¨§¥¦

úåöîdäcpaL äNòxn`p dilryäéìò ïéáéiçLxac mlrd xt ¦§©£¥¤©¦¨¤©¨¦¨¤¨
,my`eéúàîèð Bì äøîàå äøBähä íò LnLî äéäz`neha eiykr ¨¨§©¥¦©§¨§¨§¨¦§¥¦

,dcpLøéôedpnn,ãiî,xa`d ieyiw wqtiy oizndl ilaáéiçzxk ¥©¦¨©¨
xeqi`a eilr dxeq` ig xa`a dyixty ,bbeya z`hge ,cifna

,dcp,Búàéák Bì äàðä BúàéöiL éðtî.dcpd lr `ak df ixde ¦§¥¤§¦¨£¨¨§¦¨
:ieyiwa dcpd on dyixt lr z`hgd aeiga dpc `xnbd,øîzéà¦§©

,áø øa àéiç áøc déîMî øîà éiaàezy` el dxn`yk m` ©©¥¨©¦§¥§©¦¨©©
,cin yxt `l` oiznd `l iz`nhp,dbbyaíézL áéiçizy - ©¨§©¦

.ze`hgáéiç ,àðeä áø øîà àáL øa ìàeîL áø øîà àáø øîà ïëå§¥¨©¨¨¨©©§¥©§¨¨©©¨©¨
äñéðkà àãç ,íézLxary dcp z`ia xeqi` lr zg` z`hg - §©¦£¨©§¦¨

,d`nhpynäLéøtà àãçå`idy ,dyixtd lr zg` z`hge - ©£¨©§¦¨
.envr ipta sqep xeqi` dyrn

ze`hg izy aiig ote` dfi`a zxxan `xnbdmiypd aex jxc .
.zqe z`xwpd `id ef zeriawe ,mireaw mipnfa dcp mc ze`xl
mei eze` lka epiidc ,dly zqed zpera ezy`n yextl mc` aiig

.zqed zry dribdy mcew s`e ,ze`xl dlibx eay dlil e`
:`xnbd zxxanäaø da éåä,ef drenya oiir dax -,l`yeéàîa ¨¥¨©¨§©

,xaecnàîéìéàezy` lr `aa xaecny xn`p m` -,dzñåì êeîñ ¦¥¨¨§¦§¨
ïàîáe,xaecn ina ,xxal cer jixve -,íëç ãéîìúa àîéìéàiwad §©¦¥¨§©§¦¨¨

,dxezd ipicaáéiçéì äñéðkà àîìLalr aiigy oicd oaen - ¦§¨¨©§¦¨¦©©
,qep` epi`e ,ea lykpy dcpd xeqi`a `ed bbeyy oeik ,dqipkd
zrya mc d`xz `ny yeygl el dide dzqel jenq df ixdy

e li`ed ,cifn epi` oke ,yinyzìBòáì épìBëé øáñ÷did `ed - ¨¨©§©¦¦§
,`nhizy mcew yextl witqdle leral ezlekia yiy xeaqàlà¤¨

áéiçéì éànà äLéøtàezyixt lr ztqep z`hg aiig recn - ©§¦¨©©¦©©
`lde ,ieyiwaàeä ãéæîrceie `ed mkg cinlz ixdy ,ezyixta ¥¦

,xa`d zeniy cr oizndl jixv d`nhpe dxedhd mr ynyndy
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בשעה שזהו באופן ד"כולנו כאחד" אזי זה גופא כלי ל"ברכנו אבינו".
משיחת ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט



רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zereay(iyiy meil)

éøéîb à÷åc úøîà éà àlàjk `weecy xne` dz` m` `l` - ¤¨¦¨§©©§¨§¦¦
m` s`e ,eziidy lr aiig d`egzyd ick ddeydy ,minkg elaiw

,dvexna jk xg` `vidì úçkLî éëéä,`ziixad oic okzi ji` - ¥¦©§©©¨
.zxk aiigzdl ilan ynyie ycwna ddyi `nh odky

:`ziixaa oicd xn`p ote` dfi`a zvxzn `xnbdéàî ,éiaà øîà̈©©©¥©
,àéLe÷dì úçkLî,diidy ila dcear car `nhpy odky okzi - §¨©§©©¨
L ïBâke xdin `nhpy ixg`àáz`vlad jxce ,äøöwjxca §¤¨©§¨¨
ez`iviàøBpéöa Côägafnd lr mitxypd mixai`d cg`a dkd - ¨©§¦¨

edyr m` dzin aiig `ed df dyrn lre .ecia didy blfna ektde
.xeriyk ddy `ly xg`n ,aiig epi` zxk j` ,cifnaådf uexiz §

`ed,àðeä áøãkdcear `id blfna mixa`d zkitdy xaeqd ¦§©¨
,dilr miaiigy,àðeä áø øîàcøæodk epi`y -,àøBpéöa CôäL §¨©©¨¨¤¨©§¦¨

äúéî áéiç.ycwna dcear cary xf oick ,miny icia ©¨¦¨
:`ped ax ixac z` zx`an `xnbdCôäL øæ ,àðeä áø øîà ,àôeb¨¨©©¨¨¤¨©

y`d lry mixai`.äúéî áéiç ,àøBpéöa:`xnbd zl`eyéîc éëéä §¦¨©¨¦¨¥¦¨¥
,xaecn dna -éìkòéî àì dì Côä àìc éàjted didy `la m` - ¦§Ÿ¨©¨Ÿ¦©§¦

,y`a milkrzn eid `l md el` mixai`àèéLt`ed heyt `ld - §¦¨
.erinydl `ped ax jxved dnle df oicénð eäa Côä àìc éàå§¦§Ÿ¨©§©¦

éìkòéî,milkrzn eid md mze` jted didy `la mb m`e -éàî ¦©§¦©
ãéáò à÷aiig recne ,melk etiqed `l eiyrn `ld ,dyr dn - ¨¨¥

:`xnbd zvxzn .dzinézøúa éìkòéî eäa Côä àì éàc àëéøö àìŸ§¦¨§¦Ÿ¨©§¦©§¦§©§¥
àzòL ãça éìkòéî àzLäå éòLz`f xnel `ped ax jxved `l - ¨¥§©§¨¦©§¦§©©§¨

,zery izya milkrzn eid mda jted did `l m`y ote`a `l`
,zg` drya elkrzd mktdy dzreïì òîLî à÷ àäåjkae - §¨¨©§©¨

`ped ax epl rinydàéä äãBáò äãBáò éáeø÷ ìëcdlert lky - §¨¥¥£¨£¨¦
.dcearl `id mb zaygp dceard zilkz z` zaxwne dyigny

`nhp eil` qpkpdy epic zrxv rbp ea yiy zia(en ci `xwie)lkye ,
mi`nh ekezay milkd(el my)d`iad ote` edfi` dpc `xnbd .

ycwnl d`ia oicn di`x d`iane ,`nhp rbepnd zial `ad eay
.d`neha

àúléî àîéàc àðéòa ,àéòLBà éaø øîà,xac xnel ip` ywan - ¨©©¦©§¨¨¥¨§¥¨¦§¨
àiøáçî àðéôzñîeipevxy xacd .daiyid ipan ip` `xiizne - ¦§§¥¨¥©§©¨

y `ed xnelòbeðnä úéaì ñðëpäzrxv rbpa `nhpy zial -Cøc ©¦§¨©©¦©§¨¤¤
åéøBçà,xeg`l dkilda -eléôàåqpkpBlekziad jez l`õeç £¨©£¦

BîèBçî,uega xzepy,øBäèmeynáéúëc(en ci `xwie)ìà àaäå' ¥§¨¦§¦§©¨¤
úéaäoeyl dxezd dxikfdy oeikne ,'`nhi ez` xiBqd ini lM ©©¦¨§¥¦§¦ŸŸ¦§¨

a wxy ixd ,'d`ia'äøñà äàéa Cøcd d`nih -,äøBzekxc oi`e ¤¤¦¨¨§¨¨
.zipxeg` zkll mc` lyàiøáçî àðéôzñîexne` ippi`y dne - ¦§§¥¨¥©§©¨

iz`xi zngn `ed ,ok.daiyid ipan
`xnbd dywn:énð Blek ,éëä éàrbepnd zial elek qpkp m` mb - ¦¨¦©¦

recne ,jxck `ly dzid ez`ia ixdy ,xedh didi eixeg` jxc
.uega x`yp etebn wlgy ote`a wx ok xne` dz`

:`xnbd zvxzn,àáø øîàqpkp m`òøb àì ,Blekrexb `ed oi` - ¨©¨¨Ÿ¨©
,úéaaL íéìkîáéúëc(el my)'ebe odMd `ai mxhA ziAd z` EPtE' ¦¥¦¤©©¦¦§¦¦¤©©¦§¤¤¨Ÿ©Ÿ¥

,'úéaa øLà ìk àîèé àìåziaa mi`vnpy milhlhnd lky o`kne §Ÿ¦§¨Ÿ£¤©¨¦
ziad l` e`a `ly it lr s` ,mi`nhp ,eze` `nhn odkd xy`k
ziad l` `ad s` ,mzenke .okl mcew xak my eid `l` rbepnd
zngn `nhp `ly s` ,ziaa ezeid zngn `nhp d`ia jxck `ly

.eil` ez`ia
da xkfedy `ziixan `irye` iax ixacl di`x d`ian `xnbd

:dkxck `ly ycwnl d`ia oicéëä énð àéðziax ixack `ziixaa ©§¨©¦¨¦
,`irye`eìlä ïébbmiyecw mpi` ,dxfray zekyld zebb - ©¦©¨

,okle ,dxfrd zyecwaLã÷ éLã÷ íL ïéìëBà ïéà,íémpicy ¥§¦¨¨§¥¨¨¦
,dxfra lk`dl,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBL ïéàåhgydl mpicy §¥£¦¨¨¨¦©¦

,dxfraåokCøc ñðëpL àîèdìëéäì ïébb,øeèt ,meynøîàpLmy) §¨¥¤¦§©¤¤©¦©¥¨¨¤¤¡©
(c ai,'àáú àì Lc÷nä ìàå'wxy cnlp 'd`ia' oeylneäàéa Cøc §¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ¤¤¦¨

.äøBz äøñàdxeza xn`py mewn lky ,`ziixaa gken dpd ¨§¨¨
.dkxck d`ia `l` df llka oi` ,d`ia

:dpyna epipy,'åëå äéìò ïéáéiç ïéàL Lc÷naL äNò úåöî àéä Bæ¦¦§©£¥¤©¦§¨¤¥©¨¦¨¤¨
mr ynyn did ,dilr oiaiigy dcpay dyr zevn `id efi`e
d`pd ez`iviy iptn aiig cin yxite iz`nhp el dxn`e dxedhd

.ez`iak elly jynd md epizpyn ixacy rnyn '`id ef' oeyln
.illk ote`a my dpypy oicd z` x`al d`a `ide ,zxg` dpyn
zl`ey .dpyn dze` z` d`iane ,`id efi` zxxan `xnbd

:`xnbd'àéä Bæ' øîà÷c ,éà÷ àëéädil`y dpynd `id okid - ¥¨¨¥§¨¨©¦
.'`id ef' exn`a ,epizpyna `pzd oeekn

:`xnbd daiynéà÷ íúäzeixed zkqna zipyp ef dpyn -(:g), ¨¨¨¥
,epipyyïéàoic ziaïéáéiçzerha exedyk xac mlrd xtìòzevn ¥©¨¦©

ìòå äNòzevnaL äNòú àìz`nehLc÷n,eiycweïéàåmicigid £¥§©Ÿ©£¤¤§¦§¨§¥
éeìz íLà ïéàéáîexarykaL äNòú àì ìòå äNò ìòz`neh §¦¦¨¨¨©£¥§©Ÿ©£¤¤§

Lc÷n.eiycweìáàoic ziaïéáéiçxac mlrd xtzerha exedyk ¦§¨£¨©¨¦
ìòzevnìòå äNòzevnïéàéáîe ,äcpaL äNòú àìmicigidíLà ©£¥§©Ÿ©£¤¤©¦¨§¦¦¨¨

éeìzexaryk÷å .äcpaL äNòú àì ìòå äNò ìòøîàlr xn`e - ¨©£¥§©Ÿ©£¤¤©¦¨§¨¨©
jkxdnl dxfra `nhpy in lr devndy ,epizpyna `pzd

,[epizpyna dxkfedy] dpnn z`vleúåöî àéä BædLc÷naL äNò ¦¦§©£¥¤©¦§¨
my xn`p dilry.äéìò ïéáéiç ïéàL:dpynd dkiynneàéä Bæéàå ¤¥©¨¦¨¤¨§¥¦

úåöîdäcpaL äNòxn`p dilryäéìò ïéáéiçLxac mlrd xt ¦§©£¥¤©¦¨¤©¨¦¨¤¨
,my`eéúàîèð Bì äøîàå äøBähä íò LnLî äéäz`neha eiykr ¨¨§©¥¦©§¨§¨§¨¦§¥¦

,dcpLøéôedpnn,ãiî,xa`d ieyiw wqtiy oizndl ilaáéiçzxk ¥©¦¨©¨
xeqi`a eilr dxeq` ig xa`a dyixty ,bbeya z`hge ,cifna

,dcp,Búàéák Bì äàðä BúàéöiL éðtî.dcpd lr `ak df ixde ¦§¥¤§¦¨£¨¨§¦¨
:ieyiwa dcpd on dyixt lr z`hgd aeiga dpc `xnbd,øîzéà¦§©

,áø øa àéiç áøc déîMî øîà éiaàezy` el dxn`yk m` ©©¥¨©¦§¥§©¦¨©©
,cin yxt `l` oiznd `l iz`nhp,dbbyaíézL áéiçizy - ©¨§©¦

.ze`hgáéiç ,àðeä áø øîà àáL øa ìàeîL áø øîà àáø øîà ïëå§¥¨©¨¨¨©©§¥©§¨¨©©¨©¨
äñéðkà àãç ,íézLxary dcp z`ia xeqi` lr zg` z`hg - §©¦£¨©§¦¨

,d`nhpynäLéøtà àãçå`idy ,dyixtd lr zg` z`hge - ©£¨©§¦¨
.envr ipta sqep xeqi` dyrn

ze`hg izy aiig ote` dfi`a zxxan `xnbdmiypd aex jxc .
.zqe z`xwpd `id ef zeriawe ,mireaw mipnfa dcp mc ze`xl
mei eze` lka epiidc ,dly zqed zpera ezy`n yextl mc` aiig

.zqed zry dribdy mcew s`e ,ze`xl dlibx eay dlil e`
:`xnbd zxxanäaø da éåä,ef drenya oiir dax -,l`yeéàîa ¨¥¨©¨§©

,xaecnàîéìéàezy` lr `aa xaecny xn`p m` -,dzñåì êeîñ ¦¥¨¨§¦§¨
ïàîáe,xaecn ina ,xxal cer jixve -,íëç ãéîìúa àîéìéàiwad §©¦¥¨§©§¦¨¨

,dxezd ipicaáéiçéì äñéðkà àîìLalr aiigy oicd oaen - ¦§¨¨©§¦¨¦©©
,qep` epi`e ,ea lykpy dcpd xeqi`a `ed bbeyy oeik ,dqipkd
zrya mc d`xz `ny yeygl el dide dzqel jenq df ixdy

e li`ed ,cifn epi` oke ,yinyzìBòáì épìBëé øáñ÷did `ed - ¨¨©§©¦¦§
,`nhizy mcew yextl witqdle leral ezlekia yiy xeaqàlà¤¨

áéiçéì éànà äLéøtàezyixt lr ztqep z`hg aiig recn - ©§¦¨©©¦©©
`lde ,ieyiwaàeä ãéæîrceie `ed mkg cinlz ixdy ,ezyixta ¥¦

,xa`d zeniy cr oizndl jixv d`nhpe dxedhd mr ynyndy
.z`hg aiig epi` cifne
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להוסיף בנר מצווה ותורה אור, ובנר ה' נשמת אדם של עצמו ושל הזולת, מתוך שמחה.
ממכתב יחי חנוכה, ה'תש"כ



xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zereay(ycew zay meil)

éàåe -xaecny xn`p m`,õøàä íòa`ede ,zeklda iwa epi`y §¦§©¨¨¤
oia bbeyixd ,dyixta oiae d`iaaéãéàå éãéàipy z` exara - ¦¦§¦¦

y ink ,el`d mixeqi`d,àeä ãçà íìòäa áìç éúéæ éðL ìëàepi`y ¨©§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨
,zg` z`hg `l` aiigxeqi`e d`iad xeqi` z`y meyn

aiigzpy mdipia el rceeiy `la ,cg` mlrda xar `ed dyixtd
aiigzpy dfn oiad `l iz`nhp el dxn`yk ik ,z`hg ez`ia lr
lykpy xeqi`a qep` `edy xeaq didy itl ,dqipkd lr z`hg

.z`hgn xeht qep`e ,ea
àlàåxaecny xn`pïàîáe ,dzñåì Ceîñ ïéàLa,xaecn inae - §¤¨Ÿ§¤¥¨§¦§¨§©

àîéìéày xn`p m` -,íëç ãéîìúa:`xnbd dgecàì àãç àìå ¦¥¨§©§¦¨¨§Ÿ£¨Ÿ
áéiçéîik ,zg` z`hg elit` aiig epi` ixde -ñeðà äñéðkà,`ed ¦©©©§¦¨¨

zrya `ly `nhizy ezrc lr zelrdl eilr did `ly oeik
,xehte ,dzqeeãéæî äLéøtà`edxeq`y `ed rcei ixdy ,xehte ©§¦¨¥¦

e .ig xa`a yextléàxaecny xn`p m` -àeä àãç ,õøàä íòa ¦§©¨¨¤£¨
áéiçéîc,zg` z`hg `l` aiig epi` ixd -,äLéøtàbbey `edy §¦©©©§¦¨

oeik xeht dqipkd lr la` ,zxzen ig xa`a dyixty exaqa ,da
.dzr `nhizy ezrca zelrdl eilr did `ly ,qep` `edy

zvxzn .ze`hg izy aiig eay ote`d edfi` zx`an `xnbd
:`xnbdøãäe xfg -íìBòì ,àáø øîàxaecn zn`a -Ceîña £©¨©¨¨§¨§¨

e ,íëç ãéîìúáe ,dzñåì`edy oebkBæì íëç ãéîìzdf oiprl - §¦§¨§©§¦¨¨©§¦¨¨¨
,dzqel jenq ezy`n yextl jixvy rceiyåmle`ãéîìz ïéà §¥©§¦

Bæì íëçel dxn`e dxedhd mr ynyndy rcei `ed oi` - ¨¨¨
`ed mixeqi`d ipy z`y `vnp .zn xa`a yextl jixv iz`nhp
did xeaq ik ezqipka bby `ed ,zenlrd izya ,bbeya dyr
rcep ixd iz`nhp el dxn`yke ,`nhizy mcew yextl witqiy
bbye ay xy`k okle ,z`hg aiigzpe dcp xeqi`a `hgy el
dyixtd lr aiigzp ,xeqi`d zrici i` zngn ig xa`a ezyixta

.ztqep z`hg
:elld z`hgd iaeig ipyl zeipynn xewn d`ian `xnbdøîà̈©

eäðéðz eäééåøúå ,àáøyxetna epipy el`d miaeigd ipy z`e - ¨¨§©§©§§¦§
lr aeigd z` od ,dpynaäñéðkdzqel jenqàðéðzode ,epipy - §¦¨§¦¨

lr aeigd z`äLéøtig xa`a.àðéðzlr aeigd z`äLéøtxa`a §¦¨§¦¨§¦¨
igéðz÷c ,àðéðz,epizpyna `pzd dpy oky -íò LnLî äéä §¦¨§¨¨¥¨¨§©¥¦

áéiç ,ãiî Løéôe ,éúàîèð Bì äøîàå äøBähäezyixt lr z`hg ©§¨§¨§¨¦§¥¦¥©¦¨©¨
.ig xa`alr aeigd z`eäñéðkdzqel jenqàðéðzdpynadcp) §¦¨§¦¨

(.cizilhna yinyzd ixg` mnvr z` ewcay dy`de yi`dy ,
eàöîðmcìòzilhnd,BlLe` yinyzd onfa mc dz`x i`ce ¦§¨©¤

mdipy jkitl ,ok iptlïéàîè,dcp z`nehaïaø÷a ïéáéiçå,z`hg §¥¦§©¨¦§¨§¨
:`ax x`an .mcil dbbya `ay dcp zlira xeqi` lråàì éàî- ©¨

xaecn oi` m`daeyniyå ,dzñåì Ceîñoaxwa miaiig,äñéðkà §¨§¦§¨§©§¦¨
rpndl mdilr didy oeiky ,d`neha yinyz lr xnelk
`le dcpd xeqi`a mibbey miaygp md ,zqel jenq yinyzn
dzqel jenq ynynd lr z`hg aeig yiy di`x o`kne ,miqep`

.yinyz zrya d`nhpe
ote`a dze` cinrne ,dcpa dpyndn di`xd z` dgec `c` ax

:xg`Cì àîéà íìBòì ,àáøì àðúî øa àãà áø déì øîàzn`a - ¨©¥©£¨©©§¨§¨¨§¨¥¨¨
xaecny jl xne`å ,dzñååì Ceîñ àlLagoaxw miaii,äLéøtà ©§¤Ÿ¨§¦§¨§©§¦¨

lr la` ,ig xa`a yxte iz`nhp el dxn` yinyzd onfay oebke
`ly df didy oeik ,miqep` mdy meyn ,llk miaiig oi` dqipkd

.dzqel jenqa
àîéz éëåz` ,ok m` ,xn`ze dywz m`e -d lr aeigd oicäLéøt §¦¥¨§¦¨

éì änìe`pye ay dnl ,dpynd z` `iypd dcedi iax xciqyk - ¨¨¦
,mydéì àðz àä,jl uxz` df lr ,epizpyna eze` dpy xak ixd ¨¨¨¥

éøèöéà àäïðéòBîLàì Ciepyd xg` oic eprinydl jxved ixd - ¨¦§§¦§©§¦©
m`y ,dpyn dze`aàöîðmcìòzilhnd,dlLmdipyíéàîè ¦§¨©¤¨§¥¦
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,my zepyl `iypd dcedi iax ywia eze`y 'dly lr `vnp' oic
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.dyixtd

`piaxz` dgece dcpa dpyna `c` ax ly eyexit lr dywn

:`xnbd dywn .eixacdî÷Bàì úéöî éî ,àãà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©£¨¦¨¥§§¨
àéääì`idd dpynd z` cinrdl dz` leki ike -Ceîñ àlLa §©¦§¤Ÿ¨

å ,dzñåìmiaiigy xneléðz÷ 'àöîð' àäå ,äLéøtàdpyna ixde - §¦§¨§©§¦¨§¨¦§¨¨¨¥
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.yxt dzngne ,d`nehd lr drici el dzid

àáø déì øîà,`c` axlCaø øîà÷c éàî úéiödnl rny - ¨©¥¨¨©¥©§¨¨©©¨
lr `ed aeigdy dpyna yxtl xyt` i`y ,`piax jax xn`y

.dqipkd lr miaiigy dpnn di`x yi gxkdae ,dyixtd
:`ziixan `piax ixac lr dywn `c` axdéì øîàax el aiyd - ¨©¥

,`c`úéöî éëéä,dqipkd lr `ed aeigdy yxtl xyt` ji` - ¥¦¨¥
dìò àéðúcmiaiig ely lr `vnpay dpynd ixac lr ixde - §©§¨£¨

,`ziixaa epipy oaxwa.äéìò ïéáéiçL äcpaL äNò úåöî àéä Bæ¦¦§©£¥¤©¦¨¤©¨¦¨¤¨
àúéà íàåixd ,dqipkd lr `ed aeigdy ,jixack m`e -àì úåöî §¦¦¨¦§©Ÿ

àéä äNòúzevn `le ,dcpd zlira xeqi` ,dilr miaiigy ef ©£¤¦
.yxtn ip`y itk ,zn xa`a yextl ,dyr

:`ziixad z` uxzn `axdéì øîà,`axàúéðz éàey m` -dp ¨©¥¦§¥¨
,ef `ziixa dz`éëä éðúe øqçyiy dxiqg dpynk dze` owz - ©¥§¥¨¦

,jk da sqede ,dixaca siqedlBæeilry xeqi`d `idy ,dqipkd -
,oaxwa miaiigy dpyna xn`päcpaL äLòú àì úåöî àéä¦¦§©Ÿ©£¤¤©¦¨

,äéìò ïéáéiçL.dcpd lr `eal `ly dxezd zxdf` epiidc ¤©¨¦¨¤¨
y mc` ,`ziixad dtiqeneBì äøîàå äøBähä íò LnLî äéä̈¨§©¥¦©§¨§¨§¨

.áéiç ,ãiî Løéôe éúàîèð,zn xa`a yextl daegdeúåöî àéä Bæ ¦§¥¦¥©¦¨©¨¦¦§©
'åë äcpaL äNò.dilr oiaiigy £¥¤©¦¨

el dxn` yinyz zryay in zeyrl jixv dn zx`an `xnbd
:iz`nhp ezy`øî øîàm`y oicd dpyna lirl `aed -Løét ¨©©¥©

,áéiç ãiî`l` :`xnbd zl`ey .xeqi` jka xary oeikãéáò éëéä ¦¨©¨¥¦¨¥
:`xnbd daiyn .dyri cvik -õòBð ,àáøc déîMî àðeä áø øîà̈©©¨¦§¥§¨¨¥

åéðøtö øNòeilbxe eici rwez -ò÷øwarbi `ly ick odilr orype ¤¤¦¨§¨©©§©
,dadyic `la envr cinrneúeîiL ãò,xa`ddéáeèå,eixy`e - ©¤¨§¥

.ezaeh `id jky
:zeixr ipica illk oic epizpynn giken `axúàæ ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ

úøîBà,xeht zn xa`a dyixt lry dpnn rnyny ef dpynn - ¤¤
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xeht `ed o`k wxe ,aiig znàeä ñeðàc íeMî,yextlecia oi` ik ¦§¨
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,úèòeî äàðäa LBøôì,zn xa`a epiidcå`edLøétcinäàðäa ¦§©£¨¨¤¤§¥©©£¨¨
.äaeøî§¨

:iia` lr dywn opg xa dax,ïk íà ,éiaàì ïðç øa äaø déì øîà̈©¥©¨©¨¨§©©¥¦¥
ixd ,aiig zeixra zn ynyndyeðéöîoia welig'äøö÷'e 'äkeøà' ¨¦£¨§¨¨

äcpa,epizpynay oecipajix`dy xnelk ,'dkex`'a `vi m`y ©¦¨
xnelk ,'dxvwd jxc'a `vi m`e ,xeht ,[xa`d zeniy cr] ddye
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oifge` mipy` cenr gi sc ± iying wxt`nw `aa
õøàä íòá éàå.odizy lr bbey `edy -àåä ãçà íìòäá áìç éúéæ éðù ìëà`ly -

,`hgy dyixtl dqipk oia el rcep `l ,df s` .zg` `l` aiig epi`e ,dfl df oia el rcep

ixdy ,dilr ip` qep` :xeaqk ,dqipkd lr aiigzpy rcei epi` "iz`nhp" el dxn`yky

oeike .bbey `l` qpe` df oi`e ,ozqel jenq odizeyp on yextl l`xyi oixdfeny cnl `l

dyixtl dqipk oia rci `ly `vnp - cnl `lc

zelira izy dcp lr `a dil dede ,`hgy

.cg` mlrdaäúñååì êåîñ àìùá àìàdf -

zelrl el did `ly ,`ed dqipkd lr qep`

.ezrcaáééçéî àì àãç àìå íëç ãéîìúá éàå
.cifn dyixt`e qep` dqipk`c -õøàä íòá éàå
äùéøôà áééçéîã àåä àãç,xzen xne`c -

.qep` dqipk` la`åæì íëç ãéîìúáå,xnelk -

jenq odizeypn yextl oixdfen l`xyiy rcei

l`xyi ipa z` mzxfde"n onwl xn`ck ,ozqeel

dxedhd mr ynyndy rcei oi`e ,"mz`nehn

dedc .zn xa`a yextl jixv "iz`nhp" dxn`e

ipleki xeaqc - dqipk` ,odizy lr bbey dil

alg izif ipye .xzen xne` - dyixt`e ,leral

`ed mkg cinlz ixdy ,`ied `l cg` mlrda

df oi`e ,dzqeel jenq leral el did `ly ,efl

ike ,mcew leral ipleki xeaqk ,bbey `l` qpe`

`iede ,dqipk` `hgy rci "iz`nhp" el dxn`

cifn :xn`z m`e .dyixtl dqipk oia drici dil

oi`y ,`iyw ef oi` !dzqel jenq zliraa `ed

,`nhzy cr dzqel jenq lr z`hg aeige zxk

ipleki xeaqk ,`ed bbey d`nhd zliraae

.leralåìù ìò àöîðda gpwy dtnd lr mc -

.yinyz xg`íéàîè,dray z`neh mdipy -

i`cec .dcp lrea meyn `ede ,dcp meyn `id

zlira zrya e` dlira mcew mc dz`x
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äéì àðú àä.zereayc oizipzn jd -éãééà
äìù ìò àöîð éðúéîì éòáãoia my wlgny -
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ixeqg" oeyla dze` owz ,`ziixad dpey dz`

dyrz `l zevn `id efe :ikd ipze ,"`xqgn

el dxn`e dxedhd mr ynyn did .dcpay

.dcpay dyr zevn ef - cin yxite "iz`nhp"

.jzpyn lr siqedl jixv df lkåéðøôö õòåð-

.xa`d zeniy cr dyic `la envr cinri ,xnelk= äéáåèåàéä åæ ,øîåìë .åéøùàå
.åì äáåèäúøîåà úàæxeht zn xa`a yxit `d :rnync ,cin yxit :ipzwc oizipzn -

.xeht zn xa`a zeixra ynyndy dpin opirny -êúòã à÷ìñ éàãxeht `nrh i`n `kd ,aiig `nlra -?àåä ñåðàã íåùî.zeyrl dn cer el oi`c -øèôéì éîð ãéî ùøéô éë
.iyewa ynyne zn xa`l xeht welg oi`e li`ed -äøö÷å äëåøà åðéöî.aiig iedl - cin xnelk ,dxvwa yxit m`e ,xeht - ddye jix`d m`y ,dkex`e dxvw oia welig -
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éàit lr s`c `kd rnyn - `ed cg` mlrda alg izif izy lk` ici`e ici` ux`d mra

qep` zeidl xeaqy ,z`hg aiigzpy el rcep `ly oeik ,dcpd lr `ay mizpia el rcepy

zay) "lecb llk" wxta xn`c :xn`z m`e .qxhpewa yxit oke .cg` mlrda dil opiayg -

,dk`ln oecfe zay zbbya zxbexb ivgk oghe xvw :`xif iaxn dinxi iax dipin ira (` ,`r

zbbye zay oecfa zxbexb ivgk xvwe xfge

od miwelg :dil xn` ?etxhviy edn ,dk`ln

lka did m`y :yexit ,itxhvin `le ze`hgl

it lr s` ,ze`hg izy aiig did zxbexbk mrt

`axc :xnel yie !mizpia xeqi` zrici dzid `ly

`l` aiig epi`c mzd dil `xiaqc ,dinrhl

rcepy oeik drici dil aiyg mzd ,inp i` .zg`

.dry dze`a wtq didy dn lk el

íìåòìdyixt`e dzqel jenqa `ly jl `ni`

jenqa :xninl ivn dedc oicd `ede -

.dyixt`e dzqelàäå:dniz - ipzw `vnp

ipzwc `dn jxtinl ivn ded dipin `ticrc

on oixehte wtqn mi`nh dly lr `vnp :`tiq

.?"iz`nhp" dxn`c oeik xeht i`n`e .oaxwd

ùîùîäwxta opzc `de - xeht zeixra zn
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.dzqe
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,weqtd on wcwcl leki dpynd on `ax
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`nl` ,rnyn yextz `lc ,"axwz `l dz`neh

yi yextl `ly xdfedy oeikc ,xeht zn ynyn

wxtac :dnize .xa`d zeniy cr oizndl el

`axl dil `wtp (a ,dp zenai) "eznai lr `ad"
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dcp zlira xeqi` oi`y oeik ,dxvwe dkex`
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`l` ,dxvw dlira `idy ici lr epi` xehtdy
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epiidc yinyz z`pd xvwny ,dxvwae ,aiig

ynyn xninl irhp `lc .xeht - zhren d`pd

opzc `pyil i`dl opiwaycn ,xeht zeixra zn

`lc meyn ,opiway ikdlc :ipyne !ycwn iab

.`kdc dxvw mzdc dkex`c oeik ,xity ipzin

dkex`a aiig dxvwa :`kti` ipzilc `niz ike

opiway mzd ik ipzinl ivn `lc oeik - xeht

did `l ok m`y ,cere .ixnbl `pyil `eddl

.xeht dxvwe aeig ith rnyn dkex` ,daxc`c ,aeigde xehtd mrh dpey
`nl`

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

íìòäa áìç éúéæ éðL ìëà éãéàå éãéà ,õøàä íòa éàå§¦§©¨¨¤¦¦§¦¦¨©§¥¥¥¥¤§¤§¥
?ïàîáe ,dzñåì Ceîñ ïéàLa àlàå !àeä ãçà¤¨§¤¨§¤¥¨§¦§¨§©

íëç ãéîìúa àîéìéà¯äñéðkà ,áéiçéî àì àãç àìå ¦¥¨§©§¦¨¨§¨£¨¨¦©©©§¦¨
õøàä íòa éà !ãéæî äLéøtà ,ñeðà¯àeä àãç ¨©§¦¨¥¦¦§©¨¨¤£¨

Ceîña íìBòì :àáø øîà øãä !äLéøtà ,áéiçéîc§¦©©©§¦¨£©£©¨¨§¨§¨
ãéîìz ïéàå Bæì íëç ãéîìúå ,íëç ãéîìúáe ,dzñåì§¦§¨§©§¦¨¨§©§¦¨¨§§¥©§¦
,àðéðz äñéðk ,eäðéðz eäééåøúå :àáø øîà .Bæì íëç̈¨§£©¨¨§©§©§¨¥§§¦¨¨¥¨
LnLî äéä :éðú÷c ,àðéðz äLéøt ;àðéðz äLéøt§¦¨¨¥¨§¦¨¨¥¨§¨¨¥¨¨§©¥

ãiî Løéôe ,"éúàîèð" Bì äøîàå ,äøBähä íò¯ ¦©§¨§¨§¨¦§¥¦¥¥¦¨
BlL ìò àöîð :àðéðz äñéðk ;áéiç¯ïéáéiçå ïéàîè ©¨§¦¨¨¥¨¦§¨©¤§¥¦§©¨¦

déì øîà ?äñéðkàå ,dzñåì Ceîña åàì éàî ;ïaø÷a§¨§¨©¨§¨§¦§¨§©§¦¨£©¥
àlLa Cì àîéà íìBòì :àáøì àðzî øa àcà áø©©¨©©¨¨§¨¨§¨¥¨¨§¤Ÿ
änì äLéøt :àîéz éëå .äLéøtàå ,dzñååì Ceîñ̈§¦§¨§©§¦¨§¦¥¨§¦¨¨¨

éøèöéà àä !déì àðz àä ?éìàöîð :ïðéòeîLàì C ¦¨§¨¥¨¦§§¦§©§¦©¦§¨
dlL ìò¯éãéiàå ,ïaøwä ïî ïéøeèôe ÷ôña íéàîè ©¤¨§¥¦§¨¥§¦¦©¨§¨§©§¥

.BlL ìò àöîð éîð àðz ,dlL ìò àöîð àðúéî éòác§¨¥¦§¨¦§¨©¤¨§¨©¦¦§¨©¤
àéääì dî÷Bàì úéöî éî :àcà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¨¦¨¥§§¨§©¦

?äLéøtàå ,dzñåì Ceîñ àlLa,éðú÷ "àöîð" àäå §¤Ÿ¨§¦§¨§©§¦¨§¨¦§¨¨¨¥
äLéøtà éàå ,òîLî éëä øúáì "àöîð"å¯àøwéòî §¦§¨§¨©¨¦©§©§¦©§¦¨¥¦¨¨

déì øîà !äòéãé déì àéåä àøwéòî ,déì Léøt ék¦¨¥¥¥¦¨¨¨§¨¥§¦¨£©¥
.Caø øîà÷c éàî úééö :àáø¯àéðúc ?úéöî éëéä ¨¨¨¥©§¨¨©©¨¥¦¨¥§©§¨

íàå ;äéìò ïéáéiçL äcðaL äNò úåöî àéä Bæ :dìò£¨¦¦§©£¥¤§¦¨¤©¨¦¨¤¨§¦
àúéðz éà :déì øîà !àéä äNòz àì úåöî ,àúéà¦¨¦§©Ÿ©£¤¦£©¥¦¨¥¨

¯äcðaL äNòz àì úåöî àéä Bæ :éëä éðúe ,øñç̈¥§¥¨¦¦¦§©Ÿ©£¤¤§¦¨
Bì äøîàå äøBähä íò LnLî äéä .äéìò ïéáéiçL¤©¨¦¨¤¨¨¨§©¥¦©§¨§¨§¨

ãiî Løéôe "éúàîèð"¯äNò úåöî àéä Bæ ,áéiç ¦§¥¦¥¥¦¨©¨¦¦§©£¥
ãiî Løét :øî øîà .'åë äcðaL¯?ãéáò éëéä .áéiç ¤§¦¨¨©¨¥¥¦¨©¨¥¦¨¥

åéðøtö øNò õòBð :àáøc déîMî àðeä áø øîà£©©¨¦§¥§¨¨¥¤¤¦¨§¨
:úøîBà úàæ ,àáø øîà .déáeèå ,úeîiL ãò ò÷øwa©©§¨©¤¨§¥£©¨¨Ÿ¤¤

úBéøòa úî LnLîä¯,áéiç Czòã à÷ìñ éàc ;øeèt ©§©¥¥©£¨¨§¦¨§¨©§¨©¨
øeèt àîòè éàî àëä¯ñeðà éà ;àeä ñeðàc íeMî ¨¨©©§¨¨¦§¨¦¨

déì øîà !àeä ñeðà ,øètéð éîð ãiî Løét ék ,àeä¦¥¥¦¨©¦¦©©¨£©¥
úBéøòa úî LnLîä :Cì àîéà íìBòì ,ééaà¯,áéiç ©©¥§¨¥¨¨©§©¥¥©£¨©¨

àäå .àeä ñeðàc íeMî ?øeèt àîòè éàî àëäå§¨¨©©§¨¨¦§¨§¨
LBøôì Bì äéäL ?áéiç éànà ãiî Léøt ék :zøîàc§¨§©§¦¨¥¦¨©©©¨¤¨¨¦§
äaø déì øîà .äaeøî äàðäa Løéôe úèòeî äàðäa©£¨¨¤¤¥¥©£¨¨§¨£©¥©¨
,äcða äøö÷e äkeøà eðéöî ,ïk íà :ééaàì ïðç øa©¨¨§©©¥¦¥¨¦£¨§¨¨§¦¨

ïðàå

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



רנה oifge` mipy` cenr gi sc ± iying wxt`nw `aa
õøàä íòá éàå.odizy lr bbey `edy -àåä ãçà íìòäá áìç éúéæ éðù ìëà`ly -

,`hgy dyixtl dqipk oia el rcep `l ,df s` .zg` `l` aiig epi`e ,dfl df oia el rcep

ixdy ,dilr ip` qep` :xeaqk ,dqipkd lr aiigzpy rcei epi` "iz`nhp" el dxn`yky

oeike .bbey `l` qpe` df oi`e ,ozqel jenq odizeyp on yextl l`xyi oixdfeny cnl `l

dyixtl dqipk oia rci `ly `vnp - cnl `lc

zelira izy dcp lr `a dil dede ,`hgy

.cg` mlrdaäúñååì êåîñ àìùá àìàdf -

zelrl el did `ly ,`ed dqipkd lr qep`

.ezrcaáééçéî àì àãç àìå íëç ãéîìúá éàå
.cifn dyixt`e qep` dqipk`c -õøàä íòá éàå
äùéøôà áééçéîã àåä àãç,xzen xne`c -

.qep` dqipk` la`åæì íëç ãéîìúáå,xnelk -

jenq odizeypn yextl oixdfen l`xyiy rcei

l`xyi ipa z` mzxfde"n onwl xn`ck ,ozqeel

dxedhd mr ynyndy rcei oi`e ,"mz`nehn

dedc .zn xa`a yextl jixv "iz`nhp" dxn`e

ipleki xeaqc - dqipk` ,odizy lr bbey dil

alg izif ipye .xzen xne` - dyixt`e ,leral

`ed mkg cinlz ixdy ,`ied `l cg` mlrda

df oi`e ,dzqeel jenq leral el did `ly ,efl

ike ,mcew leral ipleki xeaqk ,bbey `l` qpe`

`iede ,dqipk` `hgy rci "iz`nhp" el dxn`

cifn :xn`z m`e .dyixtl dqipk oia drici dil

oi`y ,`iyw ef oi` !dzqel jenq zliraa `ed

,`nhzy cr dzqel jenq lr z`hg aeige zxk

ipleki xeaqk ,`ed bbey d`nhd zliraae

.leralåìù ìò àöîðda gpwy dtnd lr mc -

.yinyz xg`íéàîè,dray z`neh mdipy -

i`cec .dcp lrea meyn `ede ,dcp meyn `id

zlira zrya e` dlira mcew mc dz`x

.yinyzïéáééçå.oaxwa mdipy -êåîñá àìù
äúñåì`ed dyixt`e ,qep` dqipk`c -

yxite "iz`nhp" el dxn`y oebk ,dil aiiginc

.ipzw "`vnp" `d :jixt onwl .iyewaäùéøô
éì äîì.opireny`l dpynd z` xciqy iaxl -

äéì àðú àä.zereayc oizipzn jd -éãééà
äìù ìò àöîð éðúéîì éòáãoia my wlgny -

cin dgpway ,dry xg`l dgpwl cin dgpw

onf xg`lae ,oaxwa miaiige mi`nh :ipzw

:ipzw ,dz`x yinyz xg`l xninl `ki`c

.oaxwd on oixehtéëä øúáxg`y gepiwa -

.xn`w yinyzàáø äéì øîà.`c` axl -úééö
êì øîà÷ã éàîdyixta `lc ,jax `piax -

.dnwe`l zivnúéöî éëéä äéì øîà-

dqipka dnewe`l?lr `vnp `iddc dlr ipzc

.dcpay dyr zevn `id efe :elyàúéà íàå-

o`k oi`e `id dyrz `l zevn ,ixii` dqipkac

!dyréëä éðúå øñç úéðú éà äéì øîàm` -

ixeqg" oeyla dze` owz ,`ziixad dpey dz`

dyrz `l zevn `id efe :ikd ipze ,"`xqgn

el dxn`e dxedhd mr ynyn did .dcpay

.dcpay dyr zevn ef - cin yxite "iz`nhp"

.jzpyn lr siqedl jixv df lkåéðøôö õòåð-

.xa`d zeniy cr dyic `la envr cinri ,xnelk= äéáåèåàéä åæ ,øîåìë .åéøùàå
.åì äáåèäúøîåà úàæxeht zn xa`a yxit `d :rnync ,cin yxit :ipzwc oizipzn -

.xeht zn xa`a zeixra ynyndy dpin opirny -êúòã à÷ìñ éàãxeht `nrh i`n `kd ,aiig `nlra -?àåä ñåðàã íåùî.zeyrl dn cer el oi`c -øèôéì éîð ãéî ùøéô éë
.iyewa ynyne zn xa`l xeht welg oi`e li`ed -äøö÷å äëåøà åðéöî.aiig iedl - cin xnelk ,dxvwa yxit m`e ,xeht - ddye jix`d m`y ,dkex`e dxvw oia welig -
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éàit lr s`c `kd rnyn - `ed cg` mlrda alg izif izy lk` ici`e ici` ux`d mra

qep` zeidl xeaqy ,z`hg aiigzpy el rcep `ly oeik ,dcpd lr `ay mizpia el rcepy

zay) "lecb llk" wxta xn`c :xn`z m`e .qxhpewa yxit oke .cg` mlrda dil opiayg -

,dk`ln oecfe zay zbbya zxbexb ivgk oghe xvw :`xif iaxn dinxi iax dipin ira (` ,`r

zbbye zay oecfa zxbexb ivgk xvwe xfge

od miwelg :dil xn` ?etxhviy edn ,dk`ln

lka did m`y :yexit ,itxhvin `le ze`hgl

it lr s` ,ze`hg izy aiig did zxbexbk mrt

`axc :xnel yie !mizpia xeqi` zrici dzid `ly

`l` aiig epi`c mzd dil `xiaqc ,dinrhl

rcepy oeik drici dil aiyg mzd ,inp i` .zg`

.dry dze`a wtq didy dn lk el

íìåòìdyixt`e dzqel jenqa `ly jl `ni`

jenqa :xninl ivn dedc oicd `ede -

.dyixt`e dzqelàäå:dniz - ipzw `vnp

ipzwc `dn jxtinl ivn ded dipin `ticrc

on oixehte wtqn mi`nh dly lr `vnp :`tiq

.?"iz`nhp" dxn`c oeik xeht i`n`e .oaxwd

ùîùîäwxta opzc `de - xeht zeixra zn

dly lr `vnp :(` ,ci) dcpc ipy

lyn :`xnba yxtne ,oaxwa oiaiig dzqe xeriyk

dnewe`l jixve .`vei dfe qpkp df ,cre ynyl

xeriy df oi` - zn yxita i`c ,ieyiwa yxitc

.dzqe

éàãwcwcny dn lk - 'ek aiig jzrc `wlq

,weqtd on wcwcl leki dpynd on `ax

dxedhd mr ynynl dxdf` oizrnya ol `wtpc

zcpa dy` l`e" aizkcn "iz`nhp" el dxn`e

`nl` ,rnyn yextz `lc ,"axwz `l dz`neh

yi yextl `ly xdfedy oeikc ,xeht zn ynyn

wxtac :dnize .xa`d zeniy cr oizndl el

`axl dil `wtp (a ,dp zenai) "eznai lr `ad"

zn ynync ,yi` zy`a aizkc "rxf zaky"n

.xehtíàyi - dcpa dxvwe dkex` epivn ok

.eipxtv urep xn`c `ped axck ,ok m` :miyxtn

dpwz yiy rnync ,oizipzn dil iywzc :dywe

:jixt iia`c`c yxtl yi `l` !cin yxit `lya

o`k jiiy oi` - xeht zn ynyn i` `nlyac

dcp zlira xeqi` oi`y oeik ,dxvwe dkex`

z`neh mdizya yiy ycwn iab enk ,odizya

,dcpa dxvwe dkex` `pz `l ikdle .ycwn

`l` ,dxvw dlira `idy ici lr epi` xehtdy

xn`c iia`l `l` .llk dlira o`k oi`y ici lr

dil ded ,zn xa`a yxityk `id dlirae ,aiig

- daexn d`pd epiidc ,dkex`a yxit :ipznl

epiidc yinyz z`pd xvwny ,dxvwae ,aiig

ynyn xninl irhp `lc .xeht - zhren d`pd

opzc `pyil i`dl opiwaycn ,xeht zeixra zn

`lc meyn ,opiway ikdlc :ipyne !ycwn iab

.`kdc dxvw mzdc dkex`c oeik ,xity ipzin

dkex`a aiig dxvwa :`kti` ipzilc `niz ike

opiway mzd ik ipzinl ivn `lc oeik - xeht

did `l ok m`y ,cere .ixnbl `pyil `eddl

.xeht dxvwe aeig ith rnyn dkex` ,daxc`c ,aeigde xehtd mrh dpey
`nl`
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`oifgeרנו mipya cenr gi sc ± iying wxt`nw `aa
ïðú ùã÷îá ïðàå.dcda dcpa inp ipzinl dil dede -åîã àìã íåùî :éðùîå`dc -

.mzdc dkex`k aiig `kdc dxvwe ,mzdc dxvwk xeht `kdc dkex`àìùá àîìà
äúñåì êåîñbbey dil ded - leral iplekia bbye dzqel jenqa i`c .oizipzn i`w -

ynyn i`e .iz`nhp xn`z `ny dizrc` iweq`l dil dedc ,dyixt` oia dqipk` oia

inp zn xa`a yixt ik - aiig zeixra zn xa`a

.qpe` o`k oi`y ,aiigipééáà øîàäålirl -

dinwe`l opivn `le ,mizy aiig :oizipzn`

oi`e efl mkg cinlzae dzqel jenqa `l`

!lirl `pniwe`ck ,efl mkg cinlzøîúéà éë
ééáàãe`le xnzi` `nlra - mizy aiigc -

oia biltnc oeikc ,oizipzn eli`c .oizipzn`

jenq `lya - iyewa yxitl zn xa`a yxit

xeht zn xa`a yxit jklde ,opiwqr dzqel

yextl el didy aiig iyewa yxit ,`ed qep`c

- mizy aiig lirl iia` xn`ce .zhren d`pda

ikde ,dytp it`a `zlin xnzi` `nlra

dzqel jenqa dxedhd mr ynynd :xnzi`

aiig - iz`nhp el dxn`e ,leral iplekia bbye

,zn yxitl iyewa yxit oia welig oi`e .mizy

inp ezlgza dfe .aiig inp zeixra zn ynync

efl `le efl mkg cinlzae ,odizya bbey

mlrda alg izif ipy eed `lc ,`pniwe`ck

.cg`= àì÷ ì÷ù.íéáâø úñéô= äéá ÷úô
.åá ÷øæêéìà áø÷xecd ipvil .jnvra cenr =

ia rbz l` ,jnvra cenr :`iapl mixne` eid

jizycw .`nh ip`e yecw dz`y ,j`nh` `ly

xya yi` `yi od" (a ibg) enk ,jiz`nh =

."ycwz ot" (ak mixac) enke ,"ycw= íúøæäå
."åøæðéå" åîë ,íúùøôäå'åëå ìàøùéì äøäæà-

.`pipr `edda "dzcpa decde" dil jinqcäðåò
m` ,dlil e` mei e` :yxetn dcp zkqna -

dlila dzqe m`e ,meid lk yexti meia dzqe

dcp zkqna dl yxtn ikde .dlild lk yexti

.(a ,bq) dy`d wxta'åë ìéãáäìåoia licand -

.xkf ezy` clz dxdhl d`nehìéãáäì
úåøåäìålicadle" :aizk oii iiezyc `pipra -

z` zexedle 'ebe `nhd oia legd oiae ycwd oia

."l`xyi ipaùéîùúá åîöò ùã÷îäjxc -

.zeripväìáðå õøù.dlap `nhe uxy `nh -

,dlapa e` uxya rbpy rci dlgzay dricia

d`neh dze`e ,bby odn dfi`a rci `l la`

.ycw lk`yk dnlrpêùôð äî`id dpyn -

odn cg` lk` eiptl xzepe alg :zezixka

mixetkd meie zaye ,odn dfi` rcei epi`e bbeya

,odn dfi`a rcei epi`e odn cg`a dk`ln dyr

odn zg`a bby ziaa enr ezeg`e dcp ezy`

z`hg aiign xfril` iax ,odn efi`a rcei epi`e

jytp dn xfril` iax xn` .xhet ryedi iax

.'ekàðîçø øîà àéáäå àèç øùàrced e`" -

"da" i`de ."`iade da `hg xy` ez`hg eil`

onwl xfril` iax dil witn ryedi iax yixcwc

.`pixg` `yxcl oizrnya
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àîìàynync oeik ,dzqel jenqa i`c :qxhpewa yxit - opiwqr dzqel jenqa `ly

elit` mizy aiigc eyexit jezn rnyn .aiig inp zn xa`a yxit ik - aiig zn

jenqa yxit oke .dyixt` inp aiigin dqipk` aiigc ab lr s` ikdle ,zn xa`a yxit ik

:xnzi` ikde ,`id dytp it`a `zlin :yxitc ,"xnzi` `nlra iia`c xnzi` ik" iab

iplekia bbye dzqel jenqa dxedhd mr ynynd

oi`e ,mizy aiig - iz`nhp el dxn`e ,leral

oky d`xpe .zn yxitl iyewa yxit oia welig

dlgzn - dzqel jenq dilr `ac oeikc ,ezrc

el dxn`yke ,dyixt`e dqipk` odizya bby

zbbyl dqipk zbby oia drici ied iz`nhp

it lr s` ,dbby daiyg dyixt zryy .dyixt

,dcp lrea eiykr `edy dyixt zrya rceiy

rnyn `dc :`iywe .el d`a dqipk ici lry oeik

mkg cinlza `l` mizy aiig zgkyn `lc lirl

cinlza dl zgkyn yexit i`dle ,efl `le efl

`dc :xnel yie !zn yxity oebke ,odipyl mkg

xaqc meyn - efl `le efl mkg cinlza miwe`c

yxita `l` mizy aiigin `le ,xeht zn ynyn

efl mkg cinlzae qxhpewa o`k xikfdy dne .cin

yxit iyewa yxit meyn - `pniwe`ck efl `le

wxt idliy zay zkqnac :`iyw la` .ok

lk llkd df :opzc `idd iab (` ,aw) "wxefd"

oteqe ozlgz `dzy cr oiaiig opi` ze`hg iaiig

d`viy xg`l xkfpe oa` wxf m`c gken ,dbby

ecin d`vi dlgzny ab lr s`e ,xeht - ecin

:yxtl d`xpe !cer dxifgdl leki did `le bbeya

`lyac llkn - qep` iia` dil ixwcn wiicc

jiiy `l dzqel jenqa i`c ,opiwqr dzqel jenq

`le ,dqipk zrya ryty oeik qep` diixwinl

`a lkdy dbby `cg `iedc meyn `l` xhtin

iia`l ewgc in :xn`z m`e .dpey`x dbby ici lr

xehtle ,dzqe zrya `ly oizipzn dnewe`l

,dzqel jenqa dnwel ?zn yxitc `kid ixnbl

:xnel yie !dyixt` oizipznc xeht iwele

ixnbl xehtc dil rnyn oizipznc `pyilc

.cin yxit `lya

øîà.yixc "eilr"n - eilr dzcp idze `xw

jixhvi` `dc ,yixc `l "idze"n la`

elit`c (a ,hn zenai) "ulegd"a yixcckl

.da oiqtez oiyecw dzcp zryaàì`pn dyrz

,e`l da yi ok m` `l` z`hg aiigin `lc - ol

.dline gqt` dedc icin
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שבועות. ידיעות הטומאה - פרק שני דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zereay(ycew zay meil)

ïðz Lc÷na ïðàåoipra wx df welig epipy epizpyna ixde - ©£©©¦§¨§©
dpynl did ,dcpa mb miiw did df welig ok` m`e ,ycwnd

.dcpa mb ezepyl
:`xnbd zvxznàlà,dcpa mb jk dwlig `l dpyndy mrhd ¤¨

éîc àìc íeMîipya dnec dxvwl dkex`d oia weligd oi`y - ¦§Ÿ¨¥
oky ,zenewndíúäc äøö÷ àëäc äkeøàdcpay dkex`d oic - £¨§¨¨§¨¨§¨¨

zeniy cr ddeye jix`ndy ,ycwn z`iaay dxvwd oick `ed
,xehty ,d`neha ycwna zedyln xvwnd oick ,xeht xa`d

àëäc äøö÷ íúäc äkeøàåoick `ed ycwnay dkex`d oice - ©£¨§¨¨§¨¨§¨¨
oic `ed oke ,aiig d`neha ycwna jix`ndy ,dcpay dxvwd

.aiigy cin yxete dcpa xvwnd
xehtd mrhy ,iia` mya `xnba `aedy dn lr dywn `ped ax

:qpe` meyn `ed zn xa`a yxetl epizpynaé÷úîdì ódywd - ©§¦¨
éiaà øîà éîe ,ïúð áøc déøa àðeä áøxn` iia`y okzi m`d - ©¨§¥§©¨¨¦¨©©©¥

dpyna xkfend ote`a dcpd on zn xa`a yxty inyàeä ñeðà̈
,xeht okleïðéøîà÷ dzñåì Ceîñ àlLa àîìàgken dfne - ©§¨§¤Ÿ¨§¦§¨¨¨§¦©

`ed okle ,dzqel jenq `lya zwqer dpyndy yxtn `edy
,`nhiz `ny yeygl el did `ly ,qep`øîàc éiaà àäåixde - §¨©©¥§¨©

ieyiwa dyixtd lry epizpyn lr xn`y df `ed iia`íézL áéiç©¨§©¦
(:fi lirl),ïðé÷ñò dzñåì Ceîña àîìàxaecn dpynay gken - ©§¨§¨§¦§¨¨§¦©

lirl `xnba x`azpy itk ,dzqel jenqa(`"r)xyt` i`y
.df ote`a `l` mizy aiigy iia` ixac z` cinrdl

py itk `ly iia` ixac z` zx`ane da zxfeg `xnbdeyxtz
:`xnbd zvxzn .lirléiaàc øîzéà ékiia` mya xn`py dn - ¦¦§©§©©¥

,xn`p dzqel jenq `lya zwqerd ,dpynd lr `l ,mizy aiigy
`l`øîzéà àîìòadxedhd mr ynyndy ,envr ipta xack - §¨§¨¦§©

xaqe bbyy oeik ,dpnn yxte iz`nhp el dxn`e dzqel jenq
lre dqipkd lr ,mizy aiig ,`nhizy mcew leral `ed lekiy

.zn xa`a yxt m` s`e ,dyixtd
:dcpd on ieyiwa yextl xeqi`d xewn dn zxxan `xnbdàòa§¨
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.depcnl

:`xnbd daiynàø÷ øîà ,äi÷æç øîà(ck eh my),dcp lreaaéäúe' ¨©¦§¦¨¨©§¨§¦
åéìò dúcðeay ote` yiy micnl 'eilr' zaizne ,'`nheeléôà ¦¨¨¨¨§¨¥£¦

`id dy`dy,dúcð úòLay yi`d deevnàäzdzecip,'åéìò' ¦§©¦¨¨§¥¨¨
dnr yniyy ote`a edfe ,ieyiwa ecera yexti `le jk ddyie

.iz`nhp dxn`e
:`xnbd zl`eyïçkLàepivn -zevn,äNòzxdf` j` ,xaca ©§§¨£¥

.ïìðî 'äNòú àì':`xnbd daiynàø÷ øîà ,àtt áø øîàgi my) Ÿ©£¤§¨¨¨©©¨¨¨©§¨
(hiDz`nEh zCpA dX` l`e','áø÷ú àìeénð 'áø÷ú àì'àì' §¤¦¨§¦©§¨¨Ÿ¦§©Ÿ¦§©©¦Ÿ

àeä 'LBøôú,'yextz `l' mb `id 'axwz `l' ieeivd zernyne - ¦§
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ézLã÷ ék,'Erpndle yextl mb zyxtzn 'axw' zaizy ixd ¦§©§¦
.axwzdln

,zqel jenq dyixtd zevn zipyp day `ziixa d`ian `xnbd
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,ozecip mc z` ze`xl od,eynyiy onfa mc dy`d d`xz `ny
:`xnbd zxxan .dcp zlira xeqi` lr exarieänëåxeriy `ed §©¨

:`xnbd daiyn .'zqel jenq'äðBò ,äaø øîà.dlil e` mei e` - ¨©©¨¨
lk ,`ed dlil m`e ,mei eze` lk yextl yi ,meia zqed onf m`

.dlild
xeqi`a xaerd yper yxetn oday zexnin dnk d`ian `xnbd

:eniiwnd xkye dfìk ,éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨
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,'íúàîehîxn`p dyxt dze`aeäåcäå''dúcða(bl eh my),éîñeC ¦§¨¨§©¨¨§¦¨¨§¦
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áéúëc ,äàøBäì ïééeàø íéða Bì ïééåä ,øîà éåì ïa òLBäé éaøi my) ©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¦§¦§¨¨¦§¦
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zereay(ycew zay meil)

ïðz Lc÷na ïðàåoipra wx df welig epipy epizpyna ixde - ©£©©¦§¨§©
dpynl did ,dcpa mb miiw did df welig ok` m`e ,ycwnd

.dcpa mb ezepyl
:`xnbd zvxznàlà,dcpa mb jk dwlig `l dpyndy mrhd ¤¨

éîc àìc íeMîipya dnec dxvwl dkex`d oia weligd oi`y - ¦§Ÿ¨¥
oky ,zenewndíúäc äøö÷ àëäc äkeøàdcpay dkex`d oic - £¨§¨¨§¨¨§¨¨

zeniy cr ddeye jix`ndy ,ycwn z`iaay dxvwd oick `ed
,xehty ,d`neha ycwna zedyln xvwnd oick ,xeht xa`d

àëäc äøö÷ íúäc äkeøàåoick `ed ycwnay dkex`d oice - ©£¨§¨¨§¨¨§¨¨
oic `ed oke ,aiig d`neha ycwna jix`ndy ,dcpay dxvwd

.aiigy cin yxete dcpa xvwnd
xehtd mrhy ,iia` mya `xnba `aedy dn lr dywn `ped ax
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(:fi lirl),ïðé÷ñò dzñåì Ceîña àîìàxaecn dpynay gken - ©§¨§¨§¦§¨¨§¦©

lirl `xnba x`azpy itk ,dzqel jenqa(`"r)xyt` i`y
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.zn xa`a yxt m` s`e ,dyixtd
:dcpd on ieyiwa yextl xeqi`d xewn dn zxxan `xnbdàòa§¨
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ézLã÷ ék,'Erpndle yextl mb zyxtzn 'axw' zaizy ixd ¦§©§¦
.axwzdln

,zqel jenq dyixtd zevn zipyp day `ziixa d`ian `xnbd
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ø øîàénhéà äìáða éà énhéà õøLa éà òãéc ãò ïðéòa øæòéìà éa ¨©©¦¡¦¤¤¨¦©©§¨©¦§¤¤¦©¥¦¦§¥¨¦©¥
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המשך בעמוד רכח



אגרות קודשרנח

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש במכתבו, שהי' מורגש בנסיעה זו של השדרי"ם הרוחניות שבדבר, ואף שגם 

הגשמיות שבזה אינו גשמיות דעמא דבר, אבל בכ"ז קומט דאס ניט לענין רוחניות והרגשים של בע"ב 

המשתתפים בהתועדות, ומדגיש הנני בהרגשים, כי לו הי' מתבוננים הרי יש מקום לומר להיפך, כי 

כאשר המשתתף בהתועדות משתתף גם בגשמיות הענין אשר כמבואר בתניא פל"ז, הרי יכול לקנות 

בזה חיי נפשו, ובמשך הזמן בטח עשה בזה בכל כחותיו, הרי משתתף הוא כולו, משא"כ הרוחניות 

מקבל אם ע"י המוח שלו או ע"י הרגש הלב שאין זה אלא חלק וחלק לא מעצם הנפש, אבל מובן שכ"ז 

הוא מצד אמיתת הדבר ואינו כן אצל המתועדים...

נשלח במכ' המזכירות העתק מהמעסעדזש לימי חנוכה אשר בטח ישתמש בו באופן המתאים.

בברכה.

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר דניאל שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, בו מבקש איזה הוראה בנוגע להנהגתו באה"ק ת"ו במחנו אשר כולם 

בעקבתא  אנו  שנמצאים  שכיון  אמרתי  מכבר  זה  הנה  שונים...  ממקומות  פליטים  פשוטים  אנשים 

שלו  המאמר  ע"פ  משיח  לביאת  ההכנה  בעבודת  להשתדל  אחד  כל  על  יש  הרי  דמשיחא  דעקבתא 

להבעש"ט שיהי' זה כאשר יפוצו מעיינותיך חוצה, ועתה עבודה זו מוטלת על כאו"א מאלו שזכו לאור 

לעבודה  נרחב  כר  בשבילו  יש  הרי  פשוטים  אנשים  כולם  במחנו  מכתבו  שכפי  וכיון  החסידות  תורת 

הנ"ל, וידוע החילוק ונתבאר ג"כ בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר בימים הקדמונים ובתורת הנגלה 

הי' הסדר שהיו המשפיעים מחכים עד שיבוא המקבל לקבל, והבעש"ט הנהיג וכן עשו כמה מתלמידיו 

ותלמידי תלמידיו אחריו שיהי' המשפיע הולך אל המקבל, וכן הוא גם בנוגע לחסידים שצריכים הם 

הנהגות החסידים  ע"י  ישראל לאביהם שבשמים  ובנות  בני  ולבבות  נפשות  ולקרב  ברחובות  לשוטט 

דרכי החסידות ותורת החסידות, וכיון שדורשים זה מאתנו הרי בודאי ניתנו לנו הכחות ע"ז כי אין 

הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ולפום גמלא שיחנא, ועלינו להודות להשי"ת על טוב חלקנו שזכינו 

להיות בדורות כאלו שנתגלה תורת החסידות באותיות וענינים מובנים לכל אשר כאו"א מאתנו עשוהו 

למשפיע אשר יזכה לקרב את לבן של ישראל לאבינו שבשמים אשר גודל ענין זה אין לשער ואין להעריך 

והאריכות בזה אך למותר.

בודאי ]ה[שתתף בהתועדויות דחדש כסלו ואתענין לדעת הפרטים בזה.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם כל הפירושים.



רנט אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל המברק בנוגע לבתו... תחי' והיום הגיעני ג"כ מכתבו מכ"ב כסלו, וכשהייתי על הציון 

זי"ע הזכרתי' לרפואה קרובה ובטח לא ימנע הטוב  נבג"מ  הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

מלהודיעני בזה בהקדם.

ידוע בכ"מ אשר שמחה פורץ גדר, ולכן הי' מהנכון אשר הוא וב"ב ישתתפו, אם בעצמם או ע"י 

סיוע עכ"פ לההכנות דהתועדות חסידותיות הנערכים מזמן לזמן במקומם, אשר זה ימהר ג"כ רפואת 

בתו תחי'.

להבא כשיכתוב ע"ד רפואתה, הלשון אצ"ל רמ"ח אברי', אלא בכל אברי', וכידוע.

בברכה שיבשר טוב בקרוב ממש.

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובקשר עם ימי חנוכה הבע"ל ולברכה עלינו ועל כל ישראל, חפצי להדגיש רק אחד מהרמזים 

שישנם בנרות חנוכה, והוא:

דנרות  ההפרש  חנוכה,  ונרות  שבת,  נרות  המקדש,  בית  נרות  הם:  ישראל,  אצל  נרות  מצות 

חנוכה לשאר הנרות הוא, שנרות בית המקדש ונרות שבת צריכים להדליק בעוד החמה זורחת, וגם 

באותו המספר פעם בפעם, משא"כ נרות חנוכה צריכים להדליק דוקא משתשקע החמה, ומיום ליום 

צריכים להוסיף עוד אור - נר -. והא בהא תליא, דכאשר בחוץ ג"כ אור יכולים להסתפק להמשיך באור 

של תורה ומצות ע"ד הרגיל, וע"פ הרוב יכולה להספיק, והתורה על הרוב תדבר, משא"כ כשהחמה 

- כי שמש ומגן ה' אלקים - אינה זורחת בגלוי בהסביבה, אז אין להסתפק שיהי' עובד השי"ת היום 

כמו אתמול ומחר כמו היום, לפי שאז לא רק שלא יבקע החשך כ"א גם סכנה ישנה שהחשך יחדור 

גם למקום שעד עתה הי' אור, ולכן מוכרח בכל יום להתוסף עוד אור, וע"ד מאמר רז"ל מעלין בקדש. 

והנמשל די בהיר ואין דורש ביאור נוסף.

והשי"ת יצליח לכל אחד מאתנו להאיר חלקו בנפשו בגופו ובעולם מתוך הרחבה.

בברכה ובפ"ש כל החברים שיחיו הם ביתם וזרעם שיחיו.

כאשר כל בני־ישראל מצטרפים יחדיו – זוכים בקרוב ממש לגאולה הכללית של כל בני־ישראל, עדי קיום היעוד "ועלו מושיעים בהר 
ציון לשפוט את הר עשו והייתה לה' המלוכה" – במהרה בימינו ממש.

משיחת י"ח כסלו ה'תשמ"ג
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åá úàöì [åë בימות גם בו לצאת רגיל אינו אפילו בשרשרת התלוי כסף של במפתח לצאת שמותר משמע -

.82החול 

zetqede mipeiv
של 82) מפתח לעשות רגילות שאין שכיון הלשון משמעות

משנה  שו"ת וראה עניין, בכל כקישוט נחשב הוא הרי כסף,
רמ"ה. סי' חי"א הלכות

סכ"א.83) סוף יצטרך ÈŒ·˙Î·Â„כדלהלן שמא או :
וישלפנו. בו להשתמש

בהם 84) לצאת זה לפי עוד מקילין ויש כג: סעיף
למחות  אין דבריהם פי ועל לכרמלית... אף (בתכשיטים)
שיש  לפי תכשיטים מיני בכל היוצאות שלנו בנשים עכשיו
אלא  כלל הרבים רשות לנו אין הזה שבזמן אומרים

כרמלית.

אלא  התכשיטין אסרו שלא אחר זכות עליהם שלימדו ויש
היו  ולא לרוב כך כל מצויין התכשיטין היו שלא בימיהם
בעיניהן  חידוש דבר היה ולכן בשבת אם כי בהם מתקשטות
תכשיטין  שמצויין הזה בזמן משא"כ לזו זו מראות והיו
שתראה  בשבת חידוש דבר ואינן בחול גם בהן ויוצאת לרוב

לחברותיה. אותם
(85„ÈŒ·˙Î· סי"ח שג בסי' שיתבאר המנהג לפי מיהו :

לחוש  אין (גם שם עי' ענין בכל להקל יש סכ"ג) שם (ולקמן
רמ, (סי' התרומה בעל לדעת בו, להשתמש יצטרך שמא

שם). שיתבאר גזרו), לא רה"ר לנו שאין שעכשיו

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

לצורך ‡ הוצאה שהותרה דמתוך תצ"ה בסי' ביארנו כבר
ובלבד  נפש אוכל לצורך שלא אפילו הותרה נפש אוכל
הגוף  הנאת לצורך אינה אפילו קצת יו"ט צורך בה שיהא
בו  לקרות תורה וספר למולו קטן כגון מצוה לצורך אלא
יו"ט  לשמחת לטייל או הכנסת לבית לילך צריך הוא אם וכן
רוצה  שהוא או יחידי בבית הקטן את להניח יכול ואינו
לו  מותר עמו לטייל כדי או הכנסת לבית עמו להוליכו

יו"ט. שמחת צורך הוא הטיול שגם להוליכו

כשצריך  הכנסת לבית ומחזורים סידורים להוליך מותר וכן
מותר  כך להוליכן שמותר וכשם ביום בו בהם לקרות
יו"ט  צורך בה אין זו שבחזרה פי על אף לביתו להחזירן
זה  ואין ויאבדו יגנבו שלא כדי אלא מחזירן אינו שהרי כלל
חכמים  לו התירו אעפ"כ ממונו צורך אלא היום צורך
שלא  שיתיירא מחמת מלהוליכם ימנע שלא כדי להחזירן

להחזירן. יוכל

הוליכן  אם אבל ביו"ט לשם כשהוליכן אמורים דברים במה
זה  שבשביל ביו"ט לביתו להחזירן אסור יו"ט קודם לשם
לו  אפשר שהרי יו"ט קודם לשם מלהוליכן ימנע לא

יו"ט. קודם להחזירן

לכרמלית  או הרבים לרשות להוציא שאסור לומר צריך ואין
תיבתו  של מפתח כגון כלל יו"ט צורך בו שאין דבר
דברים  שאר בתוכה שמונחים או בתוכה מונחין שמעותיו
אוכלין  בתוכה מונחים אם אבל ביום בו לו צריך שאינו
הצריכים  ותכשיטין בגדים או ביום בו לו הצריכים ומשקין
לו  אפשר אי אם המפתח עמו להוליך מותר ביום בו לו
להוליך  מותר וכן לו נאמן אדם שם שאין בביתו להניחו
שהוא  לפי סעודתו גמר שכבר לאחר אף היום כל סכין עמו
אבל  בו יחתוך פרי איזה לו יזדמן שאם היום כל לו צריך
שהולך  כגון זו בהליכה לסכין יצטרך שלא לו ידוע אם

עמו: להוליכו אסור הכנסת לבית
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בשבת · בה לטלטל שאסור מעורבת שאינה בעיר זה וכל
בשבת  בה לטלטל שמותר בענין מעורבת היא אם אבל
כלל  היום צורך בו שאין דבר אפילו ולהכניס להוציא מותר
או  בהמה לצורך ולהכניס להוציא שמותר לומר צריך ואין

תקי"ב: סי' עיין נכרי לצורך

או ‚ העיר רחוב דרך ולהכניס להוציא אמורים דברים במה
פתחים  דרך לחצר מחצר להוציא אבל מבואותיה דרך
דבר  כל להוציא ומותר כלל עירוב צריך אין שביניהם וחלונות
עירבו  שלא אע"פ לחצר מחצר כלל יו"ט צורך בו שאין אפילו
בתים  בה שיש בחצר לטלטל שמותר לומר צריך ואין יחד
רק  כלל יו"ט צורך בו שאין דבר אפילו יחד עירבו שלא הרבה

מוקצה: תורת עליו שאין טוב ביום לטלטלו מותר שיהא

הם „ אם מותר ומבואותיה העיר רחוב דרך ואפילו
דרך  (על הפתח צורת או קורה או בלחי מתוקנין
שלא  מבואות שיתוף עשו שלא אע"פ שס"ג) בסי' שנתבאר
בשבת  אלא מבואות ושיתופי חצרות עירובי הצריכו
ההוצאות  שרוב כיון ביו"ט אבל לגמרי בו אסורה שההוצאה
לא  הרבים ברשות אפילו מותרות והן טוב יום לצורך הן
שלא  שהן ההוצאות מיעוט משום ולשתף לערב הצריכו

כלל. היום לצורך

אחד  שיתוף לעשות שנוהגין אלו במדינות מקום ומכל
יו"ט  גם בו לכלול הדבר נכון השנה שבתות לכל פסח בערב
של  טובים וימים שבתות לכל כו' לנא שרי יהא בדין ולומר
שבתות  לכל חצרות ערובי לערב שנוהג מי יעשה וכן זו שנה
עצמה  בפני ושבת שבת לכל ולשתף לערב שנוהג ומי השנה
ואין  עלינו הבאה וליו"ט זו לשבת יו"ט שלפני בשבת יאמר
חדש: מעשה עושה שאינו כיון המנהג את משנה נקרא זה

אלא ‰ לשפוד מיוחד אינו הוא אם בשר בו שצלו שפוד
אחר  בעלמא באקראי בו וצלה שפוד כעין חד עץ שלקח
עד  הצד מן ובטלטול בגרירה מלפניו שומטו הצלייה גמר
אסור  אבל בו יוזקו שלא כדי זוית לקרן מלפניו שמעבירו
שנמאס  לפי הצלי ממנו שניטל לאחר גמור בטלטול לטלטלו
לא  ביו"ט מיאוס מחמת מוקצה המתירים ואף ומוקצה
לאחר  זה שפוד אבל עליו כלי תורת שיש בדבר אלא התירו
שאינו  כיון כלל כלי תורת עליו אין מלאכתו בו שגמרו
אסור  מקומו או גופו לצורך אפילו ולפיכך לשפוד מיוחד
עליו  יש צלייה דלענין בו ולצלות לחזור מותר אבל לטלטלו

כע  חד שהוא כיון כלי אם תורת וכן לצלייה וראוי שפוד ין
מותר  נפש אוכל שאר או קדירה שם להעמיד למקומו צריך
בסוף  שנתבאר כמו מוקצה שהוא דבר בכל הדין וכן לסלקו

ע"ש: תק"ט סי'

Â על בו לעלות שעשוי גדול סולם דהיינו עלייה של סולם
לטלטלו  שאסור כמו ביו"ט לטלטלו אסור הבית גג
את  מטלטל אין ואפילו ש"ח בסי' שנתבאר מטעם בשבת
למקום  ממקום מעט לנטותו שרוצה כגון מקצתו אלא כולו
שאסור  מוקצה כל כדין ביו"ט בין בשבת בין אסור זה הרי

ע"ש: וש"ח שי"א בסי' כמ"ש מקצתו אפילו לטלטל

Ê יזיזנו שמא חוששין ואין עליו ולירד לעלות מותר אבל
ומותר: מתכוין שאין דבר הוא יזיזנו אם דאף מעט

Á בו לעלות ראוי שאינו קטן סולם דהיינו בית של סולם
מותר  הבית בתוך אלא בו משתמשין ואין הבית גג על
לרשות  להוציאו אסור אבל הבית בתוך לזוית מזוית לטלטל
הוצאה  איסור משום בה שאין המעורבת בעיר אפילו הרבים
להוליכו  כגון יו"ט שמחת לצורך מוציאו הוא ואפילו
מראית  מפני אסור זה הרי גוזלות ממנו להוריד לשובכו
על  בו לעלות כדי לחוץ מוציאו שהוא עליו שיאמרו העין
היו  שגגותיהם בימיהם נוהגים היו (כך בטיט לטוח הגג
עושה  הוא והרי הגשמים) מפני בטיט וטוחים חלקים
לעלות  ראוי ואינו קטן הוא זה שסולם אע"פ ביו"ט מלאכה
היוצאים  לזיזים שיסמכנו אפשר מקום מכל הגג על בו
הזה  בזמן עכשיו ואפילו להגג עליהם ויעלה מהכתלים
לא  חכמים גזרת מקום מכל בטיט טוחים גגים לנו שאין

בטלה:

Ë בו לעלות מיוחד שהוא דהיינו שובך של סולם אבל
אפילו  אחר לשובך זה משובך להוליכו מותר לשובך
שצורתו  לפי העין למראית חוששין ואין הרבים רשות דרך
הכל  ויודעים לשובך מיוחד שהוא ניכר והוא עליו מוכחת
שרוצה  אותו יחשדו ולא לשובך להוליכו כדי מוציאו שהוא

ביו"ט: מלאכה לעשות

È דינו כך בשבת כדינו ולהחזירו רעי של גרף להוציא
ש"ח: בסי' שנתבאר כמו ביו"ט

‡È יו"ט מערב מסוכנת היתה אם ביו"ט שמתה בהמה
לפי  ביו"ט הכלבים לפני ולחתכה לטלטלה מותר
שתמות  יודע שהוא לכלבים ומוכנת עומדת היא שמאתמול
שהיתה  אע"פ יו"ט מערב מסוכנת היתה לא אם אבל ביו"ט
ביו"ט  נולד האוסרים לדברי ביו"ט לטלטלה אסור חולה
אינה  חיה עדיין כשהיתה אתמול שהרי תצ"ה) בסי' (כמ"ש
שמתה  והיום ביו"ט שתמות יודע היה שלא לכלבים מוכנת

ביו"ט: נולד זה והרי לכלבים הוכנה

·È לא אם החורף לימות להצניען לאוצר שהכניסן עצים
להסקה  עליהם שיחשוב (דהיינו יום מבעוד אותם הכין
לדברי  ביו"ט להסיקן אסור תצ"ה) בסי' שנתבאר כמו
בדעתו  היה שלא התבן ערימת וכן ביו"ט מוקצה האוסרים
אסור  מרובה זמן לאחר עד בהמה למאכל ממנה להסתפק
יום  מבעוד אותה הכין כן אם אלא ביו"ט ממנה להסיק

ביו"ט. מוקצה להאוסרים

וסרוח  נרקב שהוא כגון להסקה אלא ראוי התבן אין ואם
בו  לגבל ראוי שאינו קוצים בו יש וגם לבהמה ראוי שאינו
ורגליו  ידיו שמסרטים שבו הקוצים מחמת לבנים ללבון טיט
ועומד  מוכן הוא שהרי יום מבעוד אותו להכין צריך אין
קודם  אם ואפילו הקוצים בו ונתערבו שנרקב משעה להסקה
זמן  לאחר עד ממנו להסתפק שלא לאוצר הכניסו לכן
עדיין  היה לאוצר שהכניסו שבשעה כיון מקום מכל מרובה
לא  לאוצר שהכניסו בשעה א"כ לטיט או לבהמה ראוי
מהסקה  אבל טיט ומגיבול בהמה ממאכל אלא אותו הקצה
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רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשבת · בה לטלטל שאסור מעורבת שאינה בעיר זה וכל
בשבת  בה לטלטל שמותר בענין מעורבת היא אם אבל
כלל  היום צורך בו שאין דבר אפילו ולהכניס להוציא מותר
או  בהמה לצורך ולהכניס להוציא שמותר לומר צריך ואין

תקי"ב: סי' עיין נכרי לצורך

או ‚ העיר רחוב דרך ולהכניס להוציא אמורים דברים במה
פתחים  דרך לחצר מחצר להוציא אבל מבואותיה דרך
דבר  כל להוציא ומותר כלל עירוב צריך אין שביניהם וחלונות
עירבו  שלא אע"פ לחצר מחצר כלל יו"ט צורך בו שאין אפילו
בתים  בה שיש בחצר לטלטל שמותר לומר צריך ואין יחד
רק  כלל יו"ט צורך בו שאין דבר אפילו יחד עירבו שלא הרבה

מוקצה: תורת עליו שאין טוב ביום לטלטלו מותר שיהא

הם „ אם מותר ומבואותיה העיר רחוב דרך ואפילו
דרך  (על הפתח צורת או קורה או בלחי מתוקנין
שלא  מבואות שיתוף עשו שלא אע"פ שס"ג) בסי' שנתבאר
בשבת  אלא מבואות ושיתופי חצרות עירובי הצריכו
ההוצאות  שרוב כיון ביו"ט אבל לגמרי בו אסורה שההוצאה
לא  הרבים ברשות אפילו מותרות והן טוב יום לצורך הן
שלא  שהן ההוצאות מיעוט משום ולשתף לערב הצריכו

כלל. היום לצורך

אחד  שיתוף לעשות שנוהגין אלו במדינות מקום ומכל
יו"ט  גם בו לכלול הדבר נכון השנה שבתות לכל פסח בערב
של  טובים וימים שבתות לכל כו' לנא שרי יהא בדין ולומר
שבתות  לכל חצרות ערובי לערב שנוהג מי יעשה וכן זו שנה
עצמה  בפני ושבת שבת לכל ולשתף לערב שנוהג ומי השנה
ואין  עלינו הבאה וליו"ט זו לשבת יו"ט שלפני בשבת יאמר
חדש: מעשה עושה שאינו כיון המנהג את משנה נקרא זה

אלא ‰ לשפוד מיוחד אינו הוא אם בשר בו שצלו שפוד
אחר  בעלמא באקראי בו וצלה שפוד כעין חד עץ שלקח
עד  הצד מן ובטלטול בגרירה מלפניו שומטו הצלייה גמר
אסור  אבל בו יוזקו שלא כדי זוית לקרן מלפניו שמעבירו
שנמאס  לפי הצלי ממנו שניטל לאחר גמור בטלטול לטלטלו
לא  ביו"ט מיאוס מחמת מוקצה המתירים ואף ומוקצה
לאחר  זה שפוד אבל עליו כלי תורת שיש בדבר אלא התירו
שאינו  כיון כלל כלי תורת עליו אין מלאכתו בו שגמרו
אסור  מקומו או גופו לצורך אפילו ולפיכך לשפוד מיוחד
עליו  יש צלייה דלענין בו ולצלות לחזור מותר אבל לטלטלו

כע  חד שהוא כיון כלי אם תורת וכן לצלייה וראוי שפוד ין
מותר  נפש אוכל שאר או קדירה שם להעמיד למקומו צריך
בסוף  שנתבאר כמו מוקצה שהוא דבר בכל הדין וכן לסלקו

ע"ש: תק"ט סי'

Â על בו לעלות שעשוי גדול סולם דהיינו עלייה של סולם
לטלטלו  שאסור כמו ביו"ט לטלטלו אסור הבית גג
את  מטלטל אין ואפילו ש"ח בסי' שנתבאר מטעם בשבת
למקום  ממקום מעט לנטותו שרוצה כגון מקצתו אלא כולו
שאסור  מוקצה כל כדין ביו"ט בין בשבת בין אסור זה הרי

ע"ש: וש"ח שי"א בסי' כמ"ש מקצתו אפילו לטלטל

Ê יזיזנו שמא חוששין ואין עליו ולירד לעלות מותר אבל
ומותר: מתכוין שאין דבר הוא יזיזנו אם דאף מעט

Á בו לעלות ראוי שאינו קטן סולם דהיינו בית של סולם
מותר  הבית בתוך אלא בו משתמשין ואין הבית גג על
לרשות  להוציאו אסור אבל הבית בתוך לזוית מזוית לטלטל
הוצאה  איסור משום בה שאין המעורבת בעיר אפילו הרבים
להוליכו  כגון יו"ט שמחת לצורך מוציאו הוא ואפילו
מראית  מפני אסור זה הרי גוזלות ממנו להוריד לשובכו
על  בו לעלות כדי לחוץ מוציאו שהוא עליו שיאמרו העין
היו  שגגותיהם בימיהם נוהגים היו (כך בטיט לטוח הגג
עושה  הוא והרי הגשמים) מפני בטיט וטוחים חלקים
לעלות  ראוי ואינו קטן הוא זה שסולם אע"פ ביו"ט מלאכה
היוצאים  לזיזים שיסמכנו אפשר מקום מכל הגג על בו
הזה  בזמן עכשיו ואפילו להגג עליהם ויעלה מהכתלים
לא  חכמים גזרת מקום מכל בטיט טוחים גגים לנו שאין

בטלה:

Ë בו לעלות מיוחד שהוא דהיינו שובך של סולם אבל
אפילו  אחר לשובך זה משובך להוליכו מותר לשובך
שצורתו  לפי העין למראית חוששין ואין הרבים רשות דרך
הכל  ויודעים לשובך מיוחד שהוא ניכר והוא עליו מוכחת
שרוצה  אותו יחשדו ולא לשובך להוליכו כדי מוציאו שהוא

ביו"ט: מלאכה לעשות

È דינו כך בשבת כדינו ולהחזירו רעי של גרף להוציא
ש"ח: בסי' שנתבאר כמו ביו"ט

‡È יו"ט מערב מסוכנת היתה אם ביו"ט שמתה בהמה
לפי  ביו"ט הכלבים לפני ולחתכה לטלטלה מותר
שתמות  יודע שהוא לכלבים ומוכנת עומדת היא שמאתמול
שהיתה  אע"פ יו"ט מערב מסוכנת היתה לא אם אבל ביו"ט
ביו"ט  נולד האוסרים לדברי ביו"ט לטלטלה אסור חולה
אינה  חיה עדיין כשהיתה אתמול שהרי תצ"ה) בסי' (כמ"ש
שמתה  והיום ביו"ט שתמות יודע היה שלא לכלבים מוכנת

ביו"ט: נולד זה והרי לכלבים הוכנה

·È לא אם החורף לימות להצניען לאוצר שהכניסן עצים
להסקה  עליהם שיחשוב (דהיינו יום מבעוד אותם הכין
לדברי  ביו"ט להסיקן אסור תצ"ה) בסי' שנתבאר כמו
בדעתו  היה שלא התבן ערימת וכן ביו"ט מוקצה האוסרים
אסור  מרובה זמן לאחר עד בהמה למאכל ממנה להסתפק
יום  מבעוד אותה הכין כן אם אלא ביו"ט ממנה להסיק

ביו"ט. מוקצה להאוסרים

וסרוח  נרקב שהוא כגון להסקה אלא ראוי התבן אין ואם
בו  לגבל ראוי שאינו קוצים בו יש וגם לבהמה ראוי שאינו
ורגליו  ידיו שמסרטים שבו הקוצים מחמת לבנים ללבון טיט
ועומד  מוכן הוא שהרי יום מבעוד אותו להכין צריך אין
קודם  אם ואפילו הקוצים בו ונתערבו שנרקב משעה להסקה
זמן  לאחר עד ממנו להסתפק שלא לאוצר הכניסו לכן
עדיין  היה לאוצר שהכניסו שבשעה כיון מקום מכל מרובה
לא  לאוצר שהכניסו בשעה א"כ לטיט או לבהמה ראוי
מהסקה  אבל טיט ומגיבול בהמה ממאכל אלא אותו הקצה
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c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

שירקב  יודע היה לא ההיא שבעת כלל אותו הקצה לא
היה  ואילו להסקה אלא ראוי יהא ולא קוצים בו ויתערבו

כלל: אותו מקצה היה לא יודע

‚È קודם הקוצים בו ונתערבו כשנרקב אמורים דברים במה
בכך  אין יו"ט כניסת עד מזה יודע היה שלא אע"פ יו"ט
קוצים  בו נתערבו או נרקב אם אבל ש"י בסי' כמ"ש כלום

מזה: גדול מוקצה לך אין ביו"ט

„È בענין לח הוא אם אבל יבש הוא כשהתבן זה וכל
להסיקו  ראוי של שאינו או עצים של גדול בהיסק אלא

דבר  הוא גדול שהיסק לפי ביו"ט להסיקו אסור אחר תבן
הכין  כן אם אלא להיסק עומד אינו הסתם ומן מצוי שאינו

יו"ט: מערב

ÂË מוקצה להמתירין אבל ביו"ט מוקצה להאוסרין זה וכל
וכן  לאוצר שהכניסן מעצים אפילו להסיק מותר ביו"ט
בו  ואין נרקב שלא אע"פ לח אפילו תבן של באוצר הדין
ביום  במוקצה להקל נהגו אלו דבמדינות נתבאר וכבר קוצים

טוב:

ÊË בין הדפנות מן בין ביו"ט הסוכה מן עצים נוטלים אין
שהוא  מפני מצוה של סוכה שאינה אע"פ הסכך מן

בנין. כסותר

חבילות  עוד העמיד הדפנות כל את שגמר לאחר אם ואפילו
ע"י  ולחזקו להעבותו כדי מהדפנות אחת אצל קנים של
שהן  לפי ביו"ט אלו מקנים ליטול אסור אלו קנים הוספת
כדי  שם שהעמידן כיון כמותו ונחשבין הכותל לגבי בטלין
אע"פ  הדופן מכלל נחשבין הן הרי הדופן בעובי להוסיף

בנין: כסותר הוא מהן והנוטל עמו ארגן שלא

ÊÈ כדי אלא הדופן בעובי להוסיף בהן נתכוין לא אם אבל
גמר  קודם שם שהעמידן אע"פ בלבד ולסמכו לחזקו
לגבי  בטלין אינן הדופן עם ארגן שלא כיון הדופן אריגת
בנין  כסותר אינו מהם והנוטל כמותו נחשבין ואינן הדופן
אלו  מקנים ביו"ט ליטול ומותר עצים כל כשאר הן הרי אלא
נפרדין  שהן בין כחבילה ועשויין ביחד אגודים שהם בין
לא  וגם הדופן בעובי להוסיף כדי בהן נתכוין שלא דכיון
אלא  לעולם כאן עומדים שיהיו דעתו אין בודאי עמו חיברן
אחר  בדבר הדופן את ויסמוך מכאן יטלם להם כשיצטרך

הדופן: לגבי בטלים אינן לפיכך

ÁÈ הדפנות אצל העומדים בקנים אמורים דברים במה
נתכוין  שלא אע"פ הסכך גבי על המונחים קנים אבל
כדי  או להצניען כדי אלא הסכך בעובי להוסיף כדי בהן
בעצמ[ן] הסכך שקני דכיון ביו"ט מהן ליטול אסור לייבשן
שום  אין א"כ זה עם זה מחוברים ואינן ביחד ארוגין אינן
והכל  גביהן על שהניח הללו לקנים הסכך קני בין הפרש
כסותר  זה הרי ביו"ט מהן מאחד והנוטל אחד כדבר נחשב

אהל:

ËÈ אגודין הן הסכך גבי על שהניח הללו קנים אם אבל
ביו"ט  זו מאגודה ליטול מותר כחבילה ועשויין ביחד
כל  כדרך הסכך גבי על כשהניחן אגדן התיר שלא דכיון
הללו  שקנים הדבר ניכר הרי אגדן שמתירין בקנים המסככין

כל  כשאר הן והרי אצלו בטלים ואינן הסכך מכלל אינן
אלא  הכותל בעובי להוסיף כדי שם הניחן שלא כיון עצים
של  שאינה בסוכה זה (וכל ליבשן כדי או להצניען כדי

ע"ש): תרל"ח בסי' יתבאר מצוה של בסוכה אבל מצוה

Î הסכך עצי בין הסוכה מן ליטלן שאסור עצים כל
שאסור  בענין עליהם שהוסיף עצים בין עצמן והדפנות
נפלה  אם אפילו שנתבאר דרך ועל ביו"ט מהסוכה ליטלן
במקומן  לשרפן ואפילו לטלטלן אסור טוב ביום הסוכה
יום  מערב רעועה היתה הסוכה אם ואפילו טוב ביום אסור
טוב  יום כניסת שבתחלת כיון מקום מכל ליפול ועומדת טוב
איסור  מחמת לטלטלן אסור היה השמשות בבין דהיינו
היום  לכל נאסרו השמשות בבין שנאסרו ומתוך בנין סתירת
מחמת  במוקצה מודים ביו"ט נולד המתירים ואף כולו
הוא  בשבת שאף השמשות בבין אדם בידי שנדחה איסור
בידי  השמשות בבין נדחית זו וסוכה תצ"ה בסי' כמ"ש אסור

אותה. שבנו אדם

לטלטלה  מותר שיהיה יו"ט מערב עליה התנה אם ואפילו
שהיה  דאף כלום מועיל זה תנאי אין טוב ביום לכשתפול
מקום  מכל מוקצה משום בה ואין טוב יום מערב עליה דעתו
והיום  סוכה שם עליה היה אתמול שהרי נולד משום בה יש
נולד  להאוסרים לטלטלה אסור ולפיכך עצים שברי נקראת

ביו"ט:

‡Î שם הכניסן שלא מוכנין פירות מלא שהוא סתום בית
עומדין  הן אלא מרובה זמן לאחר עד אותם לאצור
ביום  מאליו הבית נפחת אם בבית פחת לכשיפחת לאכילה
מותר  ישראל לצורך שלא לצרכו נכרי שפחתו או טוב
אף  טוב ביום ולאכלן הפחת ממקום פירות ליטול לישראל
לא  השמשות בין דהיינו טוב יום כניסת שבתחלת פי על

שהר  הפירות אלו על כלל דעתו לו היה אפשר היה לא י
מן  חייב שהוא קבוע בנין סתירת איסור מחמת מהם ליטול
הוקצו  השמשות בבין שהוקצו מתוך אומרים אין התורה
מחמת  מוקצים היו לא השמשות בבין שאף כיון היום לכל
עצמו  מחמת האסור לדבר בסיס היו לא וגם עצמן איסור
זה  למה הא לשם לילך יכולין היו שלא במקום שהיו רק
שלא  למי מותרים שהן לתחום מחוץ שהובאו לפירות דומה
שנתבאר: מטעם מוקצה משום אסורין ואינן בשבילו הובאו

·Î אסורים הפירות הרי ישראל לצורך נכרי פחתו אם אבל
להמתין  צריך לערב וגם הערב עד ובטלטול באכילה
ישראל  לצורך גמורה מלאכה שעשה נכרי כדין שיעשו בכדי
טמונים  לפתות לו שיש מי הדין והוא תקט"ו בסי' שנתבאר
ישראל  לצורך ביו"ט הבור את נכרי ופתח סתום בבור
למכור  לפתות מביא כשנכרי הפסח בימי בזה ליזהר (וצריך
ממנו): ליקח אסור הבור את היום פתח שהנכרי יודע אם

טוב: ביום לרשות מרשות הוצאה דיני תקיח סימן ד חלק

כעין ‡ עשויין הן אלא לקרקע מחוברים שאינן חנויות
החנות  לפתוח רוצה וכשהוא עץ של מגדל או תיבה
לסלקו  מותר החנות מן לגמרי ושומטו הדלת את מסלק
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לשמחת  להן צריך שהוא מהחנות תבלין שיוציא כדי ביו"ט
ולקבעו  הדלת להחזיר ג"כ מותר התבלין שנטל ואחר יו"ט
לפתחו  ירצה לא להחזיר לו נתיר לא שאם כשהיה בחנות

יו"ט. משמחת וימנע יגנבו שמא שיחוש

לחוש  שיש במקום עומדת כשהחנות אמורים דברים במה
כגון  לגניבה לחוש שאין במקום עומדת אם אבל לגניבה
אחר  להחנות הדלת להחזיר אסור המשתמר בית בתוך
צורך  זו בחזרה שאין כיון לגמרי ממנו ושמטו שסילקו

יו"ט: שמחת

ארכו · באמצע בולט אחד ציר להדלת כשיש זה וכל
לתוך  נכנס הוא הציר זה למקומו הדלת את וכשמחזיר
(פירוש  צירים לו יש אם אבל החנות במזוזות שכנגדו חור
למעלה  מהדלת אחד ראש שבולט היינו שבימיהם צירים כל
ובמשקוף  מלמטה כנגדו מהדלת בולט אחד וראש יתד כמו

חור  יש ובמפתן העליון יתד לתוכו שנכנס חור היה העליון
להחזירו  אסור ולמטה למעלה התחתון) יתד לתוכו שנכנס
גזירה  יגנבו שלא חושש אפילו מהחנות לגמרי שנשמט אחר
וגרזן  במקבות בחזקה חורו בתוך הציר את יתקע שמא
משום  או בפטיש מכה משום וחייב ביו"ט כלי מתקן ונמצא

ושי"ד: ושי"ג ש"ח בסי' כמ"ש בונה

ולמטה ‚ למעלה ולא באמצע לא כלל ציר לו אין ואם
מותר  לגניבה לחוש שאין במקום עומד הוא אפילו
משום  גזירה באמצע ציר לו כשיש אלא אסרו שלא להחזירו
ולפיכך  יתקע שמא לחוש שיש ולמטה למעלה ציר לו יש
שמחת  למניעת לחוש שיש במקום אלא להחזיר התירו לא

כלל: גזרו לא עיקר כל ציר לו כשאין אבל יו"ט

יו"ט: לצורך ולהחזיר להסיר מותר דלתות צירי תקיט סימן ד חלק
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ּדׁשנת 1. טבת] [ב' חנּוּכה, מּקץ], [ּפרׁשת ּבׁשּבת אדמּו"ר ּדרׁש זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ(את
.(633 יד ּכתב ְַָתקנ"ז.

.2[miwl`d]¨¡Ÿ¦

ּדאיהּו3. ּברי־הּוא, קּודׁשא ּדא ּבעלּה' ּבּׁשערים 'נֹודע ב: קג, וּירא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ(זהר

לאּדּבקא  ּדיכיל ּכּמה חד, ּכל ּבלּביּה ּדמׁשער מה לפּום ואתּדּבק ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאתידע
ּבלּביּה). אתידע הכי ּבלּביּה, ּדמׁשער מה ּולפּום דחכמתא. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּברּוחא

לט).4. ד, ּדברים עֹוד". אין מּתחת הארץ ועל מּמעל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ("ּבּׁשמים

כב).5. ד, ָ(אבֹות
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לשמחת  להן צריך שהוא מהחנות תבלין שיוציא כדי ביו"ט
ולקבעו  הדלת להחזיר ג"כ מותר התבלין שנטל ואחר יו"ט
לפתחו  ירצה לא להחזיר לו נתיר לא שאם כשהיה בחנות

יו"ט. משמחת וימנע יגנבו שמא שיחוש

לחוש  שיש במקום עומדת כשהחנות אמורים דברים במה
כגון  לגניבה לחוש שאין במקום עומדת אם אבל לגניבה
אחר  להחנות הדלת להחזיר אסור המשתמר בית בתוך
צורך  זו בחזרה שאין כיון לגמרי ממנו ושמטו שסילקו

יו"ט: שמחת

ארכו · באמצע בולט אחד ציר להדלת כשיש זה וכל
לתוך  נכנס הוא הציר זה למקומו הדלת את וכשמחזיר
(פירוש  צירים לו יש אם אבל החנות במזוזות שכנגדו חור
למעלה  מהדלת אחד ראש שבולט היינו שבימיהם צירים כל
ובמשקוף  מלמטה כנגדו מהדלת בולט אחד וראש יתד כמו

חור  יש ובמפתן העליון יתד לתוכו שנכנס חור היה העליון
להחזירו  אסור ולמטה למעלה התחתון) יתד לתוכו שנכנס
גזירה  יגנבו שלא חושש אפילו מהחנות לגמרי שנשמט אחר
וגרזן  במקבות בחזקה חורו בתוך הציר את יתקע שמא
משום  או בפטיש מכה משום וחייב ביו"ט כלי מתקן ונמצא

ושי"ד: ושי"ג ש"ח בסי' כמ"ש בונה

ולמטה ‚ למעלה ולא באמצע לא כלל ציר לו אין ואם
מותר  לגניבה לחוש שאין במקום עומד הוא אפילו
משום  גזירה באמצע ציר לו כשיש אלא אסרו שלא להחזירו
ולפיכך  יתקע שמא לחוש שיש ולמטה למעלה ציר לו יש
שמחת  למניעת לחוש שיש במקום אלא להחזיר התירו לא

כלל: גזרו לא עיקר כל ציר לו כשאין אבל יו"ט

יו"ט: לצורך ולהחזיר להסיר מותר דלתות צירי תקיט סימן ד חלק
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miwWOd xUe drxR WIW FnM iM :oiprd xE`iaE¥¨¦§¨¦§¤¥©§Ÿ§©©©§¦
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.EN` zFpigA oM mB Wi dXEcwcÎ`xhqA ok FnMW: ¤§¥§¦§¨¦§¨¥©¥§¦¥
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mXW ,gFOdn ± zEgiNd xFwnE ;aNA FpMWn W`d cFqi§¨¥¦§¨©¥§©¥¥©©¤¨
dwWn iPin lM za`FW d`ixde .miOd cFqi oMWn `Ed¦§©§©©¦§¨¥¨¤¤¨¦¥©§¤

.aNd mFg z` xxwl ,dpTd ici lr gFOdn zEgile§¥¥©©©§¥©¨¤§¨¥¤©¥
:ziwl`ÎWtPA Kke§©©¤¤¡Ÿ¦

miOd cFqizcFarA zrce dnkg zpigA `id ,gFOA ± §©©¦©©¦§¦©¨§¨§©©©£©
Dia `qitY daWgn zil" iM s`e .FYaWgnaE FgFnA 'd§§©£©§§©¦¥©§¨¨§¦¨¥

aizM `ld ,"llM(bk ,`l ilWn)A rcFp" :mixrX± "DlrA §¨£Ÿ§¦¦§¥¨©§¨¦©§¨
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zi FzNEcB zEhXRzd zpigaAuw oi` cr dlrnl KxA ¦§¦©¦§©§§¨¦§¨¥§©§¨©¥¥
"FCaNn cFr oi`" ± zilkY oi` cr dHnlE(dl ,c mixaC)iM . §©¨©¥©§¦¥¦§©§¨¦¦

"m`av lM eiR gExA"(e ,bl miNdY)`lM ± DiOw `NFk"e , §©¦¨§¨¨§¦¦§¨©¥§¨
eil` lhA `EdW ,mc` lW FxEAC lWnl FnkE ;"aiWg̈¦§§¨¨¦¤¨¨¤¨¥¥¨
"Dilic `xEriW mEtl" mc` lM dfe .FCbp oi`M aWgpe§¤§©§©¦¤§§¤¨¨¨§¦¨¦¥

"lrOn minXA" "cFr oi`" iM biVdlE zrcl lFki4lke , ¨¨©©§©¦¦¥©¨©¦¦©©§¨
oi`e ,KxAzi eiR gExn mikWnp md mipFYgYde mipFilrd̈¤§¦§©©§¦¥¦§¨¦¥©¦¦§¨¥§¥

.DiOw iaiWg `lM WOn md okle .EpOn uEg xaC̈¨¦¤§¨¥¥©¨§¨£¦¥©¥

W`d cFqiezEppFAzdA oiaOd ,aNAW oF`OSd `Ed ¦¨¥©¦¨¤©¥©¥¦§¦§§
,"iaiWg `lM DiOw `NFM" WOn Ki`e ,KxAzi FzNEcbA¦§¨¦§¨¥§¥©¨¨©¥§¨£¦¥
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FcEgie 'd xF`A lNMzdl dil`n dlFrd zadlW ,W ¥̀©§¤¤¨¨¥¥¤¨§¦§©¥§§¦
W`d xF` rahM ;dHnl zFidl utg Fpi`e ,KxAzi¦§¨¥§¥¨¥¦§§©¨§¤©¨¥

.dlrnlÎdHnln FrahA KWnPW¤¦§¨§¦§¦§©¨§©§¨

,dHnlÎdlrnln `Ed miOd zpigA oM oi`X dn©¤¥¥§¦©©©¦¦§©§¨§©¨
EpiidC .KEnp mFwnl DFaB mFwOn micxFi miOdW¤©©¦§¦¦¨¨©§¨¨§©§
lr xi`dl ,zFvnE dxFY Ff 'd xF` FWtp lr KiWnOW¤©§¦©©§¨¦§§¨¦©
ig dY` KgxM lr"A zpigaA ,dHnl FzFidA mB FWtp©§©¦§§©¨¦§¦©§©¨§¨©¨©

.5"כּו'

oF`Ov dexi df ici lr KM ,W` oiAkn miOdW FnkE§¤©©¦§©¦¥©©§¥¤©§¤¦¨
aEzMW FnM FWtp(` ,dp EdirWi),"miOl Ekl `nv lM iFd" : ©§§¤¨§©§¨¨¨¥§©©¦
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ּדׁשנת 1. טבת] [ב' חנּוּכה, מּקץ], [ּפרׁשת ּבׁשּבת אדמּו"ר ּדרׁש זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ(את
.(633 יד ּכתב ְַָתקנ"ז.

.2[miwl`d]¨¡Ÿ¦

ּדאיהּו3. ּברי־הּוא, קּודׁשא ּדא ּבעלּה' ּבּׁשערים 'נֹודע ב: קג, וּירא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ(זהר

לאּדּבקא  ּדיכיל ּכּמה חד, ּכל ּבלּביּה ּדמׁשער מה לפּום ואתּדּבק ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאתידע
ּבלּביּה). אתידע הכי ּבלּביּה, ּדמׁשער מה ּולפּום דחכמתא. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּברּוחא

לט).4. ד, ּדברים עֹוד". אין מּתחת הארץ ועל מּמעל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ("ּבּׁשמים

כב).5. ד, ָ(אבֹות
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אחר  ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר  cFqiּכמ ֹו xAgnd zpigA ici lr Epiide . ְְְִֵֵֶַָָ§©§©§¥§¦©©§©¥§
d `Ed ,aNAW W`d cFqi zpigA mr gFOAW miOddpT. ©©¦¤©©¦§¦©§¨¥¤©¥©¨¤

aEzMW FnM ,dxFYd zFIzF` xFwn zpigA `Ede,c ilWn) §§¦©§¦©¨§¤¨¦§¥

(dxU" Ff dpigA `xwpe ."dpia dpw ,dnkg dpw" :§¥¨§¨§¥¦¨§¦§¨§¦¨©
dmiwWO,gFOd zEgiln dwWn d`ixd a`FW FAW ± " ©©§¦¤¥¨¥¨©§¤¦¥©©

.FAW miOd cFqIn: ¦§©©¦¤

EdfedPde" :miwWOd xU lW mFlgd oiprotbiptl'וגֹו," §¤¦§¨©£¤©©©§¦§¦¥¤¤§¨¨ְ

hgU`ez`miaprd6'וגֹוz` oY`e ,qFMdlrsM."drxR ¨¤§©¤¨£¨¦ְ¨¤¥¤©©©©§Ÿ
" :WExiRotBlM zEllM `idW ,l`xUiÎzqpM `xwp " ¥¤¤¦§¨§¤¤¦§¨¥¤¦§¨¨

"e .l`xUi zFnWpmiaprdlMW ,zFnWp ivFvip md " §¨¦§¨¥§¨£¨¦¥¦¥§¨¤¨
oii zpigA Wi uFvip lkA iM .cg` apr mWA `xwp uFvip¦¦§¨§¥¥¨¤¨¦§¨¦¥§¦©©¦

"miWp`e midl` gOUnd"(bi ,h mihtFW)zpigA `EdW , ©§©¥©¡Ÿ¦©£¨¦§¦¤§¦©
.EpizFa`n Epl dXExi `ide .'dA gFnUl zxYEqnÎdad ©̀£¨§¤¤¦§©©§¦§¨¨¥£¥
.miaprA onhPd oii FnM c`n zxYEqn `idW `N ¤̀¨¤¦§¤¤§Ÿ§©¦©¦§¨©£¨¦
xWt` i`e ,cv lMn FzF` siTnE wlge lFbr `Ed aprdW¤¨¥¨¨§¨¨©¦¦¨©§¦¤§¨
zbA dkixcE dhigq ici lr m` iM oii EpOn `ivFdl§¦¦¤©¦¦¦©§¥§¦¨§¦¨§©
xWt` i` KM ;FzF` zaaFQd dRilTd eilrn xiqdl§¨¦¥¨¨©§¦¨©¤¤©¦¤§¨
,miWhan zpigA ici lr m` iM dad`d ipERvn zFNbl§©©§¥¨©£¨¦¦©§¥§¦©§©§¦

"mc` lM iptA gEx ltW iede"7,mixg` EdEliRWIW `le . ¤¡¥§©©¦§¥¨¨¨§Ÿ¤©§¦£¥¦
e" m` iMied"gEx ltW8ied ±LnvrAxtrM iWtpe" . ¦¦¤¡¥§©©¡¥§©§§§©§¦¤¨¨

zRilw xiqdl icM ,zqxcPd dREwq`M ± "didY lMl©Ÿ¦§¤§©§¨©¦§¤¤§¥§¨¦§¦©
.aNd lr zttFgd dlxr̈§¨©¤¤©©¥

mixErp zF`HgA `nhpe mbR `NW in ENit` ,EpiidC§©§£¦¦¤Ÿ¨©§¦§¨©©§¦
FnM ,FAl zlxr lEnl `Ed Kixv mFwn lMn ,WOn©¨¦¨¨¨¦¨¨§©¦§

aEzMW(fh ,i mixaC)."mkaal zlxr z` mYlnE" :EpiidC ¤¨§¨¦©§¤¥¨§©§©§¤§©§
dlxr zpigA `xwpe .zFxzFnl dE`znE xrFa FANX dn©¤¦¥¦§©¤§¨§¦§¨§¦©¨§¨
xYqd zpigaA ,KxAzi FzEdl` iENiB lr dQknE zttFgd©¤¤§©¨©¦¡Ÿ¦§¨¥¦§¦©¤§¥
`le ,mipR xYqd zpigaA didi `NW `Ed Kixve .mipR̈¦§¨¦¤Ÿ¦§¤¦§¦©¤§¥¨¦§Ÿ
zpigA `EdW wC mExw Elit`e ,llM liCan Kqn didi¦§¤¨¨©§¦§¨©£¦§©¤§¦©

.drixRd xFr©§¦¨
lr qFMd z` oY`e" ok ici lresMFnM :"drxR §©§¥¥¨¤¥¤©©©©§Ÿ§

aEzMW9(fh ,hn EdirWi)lr" :miRMaizkE ;"KizFTg10lr" : ¤¨§©§¨©©©¦©¦§¦©
miRMA eilr evie ,xF` dQMriBtn.dNtz Ff ± " ©©¦¦¨©§©¨¨§©§¦©§¦¨

FnM :"df zOErl df" ± dXEcwA drxR zpigA iM¦§¦©©§Ÿ¦§¨¤§©¤§
"df zOErl df" KM ,dWw dRilw `Ed dRilwA drxRW¤©§Ÿ¦§¦¨§¦¨¨¨©¤§©¤

zpigA `Ed dXEcTA drxRiENiBoFWl ,KxAzi FzEdl` ©§Ÿ©§¨§¦©¦¡Ÿ¦§¨¥§
,miwWOd xU zpigA ici lr ,'d xaC zENBzde drixR§¦¨§¦§©§©©§¥§¦©©©©§¦

'dA gFnUl "dpeEMd xxFrn lFT"dW ,dpw zpigA `EdW¤§¦©¨¤¤©§¥©©¨¨¦§©©
Pd dpw zpigA iM ,"qFMd z` oY`e" Edfe .FzNtzAl'' ¦§¦¨§¤¨¤¥¤©¦§¦©¨¤©©

zbVdn dlrn dlrnl dad`d zExxFrzd KilFOd `Ed©¦¦§§¨©£¨§©§¨©§¨¥©¨©
.mc` ipA: §¥¨¨

K`wx dfl dkFf mc` lM `l ,l''Pd gOUnd oii zpigA ©§¦©©¦©§©¥©©©Ÿ¨¨¨¤¨¤©
aEzMW FnM ,al ixWi(`i ,fv miNdY),"dgnU ± al ixWilE" : ¦§¥¥§¤¨§¦¦§¦§¥¥¦§¨

mbRW in la` .eini lM xWi KxcA KldW in EpiidC§©§¦¤¨©§¤¤¨¨¨¨¨£¨¦¤¨©
'dA gFnUl Fl xWt` i` mixErp zF`HgA `nhpe eikxC§¨¨§¦§¨©©§¦¦¤§¨¦§©©

.FzF` zFlAlan zFxf zFaWgn zFAx iM ,FzNtzA¦§¦¨¦©©£¨¨§©§§
`Ede oii zpigA cFr Wi iM ,dvErId dvrd z`f okle§¨¥Ÿ¨¥¨©§¨¦¥§¦©©¦§

aEzMW FnM .xMWOd oii zpigA(fÎe ,`l ilWn)xkW EpY" : §¦©©¦©§©¥§¤¨¦§¥§¥¨
FWix gMWie dYWi ± Wtp ixnl oiie ,caF`l'וגֹו." §¥§©¦§¨¥¨¤¦§¤§¦§©¦ְ

l"fx xn`nkE11FzF` oiwWn EidW :oiC ziA ibExd iAB §©£©©©©¥£¥¥¦¤¨©§¦
icM ,eilr FYrC sxHYW icM ,dziOd mcFw oii qFM©¦¤©¦¨§¥¤¦¨¥©§¨¨§¥

.dziOd xrv lFAql lkEIW¤©¦§©©©¦¨

dvFxW in ,oM mB dHOd lrW rnWÎz`ixwA okle§¨¥¦§¦©§©¤©©¦¨©¥¦¤¤
gqFpA aEzMW FnM ± oiCÎziA zFzin 'c eilr lAwl§©¥¨¨¦¥¦§¤¨§©
."dliwq iYaiIgzpe 'i zF`A iYnbR m`" :l''fix`d̈£¦©¦¨©§¦§§¦§©©§¦§¦¨
dide FAxwA mhnEhn FANW FnvrA d`FxWM :hxtaE¦§¨§¤¤§©§¤¦§§¨§¦§§¨¨

loa`oke ;i`CeA aiIg `EdW ,dliwq zpigA `id Ff ± §¤¤¦§¦©§¦¨¤©¨§©©§¥
zpigA `id Ff ± mixEq` mixacl dE`znE xrFa FANWM§¤¦¥¦§©¤¦§¨¦£¦¦§¦©
zF`HgA `nhpe mbRW FnvrA rcFi m` oMW lke ;dtixU§¥¨§¨¤¥¦¥©§©§¤¨©§¦§¨§©
Wpi` rci iM ,Dilic `xEriW mEtl cg lM oke ;mixErp§¦§¥¨¨§¦¨¦¥¦¨©¦¦
'c eilr lAwl lkEIW dvErId dvr `id z`f ;DiWtpA§©§¥Ÿ¦¥¨©§¨¤©§©¥¨¨
.l''Pd oii qFM zpigA dYWi ± zEnilWA oiC ziA zFzin¦¥¦¦§¥¦§¤§¦©©¦©©

lM ,hFWwÎi`Mf" :WFcwd xdFGA `zi` dPdC ,oiprde§¨¦§¨§¦¥¦¨©©©¨©¨¥§¨
iwNYqn `nFi `Edd EN`M EdiiWtpA ilMYqn `nFi¨¦§©§¥§©§©§§¦©¨¦§©§¥

"`nlrn12,miwiCv md "i`Mf" iM :oaEn Fpi` dxF`kle . ¥¨§¨§¦§¨¥¨¦©¨¥¥©¦¦
gAiW Ki`e ,dpFilr dlrnA xzFi md "hFWw i`Mf"e§©¨¥§¥¥§©£¨¤§¨§¥¦©

?cal WpFrÎz`xi zbxcnE zlrnA mzF`¨§©£©©§¥©¦§©¤§©

KlFdWM ,xEnB wiCv ENit` iM :`Ed oiprd `N ¤̀¨¨¦§¨¦£¦©¦¨§¤¥
`Ed dliaHde .xEp iC xdpA dliah Kixv ocrÎobl§©¥¤¨¦§¦¨§¨¨¦§©§¦¨
Wxil xWt` i` iM .mlFrd dGn xkFGd gM xiardl§©£¦Ÿ©©¥¦¤¨¨¦¦¤§¨¦©
zvwnC zvwn ENit` xkFGW onf lM ocrÎobA FnFwn§§©¥¤¨§©¤¥£¦¦§¨§¦§¨

"lig l` lign" KlFdWM oke .dGdÎmlFr ipiprn13iCn" , ¥¦§§¥¨©¤§¥§¤¥¥©¦¤¨¦¦¥
xUA lk `ai ± FYAWA zAW iCnE FWcgA WcgŸ¤§¨§¦¥©¨§©©¨Ÿ¨¨¨

iptl zFegYWdl'וגֹו"(bk ,eq EdirWi)xdpA dliah cFr Kixv , §¦§©£§¨©ְ§©§¨¨¦§¦¨§¨¨
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אתם").6. ואׂשחט הענבים את "ואּקח ט־יא: מ, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ(ּבראׁשית

.7]± mc`:1174 ciÎazkA.[mc`d ¨¨¦§©¨¨¨¨

י).8. ד, ָ(אבֹות

.9dNtY . . aEzMW FnM].[`zil l"Pd ciÎazkA ± §¤¨§¦¨¦§©¨©©¥¨

ב.).10. ז, ּתענית עליה. וׁשם: לב. לו, ְֲִִֶַָָָ(אּיֹוב

א).11. מג, ְְִֶַ(סנהדרין

.12:mEBxY]EN`M mWtpA milMYqn mFie mFi lM ,miIYn` miwiCv ©§©¦¦£¦¦¦¨¨¦§©§¦§©§¨§¦
.mlFrdn miwNYqn mFi FzF`:'א עּמּוד ר"כ, ּדף ויחי ּפרׁשת ּבּזֹוהר ¦§©§¦¥¨¨ְִַַַַַַָָ

ּבלּבייהּו"]. מס ּתּכלי . . חסידי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ"זּכאי

ח).13. פד, ְִִ(ּתהּלים
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ici lr KxAzi FA dwacl `Ad ,dGdÎmlFrdn xkFGd©¥¥¨¨©¤©¨§¨§¨¦§¨¥©§¥

!dOke dOM zg` lr dNtzE dxFz¨§¦¨©©©©¨§©¨
EdiiWtpA ilMYqn" xdFGd zpeEM Edfe)"'כ ּוgM xiqdl ± §¤©¨©©©¦§©§¥§©§©§§¨¦Ÿ©

dxFzA KxAzi FA dwacl icM dGdÎmlFr ipiprn xkFGd©¥¥¦§§¥¨©¤§¥§¨§¨¦§¨¥§¨
(dNtzE14. §¦¨

dUrPd dHnl xg` xEp iC xdp zpigA Wi ,dPde§¦¥¥§¦©¨¨¦©¥§©¨©©£¤
riG"n:"WcTd zFIg lW oz ¦¥¨¨¤©©Ÿ¤

" :WExiRWcTd zFIgoii zpigaA dpFilrÎdad` `id " ¥©©Ÿ¤¦©£¨¤§¨¦§¦©©¦
"e ;gOUndozrifzElWlYWdAW ,odNW zlFqR `Ed " ©§©¥©§¥¨¨§¤¤¨¤¤§¦§©§§

zlFqtE mixnW dUrp c`n KEnp mFwnl dad`d̈©£¨§¨¨§Ÿ©£¤§¨¦§¤
.ixnFgd dGdÎmlFrl ozcixiA¦¦¨¨¨¨©¤©§¦

cxIW Ki` dcixid zpigA :FAl l` mc`d miUi z`fe§Ÿ¨¦¨¨¨¤¦§¦©©§¦¨¥¤¨©
xSA 'd l` wrvie c`n FAl xnxnzie ,c`n dHn dHn©¨©¨§Ÿ§¦§©§¥¦§Ÿ§¦§©¤©©

Fl15aEzMW FnM ,(gi ,a dki`)cr ,"ipc` l` mAl wrv" : §¤¨¥¨¨©¦¨¤©§©©
xEWw didW FYaWgnE FYrCn :WExiR ± FYrCn `vIW¤¥¥¦©§¥¦©§©§©§¤¨¨¨
zExixnA wnFrA wfFgA FYaWgn rwzie .mFId lM DÄ¨©§¦§©©§©§§¤§¤¦§¦
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ד). טו, ב'

.16:sqFp l"Pd ci azkA].[KM xg` ¦§¨¨©©©©©©

יראני 17. ׁשּלא אֹומר עברה עֹובר ּכׁשאדם ּתדעּו, כּו'. ודם ּבׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ["ּכמֹורא

ב]. כח, ּברכֹות כּו'" ְָָָאדם

עצמֹו18. ׁשמׂשים למי  ה), כח, (יׁשעיהּו עּמֹו' 'לׁשאר ב: טו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ(מגיּלה
ד. פא, ּתצּוה אֹור ּתֹורה ב. סיּמן הּקדׁש אּגרת ּתניא ראה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשירים.

מקֹומֹות). ְְַָּובכּמה

.19]± zpigA:l"Pd ciÎazkA.[zpigaA §¦©¦§©¨©©¦§¦©
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מאד 20. ּתאר ורעֹות ּדּלֹות אחריהן עלֹות אחרֹות ּפרֹות ׁשבע ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ("והּנה
הּפרֹות  ׁשבע את והרעֹות הרּקֹות הּפרֹות וּתאכלנה . . ּבׂשר ְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹורּקֹות

קרּבנה" אל באּו ּכי נֹודע ולא קרּבנה אל וּתבאנה הּבריאת. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹהראׁשנֹות
יט־כא). מא, ְִֵּבראׁשית

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

בזמן Â‰ÊÂ(ג) שלטא דטו"ר דאילנא בר"מ שא'
התגברו' רק הכוונה אין שלטא פי' הגלות.
הנ"ל  הג' מדריגה שהוא רע כולו להיו' הטוב על הרע
אלא  לשלוט מי על כאן אין דא"כ גמורה בהתכללות
עד  עליו וגובר שולט שהרע רק במציאותו ישנו הטוב
רע  יקרא ולטוב והטהור הכשר שהוא לומר שיוכל
כנ"ל  בעצם האמיתי התערוב' מעוצם ופסול וטמא
מישראל  ניצוץ בכל בפרט השכינה גלות ענין וכמו
בבחי' ונכללו שנבלעו כו' בגוים ישראל נבלע דכתיב
בהתכללות  שנכללו לא ואמנם שבאוה"ע דנוגה רע
דכתי' ברעות הטובות פרות שנבלעו כמו גמורה
מפיו  בלעו יוציאו לעתיד שהרי כנ"ל כו' רע ומראיהן

אוכליו  כל לה' ישראל קודש כתיב לעתיד ואדרבה כו'
בכל  ישראל את ויאכלו כתי' הגלות שבזמן ואעפ"י כו'
כו' לו לרע באדם האדם שלט אשר עת נאמר ע"ז פה
והיינו  וכידוע כו' גחלי' כי וכמו הטוב ממנו שיבורר
עד  הטוב את שבלע אדם שבכל הרע בחי' ג"כ
(וכמו  והכשר הטוב שהוא לומר בעצמו שמתנשא
כו') הוא ברע כי העם את (וירא) דכתיב העגל במעשה
כלל  טוב בו שאין הנ"ל הג' ומדריג' בחלוקה גם והנה
שהוא  לומר לבד חוצפא בדרך להתנשאות הרע יוכל
קאי  כו' שונאיכ' אחיכם אמרו מ"ש כי והטוב הכשר

וד"ל: כו' שמי למען שאו' עשו על

t"cl .n"xa `zi` .daeyzd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ אבל ארוסין, בחי' באמונה לי וארשתיך הפי'
ביטול  שזהו הלב לפנימיות ההתפעלות כשנוגע
וכלה  חתן יחוד כמו אלקות גילוי ויחוד הלב בפנימיות

ו  כלה. נק' וכנ"י חתן נק' הקב"ה עושיך כי בועליך כי זהו
בחי' וזהו כלי שעשאה למי אלא ברית כורתת האשה אין
מעיני  נעשה (זהו בלב יוד בחי' כשמתגלה שבמוח י"ה
זהו  כל כי עדיין, חיצוניות בחי' שזהו ישברו אליך כל
מתאוות  ונופל ללב ממוח כל שפי' בינה שערי חמשים
ביוד  כלי ונק' אלקות) יחוד לבחי' ישברו וזהו גשמי',
בועליך  כי וזהו כלה בחי' נעשה ה"א בחי' וכשמתגלה
כלי  שעשאה למי אלא ברית כורתת האשה אין עושיך

שאין  כידוע בגוה דשביק רוחא ראשונה ביאה (זהו
כלי  בחי' נעשית רק ראשונה מביאה מתעברת האשה
להוליד  היחוד נעשה ואח"כ בגווה) דשביק רוחא וזהו
בחי' הוא שהה"א במ"א כידוע בה"א, כלה בחי' וזהו
בחי' נעשה היא פנימי' התפעלות ע"י הענין וזהו הולדה,
בגווה  דשביק רוחא ע"י אלקו' גילוי להוליד וראוי' כלי
ע"י  ריבוי בתוס' אלקות גילוי להצמיח הצומח כח שהוא
כאו"א  בתוך בתוכם ושכנתי וזהו עליונה. מארץ תוס'
בחי' נעשה שהיא והתפעלות ההתבוננות ע"י מישראל

אלקות. גילוי לקבל כלה ובחי' כלי

aixwi ik mc`
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ האבנט כי והאבנט, המצנפת ענין ג"כ יובן
יהי' שלא הגוף עם הלבושי' לחבר פעולתו
מקיפי', בחי' הם שהלבושי' והענין ביניהם, חלל
מקיפי' המשכת ע"י הוא הפנימי' עם מתחברי' ושיהיו
את  להכריח יכול יותר עליון שלהיותו יותר, עליוני'
כמה  יש כי הפנימי, עם שיתחבר שתחתיו המקיף
המצנפת  משא"כ כנ"ל, מזה עליון זה מקיפי' מדרגו'
אמה, י"ו רק שם ולכן לחממו, לראש סובב רק הוא
וד"ל. לחבר יוכל שאז אמה ל"ב כל צ"ל ובאבנט
בענין  וכנודע אדנ"י הוי' ד"פ נתיבות ל"ב יש כי והענין

הוא  מוחי' לד' התחלקו' סיבת אך דתפילין, מוחי' ד'
ולכן  חו"ג בחי' ב' ונעשה לב' מתחלק שהדעת לפי
לא  אבל חו"ג ושמאל ימין שורש בחי' ב' יש במוח
צ"ל  בלב אבל אד', הוי' ב"פ אמה י"ו הם וע"כ יותר,
כל  נצרך ולזה הפנימי', עם המקיפי' לחבר כדי יותר
חללי  בב' מוחי' לב' מתחלק שהדעת והיינו נתי', הל"ב
רוח  מלא הימני וחלל גבו', דם מלא השמאלי חלל הלב
מדות  בבחי' היינו חו"ג יש שבלא"ה הגם חסדים,
לב' מתחלק שהדעת מה משא"כ כו', ויתור חסד בלבד
כו'. הגבורה וכן החכ' שע"י החסד היינו חו"ג מוחי'

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

בהתלבשות החסרון מהו  נ"ע, הרבי  דן המוסגר במאמר
נפש בהתלבשות החסרון ומהו בבהמית אלקית נפש

בבהמה: אדם 
)¯ äæá ùé ãçà ãöáù íâäהאלקית הנפש  בהתלבשות

- הבהמית ìòוחסרוןïåòøâבנפש  øéúñî àåä éøäù
,úé÷ìàä ùôðäיכולת האלוקית לנפש  שיש כיון

עליה, מסתירה הבהמית הנפש  כאשר שם , להתגלות
הנפש כוחות על השפעה שיש כיון גרעון, בה נעשה

בגילוי . גם  äîהאלקית ÷ø àåä íéìåâìâá ïë ïéàù äî
úåîìòúäã ùôðä úøåö ìá÷ì ïëåî åðéà äîäáä óåâù

'åë åîöò ãöî àåä ùôðäהאלקית בנפש שינוי  אין אבל
כי לאעצמה, ומלכתחילה כוחותיה את מעלימה  היא

גמור. בהכרח שם שנמצאת כיון  שם, מתגלית
¯ äæá ùé íå÷î ìëîעל האלקית הנפש בהתלבשות 

- הבהמית ïëåîהנפש úéîäáä ùôðäù äî äìòîלקבל
אדם ¯צורת  êë ìë úåîìòúää ïéàù 'åë אין כלומר,

בגוף שזה  כפי  האלקית הנפש  של מוחלטת התעלמות 
¯הבהמה, íå÷î ùéå- אפשרות úåçëהיינו , åá äìâúéù

íé÷çåøîá íâù ïéàåø åðà ïëìå ,'åë úé÷ìàä ùôðä
בגלוי ומצוות ùéמתורה  íéîòôì äðä ïìöéì àðîçø

åðééäå ,'åë íéîù úàøéã úåòåðú úåáåè úåòåðú íäá
íéîìòúî úé÷ìàä ùôðã úåçëä ïéà íå÷î ìëîù éðôî

íåìùå ñç éøîâìהנפש בהתלבשות יתרון יש זה, ובענין 
אדם נפש  התלבשות על הבהמית בנפש  האלוקית

בבהמה),
אדם נפש  בהתלבשות היתרון המוסגר: המאמר לסיכום 
הגלויים כוחותיה על כלל השפעה שאין הוא, - בבהמה
מעלימה הנפש שמלכתחילה כיון  האלקית, הנפש  של
אפשרות שאין  הוא , החסרון אך מוחלט, באופן  אותם
זאת, לעומת האלקית. הנפש כוחות  שיתגלו  כלל
הוא, היתרון הבהמית, בנפש  האלקית הנפש  בהתלבשות
כוחות - לפחות חלקי באופן - שיתגלו אפשרות שישנה
להיות שיכולה הוא, החסרון אך האלקית, הנפש

הנפש. של הגלויים  הכוחות על שלילית השפעה
¯ ùáåìîä ãöî ïä ïë ìòå- האלקית ãöîהנפש  ïäå

¯ ùéáìîä- הבהמית  àéäהנפש äöòäå 'åë äöò ùé
æåò úàø÷ð äøåúäù ,ìàøùéì äøåú äðúéð äæìù äøåú43

åîöòá øáâúäì úé÷ìàä ùôðì æåòå çë úðúåðä àéäù
úé÷ìà äâùäá é÷ìà øåàì éìë úåéäì åéúåçëá

¯ äæ ìëù ,'åë é÷ìà úåøøåòúäå- אלו  ùôðáכוחות  ùé
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תהלים 43. מדרש גם וראה רמד. רמז בשלח יל"ש ה. פל"א, ויק"ר וראה (ג). ג פ"ב, ד. פ"א, שהש"ר ג. ח, עה"פ תהלים מדרש
א. צג, עה"פ



רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ האבנט כי והאבנט, המצנפת ענין ג"כ יובן
יהי' שלא הגוף עם הלבושי' לחבר פעולתו
מקיפי', בחי' הם שהלבושי' והענין ביניהם, חלל
מקיפי' המשכת ע"י הוא הפנימי' עם מתחברי' ושיהיו
את  להכריח יכול יותר עליון שלהיותו יותר, עליוני'
כמה  יש כי הפנימי, עם שיתחבר שתחתיו המקיף
המצנפת  משא"כ כנ"ל, מזה עליון זה מקיפי' מדרגו'
אמה, י"ו רק שם ולכן לחממו, לראש סובב רק הוא
וד"ל. לחבר יוכל שאז אמה ל"ב כל צ"ל ובאבנט
בענין  וכנודע אדנ"י הוי' ד"פ נתיבות ל"ב יש כי והענין

הוא  מוחי' לד' התחלקו' סיבת אך דתפילין, מוחי' ד'
ולכן  חו"ג בחי' ב' ונעשה לב' מתחלק שהדעת לפי
לא  אבל חו"ג ושמאל ימין שורש בחי' ב' יש במוח
צ"ל  בלב אבל אד', הוי' ב"פ אמה י"ו הם וע"כ יותר,
כל  נצרך ולזה הפנימי', עם המקיפי' לחבר כדי יותר
חללי  בב' מוחי' לב' מתחלק שהדעת והיינו נתי', הל"ב
רוח  מלא הימני וחלל גבו', דם מלא השמאלי חלל הלב
מדות  בבחי' היינו חו"ג יש שבלא"ה הגם חסדים,
לב' מתחלק שהדעת מה משא"כ כו', ויתור חסד בלבד
כו'. הגבורה וכן החכ' שע"י החסד היינו חו"ג מוחי'

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

בהתלבשות החסרון מהו  נ"ע, הרבי  דן המוסגר במאמר
נפש בהתלבשות החסרון ומהו בבהמית אלקית נפש

בבהמה: אדם 
)¯ äæá ùé ãçà ãöáù íâäהאלקית הנפש  בהתלבשות

- הבהמית ìòוחסרוןïåòøâבנפש  øéúñî àåä éøäù
,úé÷ìàä ùôðäיכולת האלוקית לנפש  שיש כיון

עליה, מסתירה הבהמית הנפש  כאשר שם , להתגלות
הנפש כוחות על השפעה שיש כיון גרעון, בה נעשה

בגילוי . גם  äîהאלקית ÷ø àåä íéìåâìâá ïë ïéàù äî
úåîìòúäã ùôðä úøåö ìá÷ì ïëåî åðéà äîäáä óåâù

'åë åîöò ãöî àåä ùôðäהאלקית בנפש שינוי  אין אבל
כי לאעצמה, ומלכתחילה כוחותיה את מעלימה  היא

גמור. בהכרח שם שנמצאת כיון  שם, מתגלית
¯ äæá ùé íå÷î ìëîעל האלקית הנפש בהתלבשות 

- הבהמית ïëåîהנפש úéîäáä ùôðäù äî äìòîלקבל
אדם ¯צורת  êë ìë úåîìòúää ïéàù 'åë אין כלומר,

בגוף שזה  כפי  האלקית הנפש  של מוחלטת התעלמות 
¯הבהמה, íå÷î ùéå- אפשרות úåçëהיינו , åá äìâúéù

íé÷çåøîá íâù ïéàåø åðà ïëìå ,'åë úé÷ìàä ùôðä
בגלוי ומצוות ùéמתורה  íéîòôì äðä ïìöéì àðîçø

åðééäå ,'åë íéîù úàøéã úåòåðú úåáåè úåòåðú íäá
íéîìòúî úé÷ìàä ùôðã úåçëä ïéà íå÷î ìëîù éðôî

íåìùå ñç éøîâìהנפש בהתלבשות יתרון יש זה, ובענין 
אדם נפש  התלבשות על הבהמית בנפש  האלוקית

בבהמה),
אדם נפש  בהתלבשות היתרון המוסגר: המאמר לסיכום 
הגלויים כוחותיה על כלל השפעה שאין הוא, - בבהמה
מעלימה הנפש שמלכתחילה כיון  האלקית, הנפש  של
אפשרות שאין  הוא , החסרון אך מוחלט, באופן  אותם
זאת, לעומת האלקית. הנפש כוחות  שיתגלו  כלל
הוא, היתרון הבהמית, בנפש  האלקית הנפש  בהתלבשות
כוחות - לפחות חלקי באופן - שיתגלו אפשרות שישנה
להיות שיכולה הוא, החסרון אך האלקית, הנפש

הנפש. של הגלויים  הכוחות על שלילית השפעה
¯ ùáåìîä ãöî ïä ïë ìòå- האלקית ãöîהנפש  ïäå

¯ ùéáìîä- הבהמית  àéäהנפש äöòäå 'åë äöò ùé
æåò úàø÷ð äøåúäù ,ìàøùéì äøåú äðúéð äæìù äøåú43

åîöòá øáâúäì úé÷ìàä ùôðì æåòå çë úðúåðä àéäù
úé÷ìà äâùäá é÷ìà øåàì éìë úåéäì åéúåçëá

¯ äæ ìëù ,'åë é÷ìà úåøøåòúäå- אלו  ùôðáכוחות  ùé
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תהלים 43. מדרש גם וראה רמד. רמז בשלח יל"ש ה. פל"א, ויק"ר וראה (ג). ג פ"ב, ד. פ"א, שהש"ר ג. ח, עה"פ תהלים מדרש
א. צג, עה"פ
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¯ íöòá úé÷ìàä,בהעלם שהם אלא עצמה, מצד
,'åë íîöòá øáâúäì çë úðúåð äøåúäå להגביר כלומר,

האלקית, הנפש כוחות את כוחåולגלות נותנת התורה
ïúåñâå úéîäáä ùôðå óåâä úåéøîåç ìò øáâúäì íâ

.'åë øéñà øâñîî úàöì
çë åì ïéàù åðééäå ìá÷î úðéçá úá úðéçá åäæå
¯ ,äøåúä éãé ìò ÷ø åîöòî äàøéå äáäàá øøåòúäì
כוח לו  ואין  הבהמית הנפש בחומריות שבוי  שהוא כיון
הוא התורה השפעת  ידי על ורק באלוקות, לרצות
כיון  'בת', נקראת זו דרגה כללות להתעורר, מתחיל

מהתורה. מקבל שהוא 
øîàð äæ ìòå44éàøå úá éòîùאזנך éçëùåוהטי 'åë

,'åë êéáà úéáå êîòפנימיות פי  על זה פסוק שפירוש
הוא, ("התורה åá ìåòôé äøåúä øåàù éãëáãשמעי

ïéðòבת") àåäå ,äæì äðëä äæéà úåéäì ïë íâ êéøö
¯ êéáà úéáå êîò ,êéáà úéáå êîò éçëùמגיע שמשם

- íéðéðòäáהאדם ìâøåäù äî åìù úåìéâøä ïéðò àåä
,'åë íäéøçà êùîðå íéøîåçä כן ìòועל úåéäì êéøö

¯ 'åë êîò éçëù íéðô ìëהיא שהתורה למרות כלומר,
מעצמו  הכנה לעשות  האדם צריך הכוח , את שנותנת זו 

עליו, תשפיע שהתורה  כדי 
¯ äàúú äáåùú ïéðò àåäåהנמוכה בדרגה תשובה

- íéðôוהבסיסית ìë ìò ìòåôá íéøáãäá åëøã äðùéù
,úåéøîåçä úåèùôúäá úåéäì àìù åîöò úà øéãâéåאף

לגמרי , שבו החומרית המשיכה את לבטל מצליח שאינו
יותר  בהתפשטות תהיה לא לחומריות שהמשיכה לפחות

¯מדי , ìòåôáù åðééäã- ומעשה דיבור ìòבמחשבה ,
,'åë èùôúäì úéîäáä ùôðä úà çéðé àì íéðô ìë
íäá ìâøåîù úåéøîåç äòáèääá åîöò úåôëì ø÷éòäå

כביכול¯ ממנו חלק ונעשו בו שנטבעו חומריות הנהגות
-åðéàå íãòìá øùôà éàå íéçøëåî íéøáã ïäù áùåçå

úîàáå ,ììë íðå÷éúá áùåç אלו דברים äîäדוקא
ùôðã úåçëä úåìâúä íéçéðî íðéàù íéòðåîä ø÷éò
äòáèääá ùîî ìòåôá äéôëä úåéäì êéøöå ,úé÷ìàä
åá ìåòôéù íéðô ìë ìò éìë àåä äæ éãé ìòå úåéøîåçä

.'åë åùôðá úåòåùé úåùòì äøåúä øåà
mipyeya drexd il icece icecl ip`

b"xrz ,d"xc 'a mei .c"qa
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יא.44. מה, תהילים

∑
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תש"ב] [טבת

'ÈÂ‰ ÍÈ˘ÚÓ Â·¯ ‰Ó" מלאה עשית בחכמה כולם
קניניך" .1הארץ

את  רואים מעשיך בכל יתברך. ה' מעשיך, גדולים כמה
שלך. הכל בעולם, שנמצא מה כל החכמה.

זה 2הגמרא  לפסוק מגיע עקיבא רבי וכשהיה אומרת:
ויש  בים גדלות בריות לך יש ה'. מעשיך רבו מה אומר
ביבשה  עולות אילמלי שבים ביבשה. גדלות בריות לך

מתות. מיד בים יורדות אלמלי שביבשה מתות, מיד
מהיבשה  שהם אלו הן נברא, לכל נתן ברוךֿהוא הבורא
יחיו, שבו הנכון מקומם את מהים, שהם אלו והן

בהם. קבע ברוךֿהוא שהבורא לטבע בהתאם

ה'". מעשיך רבו "מה הכתוב כוונת זו
שאומרים  כפי בכמות, לריבוי רק כוונתו אין 'רבו'

וחשיבות. כבוד באיכות, משמעו רבו אלא 'המון',
אלקית, בחכמה הם והנהגתו, העולם בבריאת ה' מעשי
שמהכל  כלומר שלך, הוא הכל איך רואים שמהכל
בבריאת  הבורא של כוונתו שזוהי אלקות, רואים

העולם.
עלֿפי  המתנהגים אנשים אצל הוא זה כל אמנם,
על  הצורה התגברות ישנה שאצלם והמצוות, התורה

החומר.
גשמיות. משמעו וחומר רוחניות, משמעה צורה
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כד.1) קד, ע"א.2)תהלים קכז, חולין
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עניניו  שכל היא, החומר על הצורה התגברות
הם  הבית והנהגת לבוש שתיה, כאכילה, הגשמיים,

והמצוה. התורה עלֿפי
התגברות  זו הרי העיקר, הם הגוף שצרכי מי אצל
יותר  מתמסר שהוא ככל הרוחניות. על הגשמיות

יותר. מגושם נעשה הוא כך הגשמיים, לענינים
בגשמיות  רק הם שלו ומעשה דיבור המחשבה,
ה' רצון נגד שהן שונות בתאוות גם קרובות ולעיתים

יתברך.
עמוקה, התעוררות עם בהתבוננות מתבונן הוא כאשר
שלשמה  הכוונה ותכלית הבריאה של הכוונה בתכלית
ופחד. מורא עליו שנופל בהכרח אותו, ברא יתברך ה'
מפני  והפחד הגדולה היראה כי רואים אנו בגשמיות
שביכלתו  המלך, של והחוזק הגדולה מפני הם מלך,

בשר  רק הוא המלך גם זה, כל ואחרי הכל. לעשות
ודם.

חי  הוא הרי הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך אבל
והנבראים, העולמות כל את ברא ובמאמרו וקיים

שכתוב  כמו עצום, בריבוי וקטנים, גדלו 3גדולים "מה
שכתוב  וכמו הכל 1מעשיך" ואת ה'", מעשיך רבו "מה

עליו  תיפול זו שמהתבוננות מחיה, הוא כולם ואת
ופחד. יראה

.¯ÂˆÈ˜ החשיבו את מבאר עקיבא של רבי הגדולה ת
הבורא. גדלות את רואים הברואים שמכל ה', מעשי
מעשיך  גדלו ו"מה ה'" מעשיך רבו ב"מה המתעמק
לידי  ובא בריאתו, ואת הבריאה תכלית את מבין ה'",

שמים. יראת

ב.

Â‰Ê נמשך 4שכתוב אלקים שמשם ירא", האלקים "את
כפי  ויכולת, תוקף הוא אלקים שם כי היראה, ענין

ערוך  בשולחן שם 5שכתוב את מזכיר שכשאדם ,
שה' – זה 'שם' של פירושו את לחשוב עליו אלקים
הכל  לעשות היכולת ובעל ואמיץ תקיף הוא יתברך
אלקים  שם של שהחוזק כלומר ובתחתונים, בעליונים
כל  עם הגשמי בעולם והן הרוחניים בעולמות הן הוא

שבו. הברואים
למקום  שלוחים שהרבה הוא, באופן 6החוזק ח"ו הן –

ידידים  שלפעמים במוחש רואים שאנו כפי יסורים, של
זה  את זה רודפים והם גדולים, שונאים נעשים טובים
ממש, לחיים הנוגעים בדברים גדולות ברדיפות

יתברך; ה' בשליחות זהו שבאמת
אמר  המלך שדוד היינו 7כפי קלל", לו אמר "הוי'

דוד  – שהוא בשעה אותו, קילל גרא בן שכששמעי
באמת  הרי אבשלום, מידי גדולים יסורים סבל – המלך
על  עבר שהדבר רק עליו, זאת שלח יתברך שה' זהו

גרא; בן שמעי ידי
– למקום שלוחים הרבה הטוב, בכיוון גם כך
אזי  יתברך, ה' בעיני חן מוצאת אדם של כשהנהגתו
גזירות  לבטל טובים שלוחים נעשים מזיקים אפילו

רעות.
ח"ו, עמו, מתנהגים אזי טוב, מתנהג אינו כשאדם

אלקים, שם של התוקף בגלל שזהו הגבורה, במדת
והפחד. היראה במילא נעשית שבגללו

נובע 8זהו  הדבר כי החיצוניות", "מפתחות היא שיראה
המלכות. מחיצוניות

שאנו  כפי וחיצוניות, פנימיות יש המלכות בספירת
ומעשה. דיבור מחשבה הנפש לבושי בשלושת רואים

ה  דיבור פנימיות, היא ומעשה מחשבה חיצוניות וא
הדיבור. מאשר חיצוניות יותר הוא

וחיצוניות. פנימיות יש עצמה במחשבה גם
שמאוד  דבר על חושב כשאדם היא במחשבה פנימיות
הדבר  לו, אכפת שלא בדבר חושב וכשהוא לו, אכפת

המחשבה. חיצוניות נקרא
בו  מאיר אזי מאוד, לו שאכפת ענין חושב כשהוא
אכפת  שלא ענין חושב כשהוא מאשר יותר הנפש גילוי

בגילוי. בו מאיר אינו הנפש אור שאז לו,
שאנו  כפי וחיצוניות, פנימיות ישנה למעלה גם כך

מוזכר 9אומרים  שכאן ידיך", מעשה שבח כל "על :
חיצוניות. שהוא העשיה ענין

אומרים  אנו המלאכים ברום 9בשיר עומדים "כלם
חיים  אלקים דברי בקול יחד ביראה ומשמיעים עולם
חיצוניות, הוא שגם הדיבור ענין שזהו עולם", ומלך
הוא  שהדיבור היינו עשיה, כמו חיצוניות כזו לא אבל

לעשיה. ביחס פנימיות
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ו.3) צב, תהלים
הקודם.4) במאמר וראה יג. יב, קהלת
ה.5) סימן חיים אורח
ז.6) י, פרשה רבה, בראשית ז. כג, לב. טז, שמות רש"י

כב. יח, פרשה רבה, במדבר

י.7) טז, ב שמואל
כ"ק 8) [הערת הבא במאמר והתבאר הובא א. לא, שבת ראה

אדמו"ר].
יוצר.9) בברכת
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עניניו  שכל היא, החומר על הצורה התגברות
הם  הבית והנהגת לבוש שתיה, כאכילה, הגשמיים,

והמצוה. התורה עלֿפי
התגברות  זו הרי העיקר, הם הגוף שצרכי מי אצל
יותר  מתמסר שהוא ככל הרוחניות. על הגשמיות

יותר. מגושם נעשה הוא כך הגשמיים, לענינים
בגשמיות  רק הם שלו ומעשה דיבור המחשבה,
ה' רצון נגד שהן שונות בתאוות גם קרובות ולעיתים

יתברך.
עמוקה, התעוררות עם בהתבוננות מתבונן הוא כאשר
שלשמה  הכוונה ותכלית הבריאה של הכוונה בתכלית
ופחד. מורא עליו שנופל בהכרח אותו, ברא יתברך ה'
מפני  והפחד הגדולה היראה כי רואים אנו בגשמיות
שביכלתו  המלך, של והחוזק הגדולה מפני הם מלך,

בשר  רק הוא המלך גם זה, כל ואחרי הכל. לעשות
ודם.

חי  הוא הרי הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך אבל
והנבראים, העולמות כל את ברא ובמאמרו וקיים

שכתוב  כמו עצום, בריבוי וקטנים, גדלו 3גדולים "מה
שכתוב  וכמו הכל 1מעשיך" ואת ה'", מעשיך רבו "מה

עליו  תיפול זו שמהתבוננות מחיה, הוא כולם ואת
ופחד. יראה

.¯ÂˆÈ˜ החשיבו את מבאר עקיבא של רבי הגדולה ת
הבורא. גדלות את רואים הברואים שמכל ה', מעשי
מעשיך  גדלו ו"מה ה'" מעשיך רבו ב"מה המתעמק
לידי  ובא בריאתו, ואת הבריאה תכלית את מבין ה'",

שמים. יראת

ב.

Â‰Ê נמשך 4שכתוב אלקים שמשם ירא", האלקים "את
כפי  ויכולת, תוקף הוא אלקים שם כי היראה, ענין

ערוך  בשולחן שם 5שכתוב את מזכיר שכשאדם ,
שה' – זה 'שם' של פירושו את לחשוב עליו אלקים
הכל  לעשות היכולת ובעל ואמיץ תקיף הוא יתברך
אלקים  שם של שהחוזק כלומר ובתחתונים, בעליונים
כל  עם הגשמי בעולם והן הרוחניים בעולמות הן הוא

שבו. הברואים
למקום  שלוחים שהרבה הוא, באופן 6החוזק ח"ו הן –

ידידים  שלפעמים במוחש רואים שאנו כפי יסורים, של
זה  את זה רודפים והם גדולים, שונאים נעשים טובים
ממש, לחיים הנוגעים בדברים גדולות ברדיפות

יתברך; ה' בשליחות זהו שבאמת
אמר  המלך שדוד היינו 7כפי קלל", לו אמר "הוי'

דוד  – שהוא בשעה אותו, קילל גרא בן שכששמעי
באמת  הרי אבשלום, מידי גדולים יסורים סבל – המלך
על  עבר שהדבר רק עליו, זאת שלח יתברך שה' זהו

גרא; בן שמעי ידי
– למקום שלוחים הרבה הטוב, בכיוון גם כך
אזי  יתברך, ה' בעיני חן מוצאת אדם של כשהנהגתו
גזירות  לבטל טובים שלוחים נעשים מזיקים אפילו

רעות.
ח"ו, עמו, מתנהגים אזי טוב, מתנהג אינו כשאדם

אלקים, שם של התוקף בגלל שזהו הגבורה, במדת
והפחד. היראה במילא נעשית שבגללו

נובע 8זהו  הדבר כי החיצוניות", "מפתחות היא שיראה
המלכות. מחיצוניות

שאנו  כפי וחיצוניות, פנימיות יש המלכות בספירת
ומעשה. דיבור מחשבה הנפש לבושי בשלושת רואים

ה  דיבור פנימיות, היא ומעשה מחשבה חיצוניות וא
הדיבור. מאשר חיצוניות יותר הוא

וחיצוניות. פנימיות יש עצמה במחשבה גם
שמאוד  דבר על חושב כשאדם היא במחשבה פנימיות
הדבר  לו, אכפת שלא בדבר חושב וכשהוא לו, אכפת

המחשבה. חיצוניות נקרא
בו  מאיר אזי מאוד, לו שאכפת ענין חושב כשהוא
אכפת  שלא ענין חושב כשהוא מאשר יותר הנפש גילוי

בגילוי. בו מאיר אינו הנפש אור שאז לו,
שאנו  כפי וחיצוניות, פנימיות ישנה למעלה גם כך

מוזכר 9אומרים  שכאן ידיך", מעשה שבח כל "על :
חיצוניות. שהוא העשיה ענין

אומרים  אנו המלאכים ברום 9בשיר עומדים "כלם
חיים  אלקים דברי בקול יחד ביראה ומשמיעים עולם
חיצוניות, הוא שגם הדיבור ענין שזהו עולם", ומלך
הוא  שהדיבור היינו עשיה, כמו חיצוניות כזו לא אבל

לעשיה. ביחס פנימיות
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ו.3) צב, תהלים
הקודם.4) במאמר וראה יג. יב, קהלת
ה.5) סימן חיים אורח
ז.6) י, פרשה רבה, בראשית ז. כג, לב. טז, שמות רש"י

כב. יח, פרשה רבה, במדבר

י.7) טז, ב שמואל
כ"ק 8) [הערת הבא במאמר והתבאר הובא א. לא, שבת ראה

אדמו"ר].
יוצר.9) בברכת
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האלקית  בהארה שההתבוננות הוא, הענין כללות
היא  הנבראים, ואת העולמות את ומחיה המהווה

החיצוניות. מפתחות
שכתוב  שם 10זהו – מלפניו" שייראו עשה "והאלקים

שכתוב  כמו הוי', שם על מעלים ומגן 11אלקים "שמש
אלקים". ה'

רק  הוא לנו שנראה ומה כיסוי, יש השמש שעל כשם
מכסה  אלקים שם גם כך השמש, עצם ולא הכיסוי

שממנו  אלקים שם הוא והגילוי הוי', שם על ומסתיר
החיצוניות. מפתחות שהיא יראה נמשכת

.¯ÂˆÈ˜ גם וח"ו לטובה למקום, שלוחים הרבה
ומעשה  דיבור פנימיות. היא בכללות, מחשבה, להיפך.
וחיצוניות. פנימיות יש במחשבה גם חיצוניות. הם
ההתבוננות  לכן חיצוניות. זוהי מאוד אכפת שלא בדבר
משם  היא יראה החיצוניות. מפתחות היא בהתהוות

אלקים.

ג.

Ï·‡"הפנימיות "מפתחות היא עלֿידי 12התורה כי ,
 ֿ ברוך איןֿסוף אור מעצמות המשכה נמשכת התורה

הוא.
היום".13כתוב  מצוך אנכי אשר האלה הדברים "והיו :

הגמרא  כך על בדברי 14אומרת האלה, הדברים "והיו :
תורה. דברי משמע דברים מדבר". הכתוב תורה

נאמר  וזהו 15במתןֿתורה אלקיך", ה' "והיו 13"אנכי
לימוד  ידי שעל היום", מצוך אנכי אשר האלה הדברים
אמר  יתברך שה' 'אנכי', בחינת את ממשיכים התורה

הידוע  כמאמר מתןֿתורה, יהיו 16בשעת יום "בכל
כחדשים". בעיניך

להיות  צריכים הנלמדים התורה דברי תורה, כשלומדים
עצמית. המשכה ממשיכים זה ועלֿידי לגמרי, חדש כדבר
והסתר, בהעלם היא אלקים, משם היא כשההמשכה
המשכה  שהיא תורה, עלֿידי היא כשההמשכה אך

ממש. וגילוי אור זה אזי הוי', משם
החילוק  ישראל 17זהו בני על מביט יתברך כשה' בין

אלקים, משם היא שההמשכה כלומר אחת, בעין
היא  שההמשכה כלומר עיניים, בשתי מביט וכשהוא

עצמית. המשכה שזוהי התורה ידי על
שהמצוות  כיון התורה. לאור קיום יהיה המצוות עלֿידי

שכתוב  כמו התורה, לאור כלים מצוה 18הן נר "כי
אור". ותורה

שאז  הפתילה, ואת השמן את המחזיק הכלי הוא נר
אור. ותורה מצוה בנר גם כך המאיר. אור הוא האור

התורה. לאור כלים הן המצוות

לא  ומצוות עשה מצוות מצוות: סוגי שני יש במצוות
תעשה.

שממשיכים  לאור כלים שהן היא, עשה במצוות הכוונה
ולנקות  לזכך כוונתן תעשה לא ומצוות המצוה, עלֿידי
את  למנוע שיכולה הפרעה כל ולהסיר נקי, לא דבר כל

עשה. מצוות עלֿידי האור המשכת
לנקותה  תחילה צריך גדול אדם או מלך דירת למשל,
לאדם  דירה להיות ראויה היא אחרֿכך ורק ולטהרה,

גדול.
כמאמר  לאלקות, כלי יהיה שהעולם כדי גם כך

בתחתונים",19הידוע  דירה לו להיות הקב"ה "נתאוה
הן  נקי, לא דבר מכל העולם את ולטהר לנקות יש

מרע" בניקוי 20ב"סור והן האסור, את לעשות לא ,
שהגמרא  כפי וגאוה, כעס כמו הרעות המידות

אני 21אומרת  "אין בעלֿגאוה על אומר יתברך שה'
מצוות  עלֿידי הוא הרע שביעור לדור", יכולים והוא
מחליש  יתברך ה' זו עבודה שעלֿידי וגם תעשה, לא

ומצוות. בתורה לעסוק ההפרעות כל את ודוחה
להיות  וצריך מספיק, לא לבדו התורה שלימוד היינו
נכון. באור התורה אור מאיר אז שרק המצוות, קיום גם

המאמר  כוונת תורה 22זוהי אלא לי אין האומר "כל
מלימוד  אוחז שהוא שהאומר לו", אין תורה אפילו
התורה  אור עיקר כי תורה, גם לו אין בלבד, תורה

הזוהר  כדברי המצוות, קיום כשישנו רק "עשיה 23מאיר
ביותר. הנעלה הדבר הוא בפועל שהמעשה לעילא",

הדבר 24כתוב  המעשה", אלא עיקר המדרש "ולא
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יד.10) ג, קהלת
ד.11) פרק והאמונה היחוד שער ראה יב. פד, תהלים
הבא.12) במאמר יבואר
ו.13) ו, דברים
ע"ב.14) יג, ברכות
ב.15) כ, שמות
ב.16) סעיף סא, סימן אורח-חיים אדה"ז, שו"ע ראה
וד"ה 17) ,(16 ע' (לעיל שמע" "ועתה ד"ה מאמרים ראה

.(26 ע' (לעיל הוי'" עין "הנה

כג.18) ו, משלי
שם,19) טז. נשא תנחומא, מדרש ראה לו. פרק תחילת תניא,

ו. יג, פרשה רבה, במדבר ג. בחוקותי
טו.20) לד, תהלים
ע"א.21) ה, סוטה
ע"ב).22) קח, (תניא  ה הקודש אגרת ראה ב. קט, יבמות

.259 ע' לקמן וראה
ע"ב.23) קח, ג חלק ע"א. קטו, א, חלק
יז.24) משנה א, פרק אבות פרקי
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היא  ממש בפועל העשיה אלא הלימוד, אינו העיקרי
העיקרי. הדבר

התורה, מאור של האמיתיות מאירה המצוות עלֿידי
אבל  במסירתֿנפש, המצוות קיום עלֿידי ובפרט

ה'. מעשיך רבו במה להתעמק היא העבודה התחלת

.¯ÂˆÈ˜ להמשכה הפנימיות מפתחות היא התורה
במתןֿתורה, שהתגלתה אלקיך" ה' "אנכי של העצמית
לאֿתעשה  מצות נרֿמצוה. לכלי, זקוק התורה ואור
האור. את ממשיכה עשה מצות העולם, את מטהרת

בפרט. ובמסירתֿנפש בכלל לעילא עשיה
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עבודת  את מרדכי הגביר מרים, ימים באותם
ושנים  עשרים אסף בלבד הבירה ובשושן החינוך,
במסירות  מצוות וקיימו תורה שלמדו ילדים, אלף

ביהדותם. גאים שהם בכך בהראותם נפש,
זקנים  ונשים, אנשים – יהודים – ישראל בני כל
חדורים  היו העם, ופשוטי תורה יודעי וצעירים,

נפש. מסירות של ברגש
למסור  מוכנים היו – הכלל מן יוצא ללא – כולם
שמירת  על ולהישרף להידקר להיהרג, נפשם, את
ובגאון  תפילין, הנחת המשפחה, טהרת כשרות, שבת,
הדת. ורודפי המן מחבורת לגלגו ביותר הגדול היהודי
מרדכי, דברי אמיתות העבריים היהודים הבינו אז
חכמתם  על יסמכו שבל שנים לפני אותם שהזהיר
ובידידותם  בעשירותם יבטחו ולא הפוליטית,
הקב"ה  של אפו חרון של אחת בנשיבה החברית.
שבשוטים  לשוטה הגדול הפוליטיקאי הופך

נשברו  אכן והם – שבדלים לדל הגדול והמיליונר
ובגופם. ברוחם

מסירות  יהודי של וההחלטית התקיפה נכונותם
ביהודים  גם היהודית הנקודה את עוררה הנפש,
– פעם אף נכבית שאינה נקודה אותה – העבריים
האמיתי  היהודי החיים המים למעיין חזרו הם שגם
התורה  ובקיום בהשי"ת השלימה האמונה של

והמצוות.
המזוייף  האידיאל על ויתרו מהם גדול חלק
ומצוות", תורה ובלי העולם מנהיג  בלי "יהודי
לשמור  והחלו הפוליטיים העברים מחברת התנתקו

וכו'. וכו' תפילין, טהרה, כשרות, שבת,
היהודי  הכלל של הרוחני המצב דבר, של כללו
ושבע  עשרים מאה בשאר גם כמו הבירה, בשושן
תורה  על נפש מסירות של בלהב נתפס המדינות,

ומצוות.
dcerqa mixet

•

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

ycew zexb`

תרצדי"ק  תמוז, כ"א ב"ה,

ברעמען  ספינה

ד' צדק, שערי ביהכ"נ מתפללי אל

יחיו  עליהם

וברכה! שלום

הבית  ית', לשמו בית לבנות בעזרכם הי' האלקים

רחמים  בבקשת מרום אלקי לפני שיח לשפוך המוקדש

טובה. ופרנסה בריאים, בבנים ארוכים, בחיים רבים,

ישראל  בעזרת המקומות וסדרי הכנסת בית בנין

כי  יודעים הכל התורה. עפ"י להיות מחויבים נשים ועזרת

כחפצו  לשנותו יכול אדם אין והמצוה התורה בעניני

כלל  ולטובת לטובתכם אליכם פונה הנני ובזה ורצונו,

מחולקים  יהיו ונשים ישראל העזרת אשר ישראל,

ואז  היראים, הקודש קהלות בכל כנהוג שונות במקומות

טובים, בחיים ותתברכו תפלתכם, ויקשיב אליכם ד' יאזין

מרובה. ובפרנסה מאושרים ובבנות בבנים ונעימים,

ומברכם. הדו"ש התורה, בברכת

יצחק  יוסף
fi jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



רעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

היא  ממש בפועל העשיה אלא הלימוד, אינו העיקרי
העיקרי. הדבר

התורה, מאור של האמיתיות מאירה המצוות עלֿידי
אבל  במסירתֿנפש, המצוות קיום עלֿידי ובפרט

ה'. מעשיך רבו במה להתעמק היא העבודה התחלת

.¯ÂˆÈ˜ להמשכה הפנימיות מפתחות היא התורה
במתןֿתורה, שהתגלתה אלקיך" ה' "אנכי של העצמית
לאֿתעשה  מצות נרֿמצוה. לכלי, זקוק התורה ואור
האור. את ממשיכה עשה מצות העולם, את מטהרת

בפרט. ובמסירתֿנפש בכלל לעילא עשיה
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עבודת  את מרדכי הגביר מרים, ימים באותם
ושנים  עשרים אסף בלבד הבירה ובשושן החינוך,
במסירות  מצוות וקיימו תורה שלמדו ילדים, אלף

ביהדותם. גאים שהם בכך בהראותם נפש,
זקנים  ונשים, אנשים – יהודים – ישראל בני כל
חדורים  היו העם, ופשוטי תורה יודעי וצעירים,

נפש. מסירות של ברגש
למסור  מוכנים היו – הכלל מן יוצא ללא – כולם
שמירת  על ולהישרף להידקר להיהרג, נפשם, את
ובגאון  תפילין, הנחת המשפחה, טהרת כשרות, שבת,
הדת. ורודפי המן מחבורת לגלגו ביותר הגדול היהודי
מרדכי, דברי אמיתות העבריים היהודים הבינו אז
חכמתם  על יסמכו שבל שנים לפני אותם שהזהיר
ובידידותם  בעשירותם יבטחו ולא הפוליטית,
הקב"ה  של אפו חרון של אחת בנשיבה החברית.
שבשוטים  לשוטה הגדול הפוליטיקאי הופך

נשברו  אכן והם – שבדלים לדל הגדול והמיליונר
ובגופם. ברוחם

מסירות  יהודי של וההחלטית התקיפה נכונותם
ביהודים  גם היהודית הנקודה את עוררה הנפש,
– פעם אף נכבית שאינה נקודה אותה – העבריים
האמיתי  היהודי החיים המים למעיין חזרו הם שגם
התורה  ובקיום בהשי"ת השלימה האמונה של

והמצוות.
המזוייף  האידיאל על ויתרו מהם גדול חלק
ומצוות", תורה ובלי העולם מנהיג  בלי "יהודי
לשמור  והחלו הפוליטיים העברים מחברת התנתקו

וכו'. וכו' תפילין, טהרה, כשרות, שבת,
היהודי  הכלל של הרוחני המצב דבר, של כללו
ושבע  עשרים מאה בשאר גם כמו הבירה, בשושן
תורה  על נפש מסירות של בלהב נתפס המדינות,

ומצוות.
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תרצדי"ק  תמוז, כ"א ב"ה,

ברעמען  ספינה

ד' צדק, שערי ביהכ"נ מתפללי אל

יחיו  עליהם

וברכה! שלום

הבית  ית', לשמו בית לבנות בעזרכם הי' האלקים

רחמים  בבקשת מרום אלקי לפני שיח לשפוך המוקדש

טובה. ופרנסה בריאים, בבנים ארוכים, בחיים רבים,

ישראל  בעזרת המקומות וסדרי הכנסת בית בנין

כי  יודעים הכל התורה. עפ"י להיות מחויבים נשים ועזרת

כחפצו  לשנותו יכול אדם אין והמצוה התורה בעניני

כלל  ולטובת לטובתכם אליכם פונה הנני ובזה ורצונו,

מחולקים  יהיו ונשים ישראל העזרת אשר ישראל,

ואז  היראים, הקודש קהלות בכל כנהוג שונות במקומות

טובים, בחיים ותתברכו תפלתכם, ויקשיב אליכם ד' יאזין

מרובה. ובפרנסה מאושרים ובבנות בבנים ונעימים,

ומברכם. הדו"ש התורה, בברכת

יצחק  יוסף
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õ÷î úùøô
àîàõwî éäéåíìç äòøôe íéîé íéúðL ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½

:øàéä-ìr ãîò äpäåáúìò øàéä-ïî äpäå §¦¥−Ÿ¥¬©©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ
äðérøzå øNa úàéøáe äàøî úBôé úBøt òáL¤´©¨½§¬©§¤−§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨

:eçàaâïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå ¨¨«§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ
äðãîrzå øNa úBwãå äàøî úBòø øàéä-ïî¦©§½Ÿ¨¬©§¤−§©´¨®̈©©«£²Ÿ§¨

:øàéä úôN-ìr úBøtä ìöàãäðìëàzå ¥¬¤©¨−©§©¬©§«Ÿ©Ÿ©´§¨
òáL úà øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈¥µ¤´©

:ärøt õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä(éåì) ©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ
äúBìò íéìaL òáL | äpäå úéðL íìçiå ïLéiå©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²

:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷aåíéìaL òáL äpäå §¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½
íéã÷ úôeãLe úBwc:ïäéøçà úBçîö ©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«

æíéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðrìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

(ìàøùé)çàø÷iå çìLiå Bçeø írtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²
øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç-ìk-úà¤¨©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧
íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà íäì äòøt©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈

:ärøôìèäòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå §©§«Ÿ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ
:íBiä øékæî éðà éàèç-úà øîàìéóö÷ äòøt ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´

íéçahä øN úéa øîLîa éúà ïziå åéãár-ìr©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´©©¨¦½
:íéôàä øN úàå éúààéäìéìa íBìç äîìçpå Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨

:eðîìç Bîìç ïBøúôk Léà àeäå éðà ãçà¤−̈£¦´¨®¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§
áéørð eðzà íLåíéçahä øNì ãár éøár §¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½

Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−
:øútâééúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå ¨¨«©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²

:äìú Búàå épk-ìr áéLäãéäòøt çìLiå ¥¦¬©©¦−§Ÿ¬¨¨«©¦§©³©§ŸÆ
ólçéå çlâéå øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ©§©¥´

:ärøt-ìà àáiå åéúìîN(ìåçá ë"ò) ¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ` zegiy ihewl)

ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe(א וּיׁשב,(מא, ּבפרׁשת יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו «¿……≈ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכל  ׁשרׁש מצרים, לגלּות סּבֹות היּו ּפרעה, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוכן

ּכי  הּדברים, ׁשני ּבין קׁשר ׁשּיׁש ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּגלּיֹות.

את  ה' "ּבׁשּוב ּכּכתּוב 'חֹולם', ּבגדר הּוא האדם הּגלּות, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן

הּדמיֹון, מּכח נֹובע חלֹום ׁשּכן, ּכחֹולמים". היינּו צּיֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשיבת

ּבׁשעת  :ּכ הּגלּות ּבזמן ואף מנּגדים; ּדברים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻהּמאחד

הּוא  הּתפּלה סּיּום ּולאחר ּבה', ּדבקּות אדם מרּגיׁש ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּתפּלה

העֹולם. ּבעניני וׁשֹוקע הּכל ְְְְִֵֵֵַַַָָֹׁשֹוכח

,ïåùàø
éðùåèézîìç íBìç óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦

éìr ézrîL éðàå Búà ïéà øúôeøîàì E Ÿ¥−¥´Ÿ®©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ
:Búà øzôì íBìç òîLzæè-úà óñBé ïriå ¦§©¬£−¦§¬ŸŸ«©©̧©¥¯¤

íBìL-úà äðré íéýìû éãrìa øîàì äòøt©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨®̈¡Ÿ¦¾©«£¤−¤§¬
:ärøtæééððä éîìça óñBé-ìà äòøt øaãéå ©§«Ÿ©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬

:øàéä úôN-ìr ãîòçéúìò øàéä-ïî äpäå Ÿ¥−©§©¬©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ
äðérøzå øàz úôéå øNa úBàéøa úBøt òáL¤´©¨½§¦¬¨−̈¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨

:eçàaèéåúBìò úBøçà úBøt-òáL äpä ¨¨«§¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´
øNa úBwøå ãàî øàz úBòøå úBlc ïäéøçà©«£¥¤½©¸§¨¬²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®
:røì íéøöî õøà-ìëa äpäë éúéàø-àì«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨§¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©

ëòáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©
:úàéøaä úBðLàøä úBøtäàë-ìà äðàázå ©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ©¨´Ÿ¨¤

ïäéàøîe äðaø÷-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤¦§¤½¨©§¥¤´
:õ÷éàå älçza øLàk òøáëéîìça àøàå ©½©«£¤−©§¦®̈¨«¦¨«¨¥−¤©«£Ÿ¦®

úàìî ãçà äð÷a úìò íéìaL òáL | äpäå§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬¤−̈§¥¬Ÿ
:úBáèåâëúBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå §Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−

:íäéøçà úBçîö íéã÷ úBôãLãëïrìázå §ª´¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«©¦§©̧§Æ̈
úBáhä íéìaMä òáL úà úwcä íéìaMä©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−©Ÿ®

:éì ãébî ïéàå íénèøçä-ìà øîàåäëøîàiå ¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«©³Ÿ¤
úà àeä ãçà äòøt íBìç äòøt-ìà óñBé¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®¥´

:ärøôì ãébä äNò íéýìûä øLàåëòáL £¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ¤¯©
íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL úáhä úøẗ´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ
:àeä ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

æëïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½

:árø éðL òáL eéäé íéãwä úBôãLçëàeä §ª−©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«´
íéýìûä øLà äòøt-ìà ézøac øLà øácä©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯¨«¡Ÿ¦²

:ärøt-úà äàøä äNòèëíéðL òáL äpä Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ¦¥²¤¬©¨¦−
ãb òáN úBàa:íéøöî õøà-ìëa ìBìeî÷å ¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤¦§¨«¦§ÂÂ̈

òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà árø éðL òáL¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈
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:õøàä-úà árøä älëå íéøöî õøàaàì-àìå §¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤§«Ÿ
ïë-éøçà àeää árøä éðtî õøàa òáOä òãeé¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−©«£¥¥®

:ãàî àeä ãáë-ékáìíBìçä úBðMä ìrå ¦«¨¥¬−§«Ÿ§©̧¦¨¯©«£²
íéýìûä írî øácä ïBëð-ék íéîrt äòøt-ìà¤©§−Ÿ©«£®̈¦¦«¨³©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½

:BúNrì íéýìûä øäîîeâìäòøô àøé äzrå §©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ
:íéøöî õøà-ìr eäúéLéå íëçå ïBáð Léà¦−¨´§¨®̈¦«¦¥−©¤¬¤¦§¨«¦

ãìLnçå õøàä-ìr íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNré©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ
:òáOä éðL òáLa íéøöî õøà-úàäìeöa÷éå ¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«§¦§§À

älàä úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ¨¥®¤
:eøîLå íéøra ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−§¨¨«

åìì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåárøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤

:árøaæìéðéráe äòøô éðéra øácä áèéiå ¨«¨¨«©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−
:åéãár-ìkçìàöîðä åéãár-ìà äòøt øîàiå ¨£¨¨«©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨®̈£¦§¨´

:Ba íéýìû çeø øLà Léà äæë̈¤½¦¾£¤²¬©¡Ÿ¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr e zegiy ihewl)

‰Ú¯t ÌBÏL ˙‡ ‰ÚÈ ÌÈ˜Ï‡(טז מצר (מא, מּלׁשֹון מצרים, ¡…ƒ«¬∆∆¿«¿…ְְִִִֵַַ

מהּטבע. ׁשּלמעלה אלקּות לגּלּוי מקֹום נֹותנת אינּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוגבּול,

אלקים, ׁשם את מצרים, מל לפרעה ּבדבריו יֹוסף הזּכיר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכן

" "הּטבע": אׁשר‡ÌÈ˜Ïּבגימטרּיא . . עֹוׂשה".‰‡ÌÈ˜Ïיענה ְְִִֶַַַָ¡…ƒֲֲֶֶַ»¡…ƒֶ

אמר "ּכה לפרעה אמר רּבנּו מׁשה את ‰ÈÂ'וכאׁשר ׁשּלח . . ְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ¬»»ֶַַ

." הוי' את ידעּתי לא . . הוי' "מי ּפרעה לֹו הׁשיב – ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעּמי"

אינֹו ואף מהּטבע, ׁשּלמעלה הוי', ּבׁשם מּכיר אינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּפרעה

ּבקּיּומֹו. להֹודֹות ְְִֶרֹוצה

éùéìùèìréãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦¯©
íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà íéýìû¡Ÿ¦²«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈

EBîk:îét-ìrå éúéa-ìr äéäz äzà÷Mé E ¨«©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´
:jnî ìcâà àqkä ÷ø énr-ìkàîøîàiå ¨©¦®©¬©¦¥−¤§©¬¦¤«¨©¬Ÿ¤

õøà-ìk ìr Eúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−¨¤¬¤
:íéøöîáîBãé ìrî Bzraè-úà äòøt øñiå ¦§¨«¦©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½

LL-éãâa Búà Laìiå óñBé ãé-ìr dúà ïziå©¦¥¬Ÿ−̈©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½
:Bøàeö-ìr áäfä ãáø íNiåâîBúà ákøiå ©¨²¤§¦¬©¨−̈©©¨«©©§¥´ŸÀ

Cøáà åéðôì eàø÷iå Bì-øLà äðLnä úákøîa§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬§¨−̈©§¥®
:íéøöî õøà-ìk ìr Búà ïBúðåãîøîàiå §¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦©Ÿ̄¤

éãrìáe äòøô éðà óñBé-ìà äòøtíéøé-àì E ©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À«Ÿ¨¦¸
:íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà¦¯¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦

äîBì-ïziå çðrt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´
àöiå äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦®̈©¥¥¬

:íéøöî õøà-ìr óñBéåîìL-ïa óñBéåíéL ¥−©¤¬¤¦§¨«¦§¥Æ¤§¦´
àöiå íéøöî-Cìî äòøt éðôì Bãîra äðL̈½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³
:íéøöî õøà-ìëa øáriå äòøô éðôlî óñBé¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

æî:íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nrzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨®̈¦§¨¦«
çîeéä øLà íéðL òáL | ìëà-ìk-úà õa÷iå©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ

øra ìëà-ïziå íéøöî õøàa-äãN ìëà íé §¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«
:dëBúa ïúð äéúáéáñ øLà øéräèîøaöiå ¨¦²£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«©¦§¸Ÿ

ìãç-ék ãr ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬
:øtñî ïéà-ék øtñìðíéðá éðL ãlé óñBéìe ¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½

úðñà Bl-äãìé øLà árøä úðL àBáz íøèa§¤¬¤¨−§©´¨«¨®̈£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:ïBà ïäk òøô éèBt-úaàðíL-úà óñBé àø÷iå ©¬¦¤−©Ÿ¥¬«©¦§¨¬¥²¤¥¬

éìîr-ìk-úà íéýìû éðMð-ék äMðî øBëaä©§−§©¤®¦«©©³¦¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½
:éáà úéa-ìk úàåáðàø÷ éðMä íL úàå §¥−¨¥¬¨¦«§¥²¥¬©¥¦−¨¨´

:ééðr õøàa íéýìû éðøôä-ék íéøôà¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−§¤¬¤¨§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡ È¯Ù‰ Èk . . ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk(נאֿנב (מא, ƒ««ƒ¡…ƒƒƒ¿«ƒ¡…ƒ
‰MÓ יׁשּכח הּטמאה הּמצרית ׁשּבּסביבה חׁשׁש יֹוסף – ¿«∆ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לֹו הזּכירה זה ׁשם ּוקריאת צדקתֹו, את ויאּבד אביו ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת

לׁשּכח. ולא להתּגּבר הצליח וכ זֹו סּכנה –‡ÌÈ¯Ùּתמיד ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ∆¿«ƒ
לא  ׁשּמצרים ּבלבד זֹו לא יֹותר. ונעלה ׁשני ׁשלב על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹורה

ל'פריֹון' הביאה עצמּה היא אּלא לרעה, עליו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָהׁשּפיעה

.'החׁש מּתֹו האֹור 'יתרֹון ּבבחינת רּוחנית, ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹוהתעּלּות

éòéáøâðäéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈
:íéøöî õøàaãðárøä éðL òáL äðélçzå §¤¬¤¦§¨«¦©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ

-ìëa árø éäéå óñBé øîà øLàk àBáì̈½©«£¤−¨©´¥®©§¦³¨¨Æ§¨
:íçì äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä́̈£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨¨«¤

äð-ìà írä ÷röiå íéøöî õøà-ìk árøzå©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤
eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå íçlì äòøt©§−Ÿ©®̈¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´

:eNrz íëì øîàé-øLà óñBé-ìàåðárøäå ¤¥½£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«§¨«¨¨´
-ìk-úà óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìr äéä̈½̈©−¨§¥´¨®̈¤©¦§©̧¥¹¤¨



iyingרעד - an - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

õøàa árøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈§¤¬¤
:íéøöîæðì äîéøöî eàa õøàä-ìëåøaL ¦§¨«¦§¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ

:õøàä-ìëa árøä ÷æç-ék óñBé-ìà¤¥®¦«¨©¬¨«¨−̈§¨¨¨«¤
áîàøîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷ré àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤

:eàøúz änì åéðáì á÷réáäpä øîàiå ©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«©¾Ÿ¤¦¥´
änL-eãø íéøöîa øáL-Lé ék ézrîL̈©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦§¨̧¨Æ

:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLåâeãøiå §¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«©¥«§¬
ì äøNr óñBé-éçà:íéøönî øa øaLã-úàå £¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦§¤

ék åéçà-úà á÷ré çìL-àì óñBé éçà ïéîéða¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®¦´
:ïBñà epàø÷é-ït øîàäìàøNé éða eàáiå ¨©½¤¦§¨¤−¨«©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½

ìõøàa árøä äéä-ék íéàaä CBúa øaL ¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬¨«¨−̈§¤¬¤
:ïrðkåàeä õøàä-ìr èélMä àeä óñBéå §¨«©§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬

óñBé éçà eàáiå õøàä ír-ìëì øéaLnä©©§¦−§¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½
:äöøà íétà Bì-eåçzLiåæ-úà óñBé àøiå ©¦§©«£¬©©−¦¨«§¨©©¬§¥²¤

úBL÷ ízà øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯¦¨´¨À
ïrðk õøàî eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½¥¤¬¤§©−©

ì:ìëà-øaLçàì íäå åéçà-úà óñBé økiå ¦§¨«Ÿ¤©©¥¬¥−¤¤®̈§¥−¬Ÿ
:eäøkäèíìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå ¦¦ª«©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−

úBàøì ízà íéìbøî íäìà øîàiå íäì̈¤®©³Ÿ¤£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²
íúàa õøàä úåør-úà:éàì åéìà eøîàiå ¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ

éãárå éðãàì eàa E:ìëà-øaLàééða eðlk £Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤ª¾̈§¥¬
éãár eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-LéàE ¦«¤−̈®̈§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬£¨¤−

:íéìbøîáéõøàä úåør-ék àì íäìà øîàiå §©§¦«©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤
:úBàøì íúàaâééãár øNr íéðL eøîàiåE ¨¤¬¦§«©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧

ïrðk õøàa ãçà-Léà éða eðçðà | íéçà©¦¯£©²§§¥¬¦«¤−̈§¤´¤§¨®©
:epðéà ãçàäå íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤−̈¥¤«

ãéíëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²
øîàì:ízà íéìbøîåèäòøô éç eðçaz úàæa ¥−Ÿ§©§¦¬©¤«§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ

ïèwä íëéçà àBáa-íà ék äfî eàöz-íà¦¥«§´¦¤½¦¯¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ
:äpäæèíëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL ¥«¨¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼

íëzà úîàä íëéøác eðçaéå eøñàä ízàå§©¤Æ¥¨´§½§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®
:ízà íéìbøî ék äòøô éç àì-íàåæéóñàiå §¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ¦¬§©§¦−©¤«©¤«¡¬Ÿ

ìL øîLî-ìà íúà:íéîé úLçéíäìà øîàiå Ÿ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«©¸Ÿ¤£¥¤³
íéýìûä-úà eéçå eNr úàæ éLéìMä íBia óñBé¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®¤¨«¡Ÿ¦−

:àøé éðà£¦¬¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ` zegiy ihewl)

e‰¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ ¯kiÂ(ח מבאר (מב, ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְָֹ

ׁשּליט  ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ּׁשּיֹוסף ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחסידּות,

יֹוסף  נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבקּות על ׁשמר מצרים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָעל

מהמּולת  להתרחק נאלצּו זאת, לעּמת הּׁשבטים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּצּדיק.

צאן. רֹועי להיֹות ּבחרּו ולכן ּבהּקּב"ה, לּדבק ּכדי הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹעֹולם

e‰e¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ּבדרּגת והבנה הּכרה להם היתה לא – ¿≈…ƒƒְְְֲֶַַַַָָָָָָָֹ

מּתֹו אּלא ּבה' ּדבּוק להיֹות אפׁשר אי ּדרּגתם לפי ׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹוסף,

ְְִהתּבֹודדּות.

éùéîçèéúéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
ïBárø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬

:íëézaëáz ïèwä íëéçà-úàåeðîàéå éìà eàé ¨«¥¤«§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬
:ïë-eNriå eúeîú àìå íëéøáãàëLéà eøîàiå ¦§¥¤−§´Ÿ¨®©©«£¥«©«Ÿ§º¦´

ìáà åéçà-ìàøLà eðéçà-ìr eðçðà | íéîLà ¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»©¨¦¼¼£¤̧
eðrîL àìå eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø̈¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−§´Ÿ¨¨®§

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìráëïáeàø ïriå ©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ©©Á©Á§¥̧
øîàì | íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúàŸ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯¥²Ÿ
äpä Bîc-íâå ízrîL àìå ãìiá eàèçz-ìà©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−¦¥¬

:Løãðâëõéìnä ék óñBé rîL ék eòãé àì íäå ¦§¨«§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−
:íúðéaãëíäìà áLiå jáiå íäéìrî áqiå ¥«Ÿ¨«©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ

øñàiå ïBòîL-úà ízàî çwiå íäìà øaãéå©§©¥´£¥¤½©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬Ÿ
:íäéðérì Búàäëíäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå Ÿ−§¥«¥¤«©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»

íäì úúìå BwN-ìà Léà íäétñk áéLäìe øä¼§¨¦³©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²
:ïk íäì Nriå Cøcì äãöåëíøáL-úà eàNiå ¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«©¦§¬¤¦§−̈
:íMî eëìiå íäéøîç-ìræë-úà ãçàä çzôiå ©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«©¦§©̧¨«¤¹̈¤

Btñk-úà àøiå ïBìna Bøîçì àBtñî úúì BwN©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−©¨®©©§Æ¤©§½
:Bzçzîà éôa àeä-äpäåçëåéçà-ìà øîàiå §¦¥−§¦¬©§©§«©³Ÿ¤¤¤¨Æ

íaì àöiå ézçzîàá äpä íâå étñk áLeä©´©§¦½§©−¦¥´§©§©§¦®©¥¥´¦À̈
äNr úàf-äî øîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ©²Ÿ¨¨¬

eðì íéýìû:èëäöøà íäéáà á÷ré-ìà eàáiå ¡Ÿ¦−¨«©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨
:øîàì íúà úøwä-ìk úà Bì eãébiå ïrðk§¨®©©©¦´½¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ



רעה iyy - bn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìeðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈
:õøàä-úà íéìbøîkàìeðçðà íéðk åéìà øîàpå ¦§©§¦−¤¨¨«¤©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§

:íéìbøî eðééä àìáìíéçà eðçðà øNr-íéðL ¬Ÿ¨¦−§©§¦«§¥«¨¨¬£©²§©¦−
eðéáà-úà íBiä ïèwäå epðéà ãçàä eðéáà éða§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½§©¨¬Ÿ©²¤¨¦−

:ïrðk õøàaâìõøàä éðãà Léàä eðéìà øîàiå §¤¬¤§¨«©©´Ÿ¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤
eçépä ãçàä íëéçà ízà íéðë ék òãà úàæa§´Ÿ¥©½¦¬¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´

:eëìå eç÷ íëéza ïBárø-úàå ézàãìeàéáäå ¦¦½§¤©«£¬¨«¥¤−§¬¨¥«§Â¨¦Â
íéìbøî àì ék ärãàå éìà ïèwä íëéçà-úà¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ§©§¦Æ
íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék ízà©¤½¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½

:eøçñz õøàä-úàåäìíäéwN íé÷éøî íä éäéå §¤¨−̈¤¦§¨«©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½
úBøøö-úà eàøiå BwNa Btñk-øBøö Léà-äpäå§¦¥¦¬§«©§−§©®©¦§º¤§Ÿ̄

:eàøéiå íäéáàå änä íäétñkåìíäìà øîàiå ©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−©¦¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ
ïBòîLå epðéà óñBé ízìkL éúà íäéáà á÷ré©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³¥¤̧Æ§¦§´

:äðlë eéä éìr eçwz ïîéða-úàå epðéàæìøîàiå ¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬ª¨«¨©³Ÿ¤
-íà úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà ïáeàø§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½¦

éìà epàéáà àìepáéLà éðàå éãé-ìr Búà äðz E ¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬
éìà:Eçìéða ãøé-àì øîàiå-ék íënrúî åéçà ¥¤«©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹

øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì àeäå§¯§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤̧¤Æ£¤´
äìBàL ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå dá-eëìz: ¥«§½̈§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−§«¨

âîà:õøàa ãák árøäåáelk øLàk éäéå §¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤©§¦À©«£¤³¦Æ
øîàiå íéøönî eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−¦¦§¨®¦©³Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

âLéàä eða ãrä ãrä øîàì äãeäé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì øîàì¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

ãäãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦®̈¥«§¾̈
:ìëà Eì äøaLðåäðéà-íàåãøð àì çlLî E §¦§§¨¬§−«Ÿ¤§¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®

ézìa éðô eàøú-àì eðéìà øîà Léàä-ék¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−
:íëzà íëéçàåøîàiåéì íúòøä äîì ìàøNé £¦¤¬¦§¤«©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−¦®

:çà íëì ãBòä Léàì ãébäìæìBàL eøîàiå §©¦´¨¦½©¬¨¤−¨«©«Ÿ§¿¨´
ãBòä øîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL̈«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ©¸
ét-ìr Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
eãéøBä øîàé ék òãð rBãéä älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

:íëéçà-úàçåéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå ¤£¦¤«©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À
àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå ézà ørpä äçìL¦§¨¬©©²©¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ

:eðtè-íb äzà-íâ eðçðà-íb úeîðèéëðà ¨½©£©¬§©©−̈©©¥«¨«Ÿ¦Æ
éìà åéúàéáä àì-íà epL÷áz éãiî epáøràE ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³¥¤̧Æ

éðôì åézâväå:íéîiä-ìk Eì éúàèçå Eéék §¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«¦−
ä àìeì:íéîrô äæ eðáL äzr-ék eðäîäîú ¥´¦§©§®̈§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦

àéàBôà | ïk-íà íäéáà ìûøNé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»
eãéøBäå íëéìëa õøàä úøîfî eç÷ eNr úàǽŸ£¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬
èìå úàëð Lác èrîe éøö èrî äçðî Léàì̈¦−¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ

:íéã÷Le íéðèaáéíëãéá eç÷ äðLî óñëå ¨§¦−§¥¦«§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®
eáéLz íëéúçzîà éôa áLenä óñkä-úàå§¤©¤¹¤©©̧§¦³©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´

:àeä äbLî éìeà íëãéáâéeç÷ íëéçà-úàå §¤§¤½©¬¦§¤−«§¤£¦¤−®̈
:Léàä-ìà eáeL eîe÷åãéíëì ïzé écL ìûå §−¬¤¨¦«§¥´©©À¦¥̧¨¤³

íëéçà-úà íëì çlLå Léàä éðôì íéîçø©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬¨¤²¤£¦¤¬
:ézìëL ézìëL øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦¨¨«§¦

åè-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤
íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì óñk¤²¤¨«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦

:óñBé éðôì eãîriå©©«©§−¦§¥¬¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr l zegiy ihewl)

ÌzÚÓL ‡ÏÂ „Ïia e‡ËÁz Ï‡ . . ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï‰¬…»«¿ƒ¬≈∆«∆∆¿«∆∆¿…¿«¿∆
כב) ׁשחטאּו(מב, מֹודים ׁשאחיו ּבּׁשעה ׁשּבּה היּתכן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָוקׁשה,

את  להגּדיל לנכֹון ראּובן מצא הּדין, את עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומצּדיקים

ּבאה  ּכן "על הּׁשבטים ּדברי ׁשּמּסּיּום לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצערם.

לא  הּצרה, מחמת ׁשהתחרטּו נראה הּזאת" הּצרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאלינּו

ראּובן, להם אמר לכן עצמֹו. החטא ּבחמרת ׁשהּכירּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּׁשּום

ּכׁשּלעצמֹו החטא ּבחמרת הּכרה מּתֹו לבֹוא צריכה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשחרטה

ּבׁשעתֹו. להם ׁשאמר ּכפי -ְְִִֶֶַָָָ

éùùæèøLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä Búéa-ìr©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©®̈§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

:íéøäva íéLðàä eìëàé ézà ék ïëäåæéNriå §¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦©©´©
-úà Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä̈¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²¤

:óñBé äúéa íéLðàäçéék íéLðàä eàøéiå ¨«£¨¦−¥¬¨¥«©¦«§´¨«£¨¦À¦´
áMä óñkä øác-ìr eøîàiå óñBé úéa eàáeä«§»¥´¥¼©«Ÿ§À©§©³©¤̧¤Æ©¨³
ììbúäì íéàáeî eðçðà älçza eðéúçzîàa§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§«¨¦®§¦§Ÿ¥³



iriayרעו - cn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

rì eðúà úç÷ìå eðéìr ìtðúäìe eðéìríéãá ¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©¯©Ÿ¨²©«£¨¦−
:eðéøîç-úàåèéúéa-ìr øLà Léàä-ìà eLbiå §¤£Ÿ¥«©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´

:úéaä çút åéìà eøaãéå óñBéëéa eøîàiå ¥®©§©§¬¥−̈¤¬©©¨«¦©«Ÿ§−¦´
ì älçza eðãøé ãøé éðãà:ìëà-øaLàëéäéå £Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤©§¦º

eðéúçzîà-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤©§§Ÿ¥½
Bì÷Lîa eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−§¦§¨®

:eðãéa Búà áLpåáëeðãéá eðãøBä øçà óñëå ©¨¬¤Ÿ−§¨¥«§¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−
ìeðtñk íN-éî eðrãé àì ìëà-øaL ¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§¦¨¬©§¥−

:eðéúçzîàaâëeàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå §©§§Ÿ¥«©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈
ïBîèî íëì ïúð íëéáà éýìûå íëéäìà¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ
íäìà àöBiå éìà àa íëtñk íëéúçzîàa§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´¥®̈©¥¬£¥¤−

:ïBrîL-úàãëäúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå ¤¦§«©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨
àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå íéî-ïziå óñBé¥®©¦¤©̧¦Æ©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−

:íäéøîçìäëóñBé àBa-ãr äçðnä-úà eðéëiå ©«£«Ÿ¥¤«©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−
:íçì eìëàé íL-ék eòîL ék íéøävaåëàáiå ©¨«¢®̈¦¦´¨«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤©¨³Ÿ

äúéaä óñBéíãéa-øLà äçðnä-úà Bì eàéáiå ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaäæëíäì ìàLiå ©®̈§¨©¦§©«£−¨«§¨©¦§©³¨¤Æ

ìøLà ï÷fä íëéáà íBìLä øîàiå íBìL §¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬©¨¥−£¤´
:éç epãBòä ízøîàçëîàiåEcárì íBìL eø £©§¤®©«¤−¨«©«Ÿ§À¨²§©§§¬

eãwiå éç epãBò eðéáàìáéúëåçúùéå §¨¦−¤´®̈©¦§−
éø÷:eåçzLiåèëïéîéða-úà àøiå åéðér àOiå ©¦§©«£«©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´

øLà ïèwä íëéçà äæä øîàiå Bnà-ïa åéçà̈¦»¤¦¼©ÀŸ¤£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬
ðçé íéýìû øîàiå éìà ízøîà:éða E £©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬¨§§−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(181 'nr dl zegiy ihewl)

ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe(טז Èa˙(מג, Ô‰Ï Ú¯t Y Á·Ë Á·Ë ¿…«∆«¿»≈¿…«∆«¿«»∆≈

Ì‰ÈÙa ‰Lp‰ „Èb ÏË Y ÔÎ‰ .‰ËÈÁM‰(א צא, יֹוסף (חולין «¿ƒ»»≈…ƒ«»∆ƒ¿≈∆ֵ

היה  לא הּוא אֹורחים. ּבהכנסת ּפרק אֹותנּו מלּמד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּדיק

זאת  ּובכל ּכׁשרּות, מּטעמי מּסעּודתֹו, יאכלּו אחיו אם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבטּוח

ּכ מיחדת. ּכׁשרה סעּודה עבּורם להכין ּכחֹו ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהׁשּתּדל

ּכל  את לאֹורח לסּפק ּכדי מאמץ ּכל ולעׂשֹות לטרח ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיׁש

זה. מּמאמץ יהנה אכן אם ספק ּכׁשּיׁש אפילּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָצרכיו,

éòéáùìåéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½
:änL jáiå äøãçä àáiå úBkáì Lwáéå©§©¥−¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

àì:íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðt õçøiå©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤

áìíéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì eîéNiå©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º
íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì Bzà íéìëàä̈«Ÿ§¦³¦Æ§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À
àåä äárBú-ék íçì íéøárä-úà ìëàì¤«¡³Ÿ¤¨«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−

:íéøöîìâìBúøëák øëaä åéðôì eáLiå §¦§¨«¦©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½
-ìà Léà íéLðàä eäîúiå Búørök øérväå§©¨¦−¦§¦«¨®©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤

:eärøãìáøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå ¥¥«©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤
ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða úàNî©§©¯¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬

:Bnr eøkLiåãîàBúéa-ìr øLà-úà åöéå ©¦§§−¦«©§©º¤£¤´©¥»
øLàk ìëà íéLðàä úçzîà-úà àlî øîàì¥Ÿ¼©¥º¤©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬
:Bzçzîà éôa Léà-óñk íéNå úàN ïeìëeé«§−§¥®§¦¬¤«¤¦−§¦¬©§©§«

áéôa íéNz óñkä réáb éréáb-úàåúçzîà §¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
øLà óñBé øáãk Nriå BøáL óñk úàå ïèwä©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬

:øacâänä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä ¦¥«©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨
:íäéøîçåãe÷éçøä àì øérä-úà eàöé íä ©«£«Ÿ¥¤«¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼

éøçà óãø íe÷ Búéa-ìr øLàì øîà óñBéå§¥³¨©Æ©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´
änì íäìà zøîàå ízâOäå íéLðàä̈«£¨¦®§¦©§¨Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨

:äáBè úçz ärø ízîlLäøLà äæ àBìä ¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«£´¤À£¤̧
íúòøä Ba Lçðé Lçð àeäå Ba éðãà äzLé¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−®£¥«Ÿ¤−

:íúéNr øLàå-úà íäìà øaãéå íâOiå £¤¬£¦¤«©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤
:älàä íéøácäæéðãà øaãé änì åéìà eøîàiå ©§¨¦−¨¥«¤©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½

éãárì äìéìç älàä íéøáckøáck úBNrî E ©§¨¦−¨¥®¤¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬
:äfäçeðéúçzîà éôa eðàöî øLà óñk ïä ©¤«¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½

éìà eðáéLäéàå ïrðk õøàî Eúéaî áðâð C ¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´
éðãà:áäæ Bà óñk EèBzà àöné øLà £Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«£¤̧¦¨¥¬¦²

éãárî:íéãárì éðãàì äéäð eðçðà-íâå úîå E ¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬©«Ÿ¦−©«£¨¦«
éàöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzr-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³

:íi÷ð eéäz ízàå ãár él-äéäé Bzààéeøäîéå ¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«©§©«£À
Léà eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬

:Bzçzîàáéälk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå ©§©§«©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®
:ïîéða úçzîàa réábä àöniåâéeòø÷iå ©¦¨¥Æ©¨¦½©§©§©−©¦§¨¦«©¦§§−

:äøérä eáLiå Bøîç-ìr Léà ñîriå íúìîN¦§Ÿ®̈©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨
ãéepãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´

:äöøà åéðôì eìtiå íLåèóñBé íäì øîàiå ®̈©¦§¬§¨−̈¨«§¨©³Ÿ¤¨¤Æ¥½



רעז (dkepg) xihtn - cn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ízrãé àBìä íúéNr øLà äfä äNrnä-äî̈«©©«£¤¬©¤−£¤´£¦¤®£´§©§¤½
:éðîk øLà Léà Lçðé Lçð-ékæèäãeäé øîàiå ¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬¨«Ÿ¦©´Ÿ¤§À̈

÷cèöp-äîe øaãp-äî éðãàì øîàp-äî©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−©¦§©®̈
éãár ïår-úà àöî íéýìûäíéãár eppä E ¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³£¨¦Æ

:Bãéa réábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb éðãàì©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©§¨«
æéøLà Léàä úàæ úBNrî él äìéìç øîàiå©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á

ízàå ãár él-äéäé àeä Bãéa réábä àöîð¦§¨̧©¨¦¹©§¨Àµ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾
ì eìr:íëéáà-ìà íBìL £¬§¨−¤£¦¤«

.ïîéñ ãáò éì äéäé .äéöîà .å"äé÷æçé ,íé÷åñô å"î÷ ñññ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
z ,àúøéLåeøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaL §¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(359 'nr eh zegiy ihewl)

EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ(ז È‡b(מד, ÔBLÏ ,eÏ ‡e‰ ÔÈlÁ(רש"י) »ƒ»«¬»∆Àƒ»¿¿«

והעּסּוק  עֹולמֹות, ׁשני הם (ּגׁשמּיּות) וחּלין - קדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻיהּודי

"ׁשׁשת  הּצּוּוי את מקּים ּכׁשהּוא ּגם לֹו. הּוא ּגנאי חל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבעניני

עצמֹו את מׁשּפיל הּוא אין ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹימים

לדרּגת  החּלין את מעלה הּוא :להפ אּלא "חּלין", ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻלמּצב

על ׁשּנעׂשּו ‰L„w''חּלין ˙¯‰Ëמעׂשי "ּכל ידי על - וזאת . ֲִֶַַֻ»√««…∆ְְֲֵֶַַָֹ
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èéäìéì úàfä äMàä-ïa úîiå©¨²̈¤¨«¦¨¬©−Ÿ¨®§¨
åéìò äáëL øLàåéìò äñéîòäå £¤¬¨«§−̈¨¨«§¤¡¦¨¨¨

eéä ,éìBç éãé ìò äéä íà ék ,úîe¥¦¦¨¨©§¥¦¨

àeä éî ïa úBòãBé úBø÷áîä íéLpä: ©¨¦©§©§§¤¦

ëçwzå äìélä CBúa í÷zå©Á̈¨Á§¸©©¹§¨©¦©¯
äðLé Eúîàå éìöàî éða-úà¤§¦´¥«¤§¦À©«£¨§Æ§¥½̈
dða-úàå d÷éça eäáékLzå©©§¦¥−§¥®̈§¤§¨¬

é÷éçá äáékLä únäàìå ©¥−¦§¦¬¨§¥¦«§Ÿ

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨
1 wlge zFwc 41 ,miixdvA 1 drW ,'a mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§¥¤

.daFhl Epilr `Ad ,iWilWd mFiaE ipWd mFiA ,zah WcgÎW`xŸŸ¤¥¥©©¥¦©©§¦¦©¨¨¥§¨



רפב

:é÷éçá äáékLäàë÷éðéäì ø÷aa í÷àå ¦§¦¬¨§¥¦«¨«¨ª¬©²Ÿ¤§¥¦¬

äpäå ø÷aa åéìà ïðBaúàå úî-äpäå éða-úà¤§¦−§¦¥¥®¨«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²

:ézãìé øLà éðá äéä-àìáëéçä éða éë àì úøçàä äMàä øîàzå «Ÿ¨¨¬§¦−£¤¬¨¨«§¦©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ

ðáeða éë àì úøîà úàæå únä Céðôì äðøaãzå éçä éðáe únä C §¥´©¥½§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦´¤¨®©§©¥−§¨¦§¥¬

:Cìnäâëðáe éçä éða-äæ úøîà úàæ Cìnä øîàiåúàæå únä C ©¤«¤©Ÿ́¤©¤½¤Ÿ́Ÿ¤½¤¤§¦¬©©−§¥´©¥®§³Ÿ

ða éë àì úøîà:éçä éðáe únä Cãëøç éì-eç÷ Cìnä øîàiåeàéáiå á Ÿ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦¬¤¨«©¬Ÿ¤©¤−¤§¦´®̈¤©¨¦¬

:Cìnä éðôì áøçääëì éçä ãìiä-úà eøæb Cìnä øîàiåeðúe íéðL ©¤−¤¦§¥¬©¤«¤©Ÿ́¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤©©−¦§®̈¦§³

:úçàì éöçä-úàå úçàì éöçä-úàåëéçä dða-øLà äMàä øîàzå ¤©«£¦Æ§©©½§¤©«£¦−§¤¨«©´Ÿ¤¨«¦¨Á£¤§¨̧©©¹

øîàzå dða-ìò äéîçø eøîëð-ék Cìnä-ìà|dì-eðz éðãà éa ¤©¤À¤¦«¦§§´©«£¤»¨»©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À§¨Æ

äéäé àì Cì-íâ éì-íb úøîà úàæå eäúéîz-ìà úîäå éçä ãeìiä-úà¤©¨´©©½§¨¥−©§¦ª®§´ŸŸ¤À¤©¦¬©¨²¬Ÿ¦«§¤−

:eøæbæëeäúéîú àì úîäå éçä ãeìiä-úà dì-eðz øîàiå Cìnä ïòiå §«Ÿ©©̧©©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−´Ÿ§¦ª®

:Bnà àéäçëeàøiå Cìnä èôL øLà ètLnä-úà ìàøNé-ìë eòîLiå ¦−¦«©¦§§´¨¦§¨¥À¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤©¦«§−

:ètLî úBùòì Baø÷a íéäìà úîëç-ék eàø ék Cìnä éðtîã ¦§¥´©¤®¤¦´¨½¦«¨§©¯¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ¦§¨«

à:ìàøNé-ìk-ìò Cìî äîìL Cìnä éäéå©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨¦§¨¥«

øîåì íéöåøäìæ ÷øô à íéëìîá

à-úàå íériä-úàå úBøikä-úà íBøéç Nriå©©´©¦½¤©̧¦Ÿ½§¤©¨¦−§¤

-ìk-úà úBNrì íøéç ìëéå úB÷øænä©¦§¨®©§©´¦À̈©«£¸¤¨

úéa äîìL Cìnì äùr øLà äëàìnä©§¨½̈£¤¬¨¨²Ÿ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥¬

:ýåýéá-øLà úøúkä úlâå íéðL íéãnr §Ÿ̈«©ª¦´§©½¦§ª¯Ÿ©«Ÿ¨²Ÿ£¤

íézL úBëáOäå íézL íéãenrä Làø-ìr©¬Ÿ¨«©¦−§¨®¦§©§¨´§©½¦

-ìr øLà úøzkä úBlb ézL-úà úBqëì§©À¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−©

:íéãenrä LàøâúBàî òaøà íéðnøä-úàå ¬Ÿ¨«©¦«§¤¨«¦Ÿ¦²©§©¬¥−

`xenl iy

`xenl iy

,eøæb (äëì eëúç.íéðL ¦§¦§¦§©¦

,eøîëð (åë.eînçúä ¦§§¦§©§

(à,úBøikä úàúùçð éìk ¤©¦Ÿ§¥§Ÿ¤

ïLcä úà íäa íéNì íéøéñ ïéòk§¥¦¦¨¦¨¤¤©¤¤

"úBøik" eàø÷ðå) .çaænä ìòî¥©©¦§¥©§¦§§¦Ÿ

lî.(ïLãå øôà da LiL äøék ïBL ¦§¦¨¤¥¨¥¤§¤¤

,íéòiä úàåíäaL íéìk §¤©¨¦¥¦¤¨¤

.çaænä ìòî ïLcä úà íéîéøî§¦¦¤©¤¤¥©©¦§¥©

,úB÷øænä úàåíäaL íéìôñ §¤©¦§¨§¨¦¤¨¤

ìò ä÷éøæì ícä úà íéìa÷î§©§¦¤©¨¦§¦¨©

.çaænä,íøéç ìëéåäéä àeä ©¦§¥©©§©¦¨¨¨

éðôì ÷eñta økæpä íBøéç ìL Bða§¤¦©¦§¨©¨¦§¥

äæ.(m"ialn d`x),'ä úéaCøöì ¤¥§Ÿ¤

.'ä úéa(á,'åâå íéðL íéãenò ¥©¦§©¦
ìL íìeàa eãîòäL íéãenòä éðL§¥¨©¦¤¨¨§¨¨¤

mixn zxhr

mixn zxhr

øáca ézLbøä:àëézãìé øLà éðá äéä-àì äpäå ø÷aa åéìà ïðBaúàå úî-äpäå éða-úà ÷éðéäì ø÷aa í÷àåìLäøékäå ,íãB÷ íéîé äL ¦§©§¦©¨¨¨«¨ª¬©²Ÿ¤§¥¦¬¤§¦−§¦¥¥®¨«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²«Ÿ¨¨¬§¦−£¤¬¨¨«§¦§¨¨¦¤§¦¦¨

ìL ïa ïî äzò ãìBpä økeé øákL äzò ãìBð àeä únä äfLíéîé äL:áëðáe éçä éða éë àì úøçàä äMàä øîàzåàì úøîà úàæå únä C ¤¤©¥©©¨¤§¨©©¨©¨¦¤§¨¨¦©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ§¥´©¥½§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ
ða éëéçä éðáe únä C ¦½§¥¬©¥−§¦´¤®̈

Cìnä éðôì äðøaãzåänk eøac ©§©¥−§¨¦§¥¬©¤«¤¦§©¨

úòáBzä äîéc÷ä íòt ìëáe ,íéîòt§¨¦§¨©©¦§¦¨©©©

ðaøwòL ìékNä äfî ,éçä éðáe únä C §¥©¥§¦©©¦¤¦§¦¤¦©

dzøáçì íb dì íbL ÷ø àeä dúnâî§©¨¨©¤©¨©©£¤§¨

äéäé àì:âëúàæ Cìnä øîàiå Ÿ¦§¤©Ÿ́¤©¤½¤Ÿ́
ðáe éçä éða-äæ úøîàúnä C Ÿ¤½¤¤§¦¬©©−§¥´©¥®
ða éë àì úøîà úàæåúnä C §³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−

:éçä éðáeða äéøác óBñaL ïåékC §¦¬¤¨«¥¨¤§§¨¤¨§¥

äî àeä äfL øàBáî ,éçä éðáì únä©¥¦§¦©©§¨¤¤©

,dzøáç ïa únä äéäiL ,äöBø àéäM¤¦¨¤¦§¤©¥¤£¤§¨

äîìL Cìnä øîà úàæ øøáìeãë §¨¥Ÿ¨©©¤¤§ŸŸ

øç éì-eç÷ Cìnä øîàiåá ©¬Ÿ¤©¤−¤§¦´¨®¤
:Cìnä éðôì áøçä eàéáiå©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬©¤«¤

äëãìiä-úà eøæb Cìnä øîàiå©´Ÿ¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤
ì éçäéöçä-úà eðúe íéðL ©©−¦§¨®¦§³¤©«£¦Æ

:úçàì éöçä-úàå úçàì§©©½§¤©«£¦−§¤¨«
åëdða-øLà äMàä øîàzå©´Ÿ¤¨«¦¨Á£¤§¨̧

eøîëð-ék Cìnä-ìà éçäeînçúð ©©¹¤©¤À¤¦«¦§§´¦§©§

øîàzå dða-ìò äéîçø|éa ©«£¤»¨»©§¨¼©´Ÿ¤¦´
éçä ãeìiä-úà dì-eðz éðãà£Ÿ¦À§¨Æ¤©¨´©©½
úøîà úàæå eäúéîz-ìà úîäå§¨¥−©§¦ª®§Ÿ́Ÿ¤À¤

:eøæb äéäé àì Cì-íâ éì-íbæë ©¦¬©¨²¬Ÿ¦«§¤−§«Ÿ
-úà dì-eðz øîàiå Cìnä ïòiå©©̧©©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤

Bnà àéä eäúéîú àì úîäå éçä ãeìiäåéìò úîçønL ïåék:çëCìnä éðtî eàøiå Cìnä èôL øLà ètLnä-úà ìàøNé-ìë eòîLiå ©¨´©©½§¨¥−´Ÿ§¦ª®¦−¦«¥¨¤§©¤¤¨¨©¦§§´¨¦§¨¥À¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤©¦«§−¦§¥´©¤®¤
ètLî úBùòì Baø÷a íéäìà úîëç-ék eàø ékïéc ìòaä áìa øLà úòãì:àìàøNé-ìk-ìò Cìî äîìL Cìnä éäéå÷t÷ôî íãà äéä àì ¦´¨½¦«¨§©¯¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ¦§¨«¨©©£¤§¥©©©¦©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨¦§¨¥«Ÿ¨¨¨¨§©§¥

ètLî úBNòì Baø÷a íéäìà úîëç Ba eàøL ïåék Búeëìîa: §©§¥¨¤¨¨§©¡Ÿ¦§¦§©£¦§¨

àúBøikä-úà íBøéç Nriå©©´©¦½¤©̧¦Ÿ½
ìëéå úB÷øænä-úàå íériä-úàå§¤©¨¦−§¤©¦§¨®©§©´
äëàìnä-ìk-úà úBNrì íøéç¦À̈©«£¸¤¨©§¨½̈

äîìL Cìnì äùr øLàCøBöì £¤¬¨¨²Ÿ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§¤

á :ýåýé úéaíéðL íéãnr ¥¬§Ÿ̈«©ª¦´§©½¦
úøúkä úlâåøúkäî ïBzçzä ÷ìç §ª¯Ÿ©«Ÿ¨²Ÿ¥¤©©§¥©¤¤

íézL íéãenrä Làø-ìr-øLà£¤©¬Ÿ¨«©¦−§¨®¦
úBëáOäåeåøñúBqëì íézL §©§¨´¨§©½¦§©À

øLà úøzkä úBlb ézL-úà¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−
â :íéãenrä Làø-ìr-úàå ©¬Ÿ¨«©¦«§¤

úBàî òaøà íéðnøäúBéeNòä ¨«¦Ÿ¦²©§©¬¥−¨£

úézçza úBìúììúBëáOä ézL ¦§©©§¦¦§¥´©§¨®
íéøeè-éðLäàî øeè ìëaíéðnø §¥«¦³§¨¥¨¦Ÿ¦¸



רפג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
:ärøôk EBîë ék EcáraèéìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½

:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãár-úà¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«
ëíéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−

åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå ïè÷̈®̈§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬
:Báäà(éåì)àëéãár-ìà øîàzåéìà eäãøBä E £¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®

ìäëáOì íéðnø íéøeè-éðL úBëáOä ézL ¦§¥´©§¨®§¥«¦³¦Ÿ¦¸©§¨¨´

úBlb ézL-úà úBqëì úçàäøLà úøúkä ¨«¤½̈§©À¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−

:íéãenrä éðt-ìrãøNr úBðënä-úàå ©§¥¬¨«©¦«§¤©§Ÿ−¨®¤

:úBðënä-ìr äøNr úøikä-úàåäíiä úàå §¤©¦Ÿ¬Ÿ£¨−̈©©§Ÿ«§¤©−̈

:íiä úçz øùr-íéðL ø÷aä-úàå ãçàä̈«¤¨®§¤©¨¨¬§¥«¨−̈Ÿ©¬©©¨«

åúB÷øænä-úàå íériä-úàå úBøéqä-úàå§¤©¦¸§¤©¨¦¹§¤©¦§¨À

íøéç äùr øLà äìàä íéìkä-ìk úàå§¥¸¨©¥¦´¨¥½¤£¤̧¨¨¬Ÿ¦¨²

:èøîî úLçð ýåýé úéa äîìL Cìnì©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤§Ÿ̈«

æäîãàä äárîa Cìnä í÷öé ïcøiä økëa§¦©³©©§¥¸§¨¨´©¤½¤§©«£¥−¨«£¨®̈

:ïúøö ïéáe úBkñ ïéaç-ìk-úà äîìL çpiå ¥¬ª−¥¬¨«§¨«©©©³§ŸŸ¸¤¨

ì÷Lî ø÷çð àì ãàî ãàî áøî íéìkä©¥¦½¥−Ÿ§´Ÿ§®Ÿ¬Ÿ¤§©−¦§©¬
:úLçpäèøLà íéìkä-ìk úà äîìL Nriå ©§«Ÿ¤©©´©§Ÿ½Ÿ¥µ¨©¥¦½£¤−

øLà ïçìMä-úàå áäfä çaæî úà ýåýé úéa¥´§Ÿ̈®¥µ¦§©´©¨½̈§¤̧©ª§½̈£¤¬

:áäæ íéðtä íçì åéìréLîç úBøðnä-úàå ¨¨²¤¬¤©¨¦−¨¨«§¤©Â§ŸÂ¨¥̧

øeâñ áäæ øéácä éðôì ìàîOî Lîçå ïéîiî¦¨¦¹§¨¥¯¦§²Ÿ¦§¥¬©§¦−¨¨´¨®

:áäæ íéç÷ìnäå úøpäå çøtäåàéúBtqäå §©¤¯©§©¥²Ÿ§©¤§¨©−¦¨¨«§Â©¦Â

áäæ úBzçnäå úBtkäå úB÷øænäå úBønæîäå§©«§©§¯§©¦§¨²§©©¬§©©§−¨¨´
Lã÷ì éîéðtä úéaä úBúìãì úBútäå øeâñ̈®§©Ÿ¿§©§Á©©̧¦©§¦¦¹§´Ÿ¤

:áäæ ìëéäì úéaä éúìãì íéLãwä©¢¨¦À§©§¥¬©©²¦©«¥−̈¨¨«

`xenl iy
.Lc÷nä úéa,úBëáOäå.úBøLøL ïéòk ,äòéì÷ äNòî(ã,úBðënä ¥©¦§¨§©§¨©£¥§¦¨§¥©§§©§Ÿ

øôña äæ ÷øôa ìéòì øàáîk 'åëå íélbìb íäìå ,úùçpä éøBiëì íéñéña§¦¦§¦¥©§Ÿ¤§¨¤©§©¦©§Ÿ¨§¥§¤¤¤§¥¤

.íéëìî(ä,íiä úàåø÷a øNò íéðL ìò äãîòå ,úùçpî äéeNò äëøa §¨¦§¤©¨§¥¨£¨¦§Ÿ¤§¨§¨©§¥¨¨¨¨

.úùçpî íééeNò eéäL(å,èøîî úùçðäôeøö äúéä úùçpä úëzî ¤¨£¦¦§Ÿ¤§Ÿ¤§Ÿ¨©¤¤©§Ÿ¤¨§¨§¨

.ãàî äø÷éå ú÷wæîe(æøkëa §ª¤¤¦¨¨§Ÿ§¦©
,ïcøiääáò äîãàä äúéä íML ©©§¥¤¨¨§¨¨£¨¨¨¨

.Bæ äëàìîì úøLëîe,í÷öé ª§¤¤¦§¨¨§¨¨
.íúéðáúk í÷öéå íëézä(ççpiå ¦¦¨¦¨¨§©§¦¨©©©

,íéìkä ìk úà äîìLçépä §ŸŸ¤¨©¥¦¦¦©

lî.íúBà ì÷L(éïéîiî Lîç ¦¦§Ÿ¨¨¥¦¨¦
,ìàîOî LîçåìàîOîe ïéîiî §¨¥¦§Ÿ¦¨¦¦§Ÿ

.eðaø äùî äNòL äøBðnìéðôì ©§¨¤¨¨Ÿ¤©¥¦§¥
,øéácäLã÷ éðôì ,Lãwä ìëéäa ©§¦§¥©©Ÿ¤¦§¥Ÿ¤

.íéLãwä,øeâñ áäæeøâqL áäæ ©¨¨¦¨¨¨¨¨¤¨§

.âéqî Bøäèì óøBvä øeëa BúBà§©¥§©£¦¦

,çøtäå.úBøBðnä éçøt,úBøpäå §©¤©¦§¥©§§©¥
.úBøBðnä ìL úBìéútäå ïîMä éìëî§¨¥©¤¤§©§¦¤©§

,íéç÷ìnäåíéîéønL íéúáö §©¤§¨©¦§¨¦¤§¦¦

CBzî äìéútä úà íäa.ïîMä ¨¤¤©§¦¨¦©¤¤
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גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר

           

              

              

      

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

 אנ"ש המתועדים ביום הבהיר יום בשורה היא לנו חג 

 גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן וגאולתנו ופדות נפשנו,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

- ועמך כולם צדיקים  וכנוס צדיקים  בנועם הגיעני מכתבם בו כותבים ע"ד התועדותם יחד 

- טוב להם וטוב לעולם, ובפרט אשר נתעוררו במסיבת רעים באהבת ישראל אהבת התורה ואהבת 

השם ומגלגלין זכות ליום זכאי להמשיך את זה בפועל למטה גם בעולם הזה הגשמי והחומרי פסק 

של  נפשו  מסירות  בגלל  אשר  הזקן,  רבינו  כ"ק  בן  אדמו"ר  כ"ק  מסרו  אשר  מעלה  של  דין  בית  דין 

אביו כ"ק אדמו"ר הזקן על תורת החסידות, פסקו בבית דין של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת 

שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, ועם בני ישראל גוי אחד בארץ, 

שפירשו בזה בתורת החסידות, אשר הם גוי שממשיכים האחדות גם בענינים הארציים אשר הגשמיות 

והרוחניות יחדיו ילכו, הנה הצלחה בענינים רוחניים מביאה אתה עמה הצלחה בענינים גשמיים בבני 

חיי ומזוני רוויחי לכל אחד ואחד לפי המצטרך לו,

תלמידינו  על  ולהשפיע  בעולם  חלקנו  להאיר  ישראל  כלל  בתוך  ואותנו  אותם  יזכה  והשי"ת 

והמקבלים מאתנו מתאים לכוונה העליונה ולשליחותנו בעלמא דין, ויהי' זה מתוך בריאות הנכונה 

בגשמיות בריאות הנכונה ברוחניות והרחבה אמיתית.

בברכת כל טוב.
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6:466:518:368:399:149:1710:0510:0916:4316:4517:1317:1516:2717:26ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(
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5:535:558:338:369:079:1010:1510:1718:5819:0219:2419:2718:4319:37בוליביה, לה-פס )ח(

8:358:419:419:4410:3310:3711:1511:1916:3516:3517:1717:1716:1717:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:348:399:419:4410:3310:3711:1511:1916:3716:3717:1817:1916:1917:34בלגיה, בריסל )ח(
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7:558:008:599:039:529:5610:3410:3815:5315:5416:3416:3415:3816:50בריטניה, לונדון )ח(
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5:085:097:547:568:328:349:439:4519:0019:0419:2119:2418:4519:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:017:049:129:159:449:4710:4110:4418:0218:0418:2718:2917:4518:39הודו, מומבאי )ח(
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7:397:448:599:039:469:5010:3110:3516:1516:1616:5316:5415:5817:08מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:597:039:099:129:429:4510:3910:4217:5818:0118:2418:2617:4218:36מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:344:357:247:248:268:289:469:4820:1020:1520:5020:5619:5621:13ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:436:478:438:469:189:2110:1210:1517:0917:1117:3717:3916:5317:49נפאל, קטמנדו )ח(

7:257:299:039:069:449:4710:3310:3616:4916:5017:2117:2316:3017:35סין, בייג'ין )ח(

6:566:599:249:269:559:5710:5711:0018:5919:0219:2319:2618:4319:35סינגפור, סינגפור )ח(

7:347:408:358:399:299:3410:1110:1415:2315:2316:0716:0715:0516:23פולין, ורשא )ח(

5:375:398:148:178:478:509:539:5618:2618:2918:5118:5418:1019:04פרו, לימה )ח(

8:118:169:349:3810:2010:2411:0611:0916:5616:5717:3317:3416:3917:47צרפת, ליאון )ח(

8:338:389:479:5110:3610:4011:2011:2416:5616:5617:3317:3416:3817:49צרפת, פריז )ח(

5:545:578:198:218:508:529:519:5417:4517:4818:0918:1217:2918:21קולומביה, בוגוטה )ח(

7:407:459:099:139:539:5710:4010:4416:4416:4517:1517:1716:2617:30קנדה, טורונטו )ח(

7:247:288:488:519:339:3710:1910:2316:1216:1316:4716:4815:5517:02קנדה, מונטריאול )ח(

6:426:468:308:349:089:1210:0010:0316:3416:3617:0417:0616:1717:17קפריסין, לרנקה )ח(

9:099:159:5810:0210:5711:0111:3611:3916:2916:2917:1717:1716:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:488:549:339:3710:3310:3811:1111:1516:0116:0016:4616:4615:4217:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:578:029:169:1910:0310:0710:4810:5216:3116:3217:0917:1016:1317:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:028:079:219:2410:0810:1210:5310:5716:4016:4117:1317:1416:2317:28שוויץ, ציריך )ח(

6:316:348:478:509:199:2210:1810:2117:5117:5318:1618:1817:3518:28תאילנד, בנגקוק )ח(

     

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום
˙Â ˙‡ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ‰ÏÈÁ˙ .„ÈÓ˙ ÌÒÙ˙Ó‰ ˙˘‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊÏ ,‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó È˘È˘ ÌÂÈ
‰ÎÂÁ Ï ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ,‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ .˙˘‰ ˙Â ˙‡ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ÍÎŒÁ‡ ˜Â ‰ÎÂÁ‰

.˙Â˜„ 70 ˙ÂÁÙÏ Â˜Ï„È˘ È„Î  ÌÈ‚Â‰‰ ÌÈ˜„‰ ˙Â ‡ÏÂ ,˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ˙Â
˙˘‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÂÏÈ˜ ÌË˘ ÌÈ‚‰ ÌÈÏÂÎÈ  ‰ÎÂÁ‰ ˙Â Â˜Ï„Â‰˘ ÈÙÏ ˙˘ ˙Â ‰˜ÈÏ„‰ ‰˘‡‰Â ‰˜ Ì‡

.‰ÚÈ˜˘‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי
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