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ין עֹוד ְפנֹות  אֵׁ ֲאָנָקה מֵׁ ח ה' ְבִכי וַּ ּסֹות ִדְמָעה ֶאת ִמְזבַּ ֲעׂשּו כַּ ִנית תַּ ת ָרצֹון   ְוזֹאת שֵׁ חַּ ִמְנָחה ְוָלקַּ ֶאל הַּ

ְדָתה ָבּה ְוִהיא  ָתה ָבגַּ ֶשת ְנעּוֶריָך ֲאֶשר אַּ ין אֵׁ יְנָך ּובֵׁ ִעיד בֵׁ ל ִכי ה' הֵׁ ל ָמה עַּ ְרֶתם עַּ ֲאמַּ ֲחֶבְרְתָך ִמֶיְדֶכם: וַּ
ֶשת ְבִריֶתָך:   ְואֵׁ

 
 רש"י מלאכי פרק ב פסוק יג. 2

  הקשה שנשא נכריות ואפי' הוא פנוי וזאת שנית קש  היא ההראשונה שהוכחתי הרב  -שנית תעשו 
ונתגנו   הברעב ובגול ותנשאו עליהם את הנכריות לפי שנתפחמו הישראלי  ת שהנשוי ישראלי הממנ

 עליהם והיה מושיבה בביתו צרורה כאלמנות חיות והנכרית היתה גברת:
 
 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק א משנה ו  . 3

הוציאו בלשון קנייה, ולא אמר: עשה לך חבר, או: התחבר לחברים, וכיוצא  -ואמרו וקנה לך חבר 
בזה, והכוונה שראוי לאדם שיקנה לעצמו חבר על כל פנים, כדי שייתקנו בו כל עניניו, כמו שאמרו: 

צריך להשתדל בו, ואפילו ימשכהו לחברות תחילה עד  - מיתותא", ואם לא מצאו  ו חברא א ו"א
ר מלכת אחר רצונו, עד שיחזק חברותו, כמו שיאמרו אנשי המוסר: כאשר שיהיה חבר, ולא יסו

תתחבר, אל תתחבר לפי מידותיך, אלא התחבר לפי מידות חברך. וכאשר יסמוך כל אחד משני  
החברים על זה הציווי, תהיה כוונת כל אחד מהם להשלים רצון חברו, ותהיה כוונת שניהם דבר אחד 

 אחר שהוא אתה".  -ו: "החבר בלא ספק. ומה טוב מאמר אריסט
שלושה מינים: חבר תועלת, וחבר נחת, וחבר מעלה. אמנם חבר התועלת, הרי הוא  -והחברים 

כחברות שני השותפים, וחברות המלך וחייליו. ואמנם חבר הנחת, הרי הוא שני מינים: חבר הנאה,  
בה. ואמנם חבר הבטחון,  וחבר בטחון. אמנם חבר ההנאה, הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא  

הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו, לא ישמר ממנו לא במעשה ולא בדיבור, ויגלה לו כל  
עניניו, הנאה מהם והמגונה, מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון, לא אצלו ולא אצל זולתו. כי  

ברותו. ואוהב המעלה, הוא תמצא רוב נחת בשיחתו ובח  -אם יגיע לנפש בטחון באיש עד לזה השעור  
שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת, והיא: הטוב, וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב 

 ההוא לשניהם יחד. וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו, והוא כחברות הרב לתלמיד והתלמיד לרב. 
 
 רבי מתתיה היצהרי על אבות פרק א משנה ו  . 4

ני אנשים שוים במזג יאותו זה לזה בלי הפרש, הוכרח להזהיר בשידון  ולפי שאי אפשר שימצאו ש
 לכף זכות. 

 
 פרק א משנה ו אבות מהר"ל דרך החיים  . 5

דן את כל   כלל. ולפיכך אמר והוי ממנו מ"ש וקנה לך חבר שיהיה קונה לו החבר שלא תוסר החברות 
האדם לכף זכות כי הרב והחבר מה שהם רגילים עם האדם אי אפשר שלא יחשוב בעיניו שחטא לו  
כי כל עניינו עמו ויבוא לידי פירוד, לכך אמר על זה והוי דן את כל האדם לכף זכות וכאשר אתה דן  

כאשר אתה חושב אותו לכף זכות לא יבוא פירוד בינך ובין רבך ובין חברך כי תדין אותו לכף זכות 
 שעשה דבר נגדך.

 
 מסכת נדרים פרק ט    תלמוד ירושלמי. 6

ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבה אומר זהו כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה  
 כלל גדול מזה. 

 
 
 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד ב . 7



מום יפה שביך לר' ישמעאל בר' יוסי.  עד שתראי ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי 
אמר להם שמא ראשה נאה? אמרו לו סגלגל. שמא שערה נאה? דומה לאניצי פשתן. שמא עיניה נאות? 
טרוטות הן. שמא אזניה נאות? כפולות הן. שמא חוטמה נאה? בלום הוא. שמא שפתותיה נאות? 

. שמא רגליה נאות? רחבות כשל  עבות הן. שמא צוארה נאה? שקוט הוא. שמא כריסה נאה? צבה הוא
אווזא. שמא שמה נאה? לכלוכית שמה. אמר להן: יפה קורין אותה לכלוכית, שהיא מלוכלכת  

 במומין, ושרייה. 
 
 רש"י מסכת נדרים דף סו עמוד ב . 8

 דמשום שהיה בה כ"כ מומין קאמר לה אם יש בה שום דבר יפה.  -מום יפה שביך  
 שתראהו לו. ולכך הדירה   -שמא ראשה נאה 

 רכות.  - טרוטות  דומה לאניצי פשתן שראשיהן סגלגלים עגולין. -סגלגל 
 שראשה מונח בין כתיפותיה.  - צוארה שקוט  סתום.  - בלום 

 
 הר"ן מסכת נדרים דף סו עמוד ב . 9

להראות שום דבר נאה בה לר' ישמעאל   אם תוכלאסרה בהנאתו  -שתראי מום יפה שביך  על מנת
ו מאום כדכתיב )איוב לא( ובכפי דבק מאום והוא כמו מאומה ושרייה שלא מצא ברבי יוסי מום כמ

 . שום דבר נאה
 סתום כמו אוצר בלום )בבא בתרא דף נח(.  -בלום   עגולות.  -טרוטות  עגול.  -סגלגל 

 נפוח.   -צבה  קצר כדתנן בבכורות )דף מג:( צוארו שקוט. -שקוט   גדולות. - כפולות 
 

 וק ופס שיר השירים פרק א . 10
ְכָרִמים  ָרה ֶאת־הַּ ֲחרּו־ִבי ָׂשֻמִני ֹנטֵׁ י ִאִמי ִנִֽ ָשֶמש ְבנֵׁ ְתִני הַּ ָזפַּ ְרֹחֶרת ֶששֱּׁ ל־ִתְראּוִני ֶשֲאִני ְשחַּ ְרִמי ֶשִלי לֹא  אַּ כַּ

ְרִתי:  ָנָטִֽ
 פסוק ז שיר השירים פרק ד . 11

ְך: ין ָבִֽ ְעָיִתי ּומּום אֵׁ  ֻכָלְך ָיָפה רַּ
 נפתלי כץ בעל 'סמיכת חכמים'צואת הרב . 12

  כמדומני  לזה  זה  כפינו  תקענו  החבה  מצד  אחד  בפעם  כי  יען'  ת  שינדיל  אסתר  תרמ   האהובה  אשתי  את
  ועתה  עולם מזה  אחד  בפעם שנצא  באופן  השני גם שימות  האל  חמי ר  לבקש מאתנו אחד  ימות  שאם

 אלהים תרגזי כ "ג ויהי שנותינו ימלא אם ובודאי לן למה  חמנארד כבשי בהדי כי נחמתי שובי יראח
  לך  מוחל יניר ה בכן חלילה שנותינו  ימלאו  לא  אם טר ובפ בעצמו שיחבול  ולא ומתקבל  נאה  ענין הוא 

  וכה היה לא כאלו  אר מעיק ענין  רעוק יני ר וה חייך ימי כל  ט "ומ מצות  ותסגל  שנים מאה  עד שתחיה
  תמתי   יונתי   אהובתי   ממך  בקשתי  :יעשה  בעיניו   הטוב'  וה  להיפך   הר הגזי  רנגז  חלילה   אם  את  גם  תעשי 
  חסידותיך  מצד דנא זאר על לבקש יךרצ שאיני אף עוד אדם שום בגופך יגע שלא לאיש יתנשא  שלא

  החיבה לרוב אך לאיש  להיות זקנת בשגם  גורלי  יהא ומגורלך  חלקי יהא ומחלקך ב"לעוה  ומזומנת 
  בזה   בחיי  אתי  באמנה  היית  כאשר  חביבתי  אהובתי  וחיה   בעדך   אתפלל   הכ  עד  עמך  מדבר  אנכי  יתירה
  בפרעון   נגדך  ח" י  יוצא  שאינו  עון  אותו  על  לי  ומחול  מותי  אחרי  אמת  של  חסד  עמדי  תעשה  כן  העולם

  דירתך  במקום קבור שאהיה' ה זכני אם ח" ער כל קברי  על תלך כגופי אשתי אהובתיוכו'.  כתובתך
 לפני  להתפלל  בעבורך גם לעשות לי אפשר שיהיה ומה  ועליך עלי נשמתי על להתפלל  ח"ער  כל  תלך

כל הנשאר אחרי כסף וזהב ותכשיטין ומטלטלים וכלי הבית בדיל   .אני גם אעשה בעדך כבודו אסכ
  ונחושת ושאר כלין מכל מה שהפה יוכל לדבר והלב לחשוב הכל הוא שלך לחלוטין ולצמיתת עלמין. 

עת זקנתך אזי תבחרי במקום טוב שאת בטוחה שלא יפגעו  צמדתי אם רצונך לדור אצל אחד מבניך ל
 בכבודך לא בנך ולא כלתך ונהפוך הוא אשר יכבדוך בכבוד גודל כאשר היית אצלי בחיי. 


