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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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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¥§©§§¨¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

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

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

 תלמידים השלוחים-ישיבה גדולה קזבלנקה
ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה! 

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

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

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

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

הן נגאלין. 

"מנהג ישראל לקדש את הלבנה דווקא במוצאי תשעה באב" 
)השנה, תשפ"ב, ביום ראשון בערב, י' מנחם־אב(

סוף זמן קידוש לבנה: יום רביעי בערב, י"ג מנחם־אב
)ממכתב מוצאי ת"ב ה'תשד"מ שנדפס להלן בהמשך העמוד(

המשך בעמוד זצק



ד

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

 

כללי  מפתח  

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

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

,  ואתחןפרשת  שבת ו' ואתחן אל הוי' וגד"ה  מאמר  ) ג

 ה  ....................... ה "כה'תש ,אב -מחם שבת חמו, ט"ז 

  ,  ואתחן פרשת שבתשיחת   )ד

 בי  .............  ה "כש, ה'תאב-מחם שבת חמו, ט"ז

 יז  .............  ג ,  טי ךכר ואתחןפרשת  ותשיח-ילקוט  )ה

 הכ  ..................  טי ךכר שבת חמו ותשיח-ילקוט  )ו

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

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

 לד  ...........  ואתחןפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ח

  לה   .......  ואתחןפרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )ט

 עא  ...........  ואתחןפרשת לשבוע  תהלים ירועיש  )י

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  )יא

 עב  ..................................  ואתחןפרשת לשבוע  

 זפ  ...........ואתחןפרשת וע בלשם" וי םהיו " חלו  )יב

 צ...........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 ג צ  .........  ואתחןפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )יד

 זעק  ......  ואתחןפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טו

 הצק  ........  ואתחןפרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  )טז

  ובים תם וכייאב  )יז

 חצק  .........................  ח רק פ דברי הימים , גכפרק  יחזקאל

  מעשרות מסכת  –משיות   ) יח

 ר  .....................................................  קהתי אור יב

 זר  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )יט

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )כ

 יר  ................................................  חל ףד עד לב ףמד

 טרל  ............................  ת איכהמגילמדרש רבה ל  )כא

 

  'בר קמצא'  סוגיית  –מסכת גיטין   )כב

 רמב  ....................................  שעה באבללימוד בת

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

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

  פסח/ ביןעירות ך הלכולחן ערושו  )כד

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

    ת היום [א]וידע הרתולקוטי   )כה

 ג ר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כו

 חר  ..............................................  אמצעי ר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

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

  גואל תרל"שמ רתות  )כח

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

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כט

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

  ם) ג (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) ל

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

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

 סור  .............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 סחר  ......................................  א כקפרק  ותכרוזה ספר  )לב

  ודש  ק ותרגא  ) לג

 ער ........................................................  צ"יהרימו ר"ואדמ

 ערב  .......................  בית הבחירההלכות  –רמב"ם   )לד

 עדר  .................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לה

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

 פה ר  ..........................  גפרק אבות  ביאורים לפרקי  ) לז

 פור  ....................  ואתחןפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לח

 פזר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  )לט
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,opgz`e zyxt zay .c"qa
,a`Îmgpn f"h ,engp zay

d"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÔpÁ˙‡Â'וגֹו הוי' ּב'ספרי'1אל ואיתא ׁשני 2, »∆¿««ְְְְְֲִִִֵֶָָָ

ליׂשראל, להם עמדּו טֹובים ְְְְִִִֵֶַָָָָּפרנסים

כּו' לתלֹות יכֹולים והיּו יׂשראל, מל ודוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹמׁשה

ׁשּיּתן  הּמקֹום מן  ּבּקׁשּו ולא הּטֹובים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבמעׂשיהם

כּו' ׁשאינֹו מי כּו', אּלּו ּומה כּו'. חּנם אּלא ִִֵֵֶֶֶַָָָלהם

הּמקֹום  מּלפני יבּקׁש ׁשּלא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

ה', אל ואתחּנן אחר: ּדבר חּנם. אּלא לֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּתן

ועלּֿדרֿזה  כּו'. ּתפּלה נקראת לׁשֹונֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָעׂשרה

רּבה' ּב'מדרׁש נקראת 3איתא לׁשֹונֹות עׂשרה , ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

מׁשה  נתּפּלל לא ּומּכּולן כּו', הן ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּתפּלה,

ׁשאין  למד אּתה מּכאן כּו', ּתחנּונים ּבלׁשֹון ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא

לא  כ ּו' מ ׁשה ׁשהרי ּבֹוראֹו, אצל ּכלּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹֹלברּיה

לּמה  ׁשם) ּוממׁשי) ּתחנּונים. ּבלׁשֹון אּלא ְְֲִִִֶַַָָָָָּבא

אמר  ּכ כּו', ּתחנּונים ּבלׁשֹון אּלא מׁשה ּבא ְֲִִֶֶַַָָָָֹֹלא

וחּנתי  למׁשה: מי 4הּקּב"ה כּו', אחן אׁשר את ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

עֹוׂשה  אני חּנם ּבמּתנת "וחּנתי" ּבידי, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאין

וכּו'. ְִעּמֹו

ÔÈÚ‰Â ואתחּנן"5ּבזה" רּבה', ה'ּמדרׁש ׁשּלפי , ¿»ƒ¿»ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנקראת  לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד ְְֲִֵֵֶֶָָָהּוא

להיֹות  ׁשּצריכה (ּכפי ׁשּכללּותּה ְְְְְִִִִֶֶָָָָּתפּלה,

ּבאֹופן  הּוא אמת") "ּתֹורת עלּֿפי ְְְֱִִִֶֶַַַָמּלכתחילה

[ּולהעיר  כּו' ּוזכּוּיֹותיו האדם עבֹודת עם ְְֲִִַַָָָָָָהּקׁשּור

ּומחּבר  הּתֹופל מּלׁשֹון ׁש"ּתפּלה" מה ּפירּוׁש ו 6ּגם חּבּור להיֹות צרי ּכי ׁשּיכּות , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשעׂשאהּו אּומן ׁשהּוא עלֿידיֿזה אליו, ׁשּמתּפּלל וכּו'],7לזה זכּיֹות לֹו ויׁש , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

את  ולתלֹות מהּקּב"ה לתּבֹוע ׁשאין אּלא ּבּקׁשתֹו, ׁשּתתמּלא הּוא ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכן
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פרשתנו.1) בהתוועדות.2)ריש בארוכה נתבאר - שם רש"י פירוש גם דב"ר 3)וראה

א. יט.4)פ"ב, לג, ממאמר 5)תשא (גם ואילך 28 ע' חכ"ד לקו"ש ראה - לקמן בהבא

שם.6)זה). שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת 79 ע' תש"ט סה"מ סע"ד. עט, תרומה תו"א

ע"ב.7) ריש כ, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר רבינו משה השבוע, פרשת בתחילת נאמר

ÔpÁ˙‡Â התחננתי'B‚Â 'ÈÂ‰ Ï‡1 להיכנס מהקדושֿברוךֿהוא ובקשתי »∆¿««∆¬»»¿
החומשים È¯ÙÒ'a2'מובא È‡Â˙‡ישראל,לארץ  על הלכתי מדרש ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

ודברים  ÌÈÒ¯tבמדבר ÈL רועים Ì‰Ïמנהיגים, e„ÓÚ ÌÈ·BË ¿≈«¿»ƒƒ»¿»∆
CÏÓ „Â„Â ‰LÓ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈…∆¿»ƒ∆∆
˙BÏ˙Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒƒ¿
מהקדושֿברוךֿ שלהם הבקשות את

‰ÌÈ·Bhהוא  Ì‰ÈNÚÓa 'eÎ¿«¬≈∆«ƒ
בזכות  בקשותיהם מילוי את ולבקש

‰ÌB˜nמעשיהם, ÔÓ eLwa ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ«»
‡l‡ Ì‰Ï ÔziL מתנת בתור ∆ƒ≈»∆∆»

'eÎ ÌpÁ.שלהם הזכויות בגלל ולא ƒ»
ב'ספרי' ז"ל חכמינו לומדים ומכאן

'eÎ el‡ ‰Óe ודוד רבנו משה «≈
רבות  וזכויות מעלות להם שהיו המלך

מהקדושֿ לקבל ביקשו מכלֿמקום

חינם, מתנת BÈ‡Lברוךֿהוא ÈÓƒ∆≈
הוא  אלא הללו והזכויות המעלות בכל

פשוט  Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚאדם 'eÎ««««»
‰nÎÂ וקלֿוחומר lL‡כלֿשכן ¿«»∆…

BÏ ÔziL ÌB˜n‰ ÈÙlÓ Lw·È¿«≈ƒƒ¿≈«»∆ƒ≈
זכויות  ÌpÁ.בגלל ‡l‡∆»ƒ»

¯Á‡ ¯·c דורשים נוספת דרשה »»«≈
זה: פסוק על ב'ספרי' ז"ל חכמינו

‰¯NÚ ,'‰ Ï‡ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆¬»»
.'eÎ ‰lÙz ˙‡¯˜ ˙BBLÏ¿ƒ¿≈¿ƒ»

‡˙È‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ גם מובא ¿«∆∆∆ƒ»
'‰a¯ L¯„Ó'a3‰¯NÚ , ¿ƒ¿««»¬»»

el‡Â ,‰lÙz ˙‡¯˜ ˙BBLÏ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿≈
'eÎ Ô‰ עשר את מפרט והמדרש ≈

התפילה, נקראת שבהן הלשונות
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מהקדושֿברוךֿהוא  ביקש כאשר

לארץ  ÔBLÏaלהיכנס ‡l‡∆»ƒ¿
‰z‡ Ô‡kÓ ,'eÎ ÌÈeÁz«¬ƒƒ»«»

ÌeÏk ‰i¯·Ï ÔÈ‡L „ÓÏ כל »≈∆≈ƒ¿ƒ»¿
וחשיבות B‡¯Ba,לגבי ‡ˆÏערך ≈∆¿

'eÎ ‰LÓ È¯‰L מעלותיו כל עם ∆¬≈…∆
ÔBLÏaהגדולות  ‡l‡ ‡a ‡Ï…»∆»ƒ¿

ÌL CÈLÓÓe) .ÌÈeÁz«¬ƒ«¿ƒ»
LÓ‰במדרש  ‡a ‡Ï ‰nÏ (»»…»…∆

'eÎ ÌÈeÁz ÔBLÏa ‡l‡ ולא ∆»ƒ¿«¬ƒ
את  ימלא שהקדושֿברוךֿהוא ביקש

הסיבה  מסויימת, זכות בגלל בקשתו

כי  היא ‰aw"‰לכך ¯Ó‡ Ck»»««»»
È˙pÁÂ :‰LÓÏ4ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ ¿…∆¿«…ƒ∆¬∆»…

È„Èa BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ,'eÎ,וזכויות ÌpÁמעלות ˙zÓa "È˙pÁÂ" ƒ∆≈¿»ƒ¿«…ƒ¿«¿«ƒ»
'eÎÂ BnÚ ‰NBÚ È‡ כמתנת תתמלא שלו התפילה שגם משה ביקש ולכן ¬ƒ∆ƒ¿

חינם.

ÔÈÚ‰Â הפנימי‰Êa5,חסידות ¯a‰',עלֿפי L¯„n'‰ ÈÙlL ¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«ƒ¿««»
‰¯NÚÓ „Á‡ ‡e‰ "ÔpÁ˙‡Â"»∆¿««∆»≈¬»»

˙‡¯˜pL ˙BBLÏ בהם,‰lÙz ¿∆ƒ¿≈¿ƒ»
d˙eÏÏkL והמשמעות התוכן ∆¿»»

התפילה  ענין של ÈÙk)¿ƒהכללית
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL התפילה ∆¿ƒ»ƒ¿

˙¯Bz" ÈtŒÏÚ ‰ÏÈÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»«ƒ«
¯eLw‰ ÔÙB‡a ‡e‰ ("˙Ó‡¡∆¿∆«»
ÂÈ˙BieÎÊe Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÌÚƒ¬«»»»¿»

'eÎ בעת ולעבודה האדם של הרוחנית

הרוחניות  הזכויות למידת וכן התפילה

יש  שתפילתו שלו לעניין משמעות

תיענה  ובקשתו ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ¯תתקבל
"‰lÙz"L Le¯Èt‰Ó Ìb בה «≈«≈∆¿ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא  אל מתקרב האדם

האלוקות  עם ¿ÔBLlÓƒהיא ומתחבר
¯aÁÓe ÏÙBz‰6 המשנה כלשון «≈¿«≈

את  שמייצר היינו חרס", כלי "התופל

העפר  והדבקת חיבור ידי על הכלים

ובאש, BÈ‰Ï˙במים CÈ¯ˆ Èkƒ»ƒƒ¿
˙eÎiLÂ ¯eaÁ המתפלל האדם בין ƒ¿«»

,ÂÈÏ‡ Ïlt˙nL ‰ÊÏ הוא ¿∆∆ƒ¿«≈≈»
∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הקדושֿברוךֿהוא,

‡e‰LהקדושֿברוךֿהואÔÓe‡ ∆»
e‰‡NÚL7 ועשה שיצר הבורא ∆¬»»

BiÎÊ˙אותו, BÏ LÈÂ ולעניין ¿≈¿À
בתפילה  לאלוקות האדם של החיבור

שהודות  שלו לזכויות חשיבות יש אכן

את  ופועל יותר נעלה הוא החיבור לכך

ÔÎlLפעולתו  ,['eÎÂ בגלל ¿∆»≈
שלו ‰e‡הזכויות Èe‡»̄

ÔÈ‡L ‡l‡ ,B˙Lwa ‡lÓ˙zL∆ƒ¿«≈«»»∆»∆≈
‰"aw‰Ó ÚBa˙Ï את שימלא ƒ¿«≈«»»

שבתפילה  ‡˙הבקשה ˙BÏ˙ÏÂ¿ƒ¿∆
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ebe'ו 'ied l` opgz`e

עצמֹו ּבזכּות מה 8הּתפלה ׁשאפילּו ידּוע ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבאֹופן  זה אין  ׂשכר, ּבתֹורת נֹותן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשהּקּב"ה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ליּתן, מחּויב חסד 9ׁשהּוא ה' ּול ְְְִֵֶֶֶֶָָ

הּתׁשלּום  ׁשּגם ּכמעׂשהּו, לאיׁש ּתׁשּלם אּתה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָּכי

הּקּב"ה  ׁשל חסד הּוא לפי 10"ּכמעׂשהּו" [והינּו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

אתערּותאֿ ּדאתערּותאּֿדלתּתא הענין ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָׁשּכללּות

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ מּפני רק הּוא ְְְִִִֵֵֶַַָָָּדלעילא

11יתּבריתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה ׁשּלאחרי ואף , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכן  נע ׂשה (יתּבר רצ ֹונֹו (מּפני  ּתעֹורר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהעבֹודה

מּפני 12ּבאמת  רק הּוא ּגּופא זה מּכלֿמקֹום , ְֱִִֵֶֶֶַָָָ

להתּפּלל  ו)צרי ׁשּי) ולכן ,[יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָחסּדֹו

ּכמֹו ּתחנּונים, ּבלׁשֹון לתפּלה ועד ְְְְֲִִִִַַַָָָלהּקּב"ה,

זֹו אין ׁשּבאמת (אף חּנם' 'מּתנת  ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמבּקׁשים

מּצד  לכ ראּוי ׁשהאדם ּכיון חּנם', ְְִִֵֶַַַָָָָָָָ'מּתנת

ה'ספרי', לפי ואלּו ּוזכּוּיֹותיו). ְְְְֲִִִִַָָעבֹודתֹו

חּנם) י ּתן ׁשהּקּב"ה הּבּקׁשה (ׁשהיא ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ"ואתחּנן"

ּתפלה  ׁשּנקראת לׁשֹונֹות עׂשרה ּבכלל ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָאינֹו

להיֹותֹו כּו'), ּוזכּיֹות עבֹודה עם ְְְֲִִֶָָֻ(ׁשּקׁשּורה

זכּיֹות  לֹו ׁשאין אצלֹו ׁשּנרּגׁש ּכזֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻּבמדרגה

ּבּקׁשתֹו, ימּלא ׁשהּקּב"ה ראּוי יהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבגללם

אּלא  לֹו ׁשּיּתן הּמקֹום מן מבּקׁש אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָולכן

מּמׁש. חּנם' 'מּתנת ְִִַַַָָָ'חּנם',

LÈÂ ּבדרּוׁשי מבאר ּדהּנה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִֵֵֶָָֹ

הם 13חסידּות  ּתפּלה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשעׂשרה ְְֲֲִִֵֶֶָָָ

ּובּקׁשת  ּדאצילּות, ׁשּבמלכּות ספירֹות עׂשר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָּכנגד

ח  ׁשּמּצד 'מּתנת ׁשּבמלכּות, ּכתר ּבחינת היא ּנם' ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
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ב.8) יו"ד, ברכות יג.9)ראה סב, שו"ע 10)תהלים ועיין ועוד. ואילך. תשמט ע' ב) (כרך שה"ש באוה"ת בהנסמן ראה

ס"ה. סצ"ח או"ח פ"ו.11)אדה"ז תש"ג עולם אדון ד"ה בארוכה וראה ועוד. א. יב, שה"ש ב. פג, שמע"צ ראה 12)לקו"ת

וש"נ. .13 הערה 1133 ע' ח"ד קיח.13)לקו"ש ע' פרשתנו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓˆÚ ˙eÎÊa ‰ÏÙz‰8‰"aw‰M ‰Ó eÏÈÙ‡L Úe„È È¯‰L , «¿ƒ»ƒ¿«¿∆¬≈»«∆¬ƒ«∆«»»

¯ÎN ˙¯B˙a Ô˙B,האדם של הטובים מעשיו ÔÙB‡aעל ‰Ê ÔÈ‡ ≈¿«»»≈∆¿∆
‡e‰L הקדושֿברוךֿהוא·e˙kL BÓÎe ,ÔzÈÏ ·ÈeÁÓ9'‰ EÏe ∆¿»ƒ≈¿∆»¿

ÌeÏLz‰ ÌbL ,e‰NÚÓk LÈ‡Ï ÌlLz ‰z‡ Èk „ÒÁ∆∆ƒ«»¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆«««¿
"e‰NÚÓk" תשלום בתור שבא ¿«¬≈

האדם  של הטובים מעשיו על שכר

‰"aw‰ ÏL „ÒÁ ‡e‰10 ולא ∆∆∆«»»
בו, מחוייב שהקדושֿברוךֿהוא דבר

הדין מצד וטעם [eÈ‰Â,כביכול, ¿«¿
השפעה  כל באמת מדוע הדבר,

הקדושֿ מצד חסד נחשבת מלמעלה

לאדם, eÏÏkL˙ברוךֿהוא ÈÙÏ¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰בזוהר Œ‡˙e¯Ú˙‡cהאמור »ƒ¿»¿ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

שתהיה  פועלת לאלוקות, להתקרב

הקדושֿ מצד מלמעלה, התעוררות

האדם  אל להתקרב ברוךֿהוא

כלל  הוא זה שדבר וכיוון לו, ולהשפיע

האדם  מעשי לכאורה קבוע, וסדר

מלמעלה, שכר תשלום מחייבים למטה

הזה  והסדר הכלל דבר של לאמתו אבל

‰ÏÚ CkL ÈtÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈∆«»»
C¯a˙È BBˆ¯a11 הכרח מפני ולא  ƒ¿ƒ¿»≈

לגבי  כלל שייך שלא דבר כלשהו,

È¯Á‡lLהקדושֿברוךֿהוא, Û‡Â¿«∆¿«¬≈
C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿ƒ¿»≈

‰„B·Ú‰L למטה האדם של ∆»¬»
¯¯BÚz והשפעה התגלות ותמשיך ¿≈
C¯a˙È)מלמעלה BBˆ¯ ÈtÓ)ƒ¿≈¿ƒ¿»≈

˙Ó‡a Ôk ‰NÚ12 ו'אתערותא «¬∆≈∆¡∆
ומעוררת  ממשיכה אכן דלתתא'

דלעילא', ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ'אתערותא
‡Ùeb ‰Ê הדבר הוא שכך עצמו זה ∆»

BcÒÁבאמת ÈtÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈«¿
C¯a˙È כאמור ההכרח, בגלל ],ולא ƒ¿»≈

CÈ¯ˆ(Â CiL) ÔÎÏÂ יש אם אפילו ¿»≈«»¿»ƒ
רבינו  במשה שמצינו כמו רבות זכויות ולא Ïlt˙‰Ï‰"aw‰Ïלאדם ¿ƒ¿«≈«»»

הטובים, ומעשיו שלו הזכויות בגלל לו מגיע שהשפע lÙ˙Ï‰לחשוב „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ»
'ÌpÁ ˙zÓ' ÌÈLw·nL BÓk ,ÌÈeÁz ÔBLÏa לקבל בקשה ƒ¿«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿«ƒ»

כלל  המקבל של זכות או מעשה בגלל ולא הנותן של חסדו מצד »(‡Ûחינם,

„vÓ CÎÏ Èe‡¯ Ì„‡‰L ÔÂÈk ,'ÌpÁ ˙zÓ' BÊ ÔÈ‡ ˙Ó‡aL∆∆¡∆≈«¿«ƒ»≈»∆»»»»¿»ƒ«
,ÂÈ˙BieÎÊe B˙„B·Ú חינם מתנת שיקבל היא והתפילה הבקשה עד )אבל ¬»¿»

רבה'. ה'מדרש מדברי שעולה כפי התפילה של הכללי התוכן הוא כאן

‰"aw‰L ‰Lwa‰ ‡È‰L) "ÔpÁ˙‡Â" ,'È¯ÙÒ'‰ ÈÙÏ eÏ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆¿««∆ƒ««»»∆«»»
‰¯NÚ ÏÏÎa BÈ‡ (ÌpÁ ÔzÈƒ≈ƒ»≈ƒ¿»¬»»
‰ÏÙz ˙‡¯˜pL ˙BBLÏ¿∆ƒ¿≈¿ƒ»
˙BiÎÊe ‰„B·Ú ÌÚ ‰¯eLwL)∆¿»ƒ¬»¿À

,('eÎ ובקשה בתחינה מדובר אלא

יש  אכן שבה כתפילה מוגדרת שאינה

אלא  המתפלל של לזכויות חשיבות

כל  לו אין שאכן גישה מתוך בקשה

BÊkזכויות, ‰‚¯„Óa B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿≈»»
BÏˆ‡ Lb¯pL את רואה שהוא כפי ∆ƒ¿»∆¿

ÌÏÏ‚aLעצמו  ˙BiÎÊ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿À∆ƒ¿»»
‡lÓÈ ‰"aw‰L Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»»¿«≈
ÔÓ Lw·Ó BÈ‡ ÔÎÏÂ ,B˙Lwa«»»¿»≈≈¿«≈ƒ
,'ÌpÁ' ‡l‡ BÏ ÔziL ÌB˜n‰«»∆ƒ≈∆»ƒ»

LnÓ 'ÌpÁ ˙zÓ' קשר כל ללא «¿«ƒ»«»
לו  אין ובעיניו שלו ולזכויות למעשים

כלל. זכויות

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
ÈLe¯„a ¯‡·Ó מאמרי ¿…»ƒ¿≈

˙e„ÈÒÁ13˙BBLÏ ‰¯NÚL ¬ƒ∆¬»»¿
‰lÙz ÏL חכמינו בדברי הנזכרים ∆¿ƒ»

B¯ÈÙÒ˙ז"ל  ¯NÚ „‚k Ì‰≈¿∆∆∆∆¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓaL כמבואר ∆¿«¿«¬ƒ

'מתכללות' הספירות וחסידות, בקבלה

יש  הספירות מעשר אחת ובכל בזו זו

(בספירת  הבחינות עשר כל את

שבחכמה, חכמה יש לדוגמא, החכמה,

מלכות  עד הלאה וכן שבחכמה, בינה

תפילה  של הלשונות ועשר שבחכמה),

הספיר  עשר כנגד שהן הם כפי ות

האצילות  שבעולם המלכות בספירת

וכן  שבמלכות, בינה שבמלכות, (חכמה

שבמלכות, מלכות עד »«»Lw·e˙הלאה,
¯˙k ˙ÈÁa ‡È‰ 'ÌpÁ ˙zÓ'«¿«ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆

,˙eÎÏÓaL שההתחלה בחינת) מהספירות למעלה היא עליון' 'כתר ∆««¿
והמוח), הראש מעל שהוא כפשוטו כתר כמו בחכמה, היא שלהן והראשית

שבתפילה, העניינים מעשר למעלה היא חינם מתנת בתור הבקשה ובענייננו

הספירות, עשר כנגד שהם הלשונות, בעשר BÊ,המרומזים ‰ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ»
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יׁש ואּולי חׁשיב. ּכלא קּמיּה ּכּוּלא זֹו, ְְְִִֵֵַַָָָָּבחינה

הם  חּנם' ּב'מּתנת הּנ"ל האֹופּנים ׁשּׁשני ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָלֹומר,

חיצֹונּיּות  מּצד ׁשּבּכתר. הּבחינֹות ׁשּתי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַּכנגד

לּנבראים  חׁשיבּות ׁשּיׁש ('ארי') ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָהּכתר

ּבלׁשֹון  רק הּוא חּנם' ּד'מּתנת הענין ְְְְֲִִִַַַַָָָָָועבֹודתם,

הּכתר 14הּמתּפּלל  ּפנימּיּות מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

אפׁשר  מּמׁש, חׁשיב לא קּמיּה ּדכּוּלא ְְִִֵֶַַַָָָָָ('עּתיק')

ּבאמת. חּנם' 'מּתנת ּבתֹורת רק ְְְֱִֵֶֶַַַַַָלב ּקׁש

ּד'מּתנת LÈÂב) ּבאֹופן הּתפלה ׁשענין לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֶֶַַַַַָ

ׁשהרי  הּׁשּבת, ּתפלת ענין הּוא ְְֲִִִֵֶַַַַָָחּנם'

ּכמאמר  מּתנה, ׁשל ּבאֹופן הּוא הּׁשּבת ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָענין

ז"ל  ּגנזי,15רּבֹותינּו ּבבית לי יׁש טֹובה מּתנה ְְִֵֵֵַַַַָָָָ

ענין  ּגם הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ׁשמּה. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָוׁשּבת

הּׁשּבת, ּבחינת הּוא החֹול ׁשּבימֹות ְְִִִֶַַַַַָָהּתפלה

ׁשּנמׁשכת  ּכפי הּׁשּבת הארת ענין ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּידּוע

החֹול  ׁשּׁשני 16ּבימֹות לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִֵֵֶֶַַַ

ּתפּלה  "ואתחּנן", ּבענין הּנ"ל ּופירּוׁשים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָאֹופּנים

ׁשּמבּקׁשים  ּכמֹו ּתחנּונים ּבלׁשֹון נאמרת ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשרק

ּותפלה  רּבה'), ה'ּמדרׁש (ּכפירּוׁש חּנם' ְְְְִִִֵַַַַַָָָ'מּתנת

(ּכפירּוׁש מּמׁש חּנם' 'מּתנת ּבּקׁשת ְְִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא

החֹול  ימֹות ּדתפלת הענינים ׁשני הם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָה'ספרי'),

הּׁשּבת  היֹותּה17ּותפלת עם החֹול, ימֹות ּדתפלת , ְְְֱִִִִַַַַַָָ

ׁשּבימֹות  הּׁשּבת ּבחינת זֹו הרי ׁשּבת, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבחינת

עבֹודה  ׁשל ּבאֹופן היא הּתפלה ולכן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָהחֹול,

כּו', ּתחנּון ּדאמירת הענין ּגם ּבּה ויׁש ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָויגיעה,

ׁשל  ּבאֹופן אינּה הּתפלה הּׁשּבת ּביֹום ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָאבל

לנּו" "סלח אמירת ּבּה ואין כּו', ויגיעה ְְֲֲִִִֵַַָָָָעבֹודה
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ספירות.14) בעשר מתלבש - מזו ויתירה הקרוב, מקיף הוא הכתר חיצוניות כי תפילה, של לשונות בעשרה נכלל ולכן

(כתר). מאדך" "בכל של באופן כשהיא היא ששלימותה מובן ובמילא כתר, - חדש רצון" "יהי ה"ז תפילה שכל ולהעיר

ב.15) י, א.16)שבת מא, בהר לקו"ת א. פח, ויקהל תו"א שם 17)ראה וראה ואילך. א'קכח ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

א'צו. ע' א'צב. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומאירה  יורדת שהיא כפי מהספירות שלמעלה הבחינה שבמלכות', 'כתר

המלכות, ספירת האחרונה, ÈLÁ·בספירה ‡Ïk dÈn˜ ‡lek הכול »«≈¿»»ƒ
מקום  תופסת לא המציאות כל שלגביה מדריגה כלומר, נחשב, כלא לפניו

קיימת. אינה וכאילו כלל

ÈML ,¯ÓBÏ LÈ ÈÏe‡Â¿«≈«∆¿≈
'ÌpÁ ˙zÓ'a Ï"p‰ ÌÈpÙB‡‰»«ƒ««¿«¿«ƒ»
בו  רבה', ב'מדרש מדובר עליו האופן

ומכל  משמעות יש האדם של לזכויות

והאופן  חינם מתנת מבקש הוא ֿמקום

האדם  בעיני שגם ב'ספרי' מדובר בו

חשיב' ו'כלא זכויות כל לו אין עצמו

˙BÈÁa‰ ÈzL „‚k Ì‰≈¿∆∆¿≈«¿ƒ
¯˙kaL יש עצמו עליון' ב'כתר ∆«∆∆

אנפין' 'אריך הנקראת הכתר' 'חיצוניות

כוח  הוא הנפש בכוחות לו (המקביל

הנקראת  הכתר' ו'פנימיות הרצון)

בכוחות  לו (והמקביל יומין' 'עתיק

העונג). כוח הוא »vÓƒ„הנפש
('CÈ¯‡') ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆¬ƒ
ÌÈ‡¯·pÏ ˙e·ÈLÁ LiL∆≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ
˙zÓ'c ÔÈÚ‰ ,Ì˙„B·ÚÂ«¬»»»ƒ¿»¿«¿«
ÔBLÏa ˜¯ ‡e‰ 'ÌpÁƒ»«ƒ¿

Ïlt˙n‰14 עניין מצד אבל «ƒ¿«≈
מלכתחילה, שהוא כפי עצמו, התפילה

חשיבות, יש ולזכויות »Œ‰Óלמעשים
¯˙k‰ ˙eiÓÈt „vÓ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«¿ƒƒ«∆∆
‡Ï dÈn˜ ‡leÎc ('˜ÈzÚ')«ƒ¿»«≈»

LnÓ ·ÈLÁ המציאות כל ולגביו »ƒ«»
לחלוטין, ערך חסרת «¿∆LÙ¯‡היא

˙zÓ' ˙¯B˙a ˜¯ Lw·Ï¿«≈«¿««¿«
˙Ó‡a 'ÌpÁ לבקש כלל מקום ואין ƒ»∆¡∆

טובים. ומעשים זכויות בגלל

‰ÏÙz‰ ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«∆ƒ¿««¿ƒ»
'ÌpÁ ˙zÓ'c ÔÙB‡a בדרגה ¿∆¿«¿«ƒ»

לו  אין שבאמת חש כשהאדם הגבוהה,

משלו, וזכויות משלו ‰e‡מציאות
È¯‰L ,˙aM‰ ˙ÏÙz ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«««»∆¬≈
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚƒ¿«««»¿∆∆

‰zÓ,ישראל לבני Ï"Êמהקדושֿברוךֿהוא eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók15 «»»¿«¬««≈«
dÓL.בגמרא  ˙aLÂ ,ÈÊb ˙È·a ÈÏ LÈ ‰·BË ‰zÓ«»»»≈ƒ¿≈¿»«¿«»¿»

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e,כללי באופן היא, השבת שתפילת לכך בנוסף ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
חינם' 'מתנת מבקש שהאדם הרגשה BÓÈaL˙מתוך ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ

˙aM‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÏBÁ‰ בהם עוסק שהאדם החולין ענייני לעומת כי «¿ƒ«««»
הוא  התפילה עבודת של והתוכן התפילה, זמן היום, של אחרות בשעות

החול, ימות לעומת שבת בדוגמת

Úe„ik החסידות עניין e‰fLבתורת «»«∆∆
ÈÙkהתפילה  ˙aM‰ ˙¯‡‰ ÔÈÚƒ¿«∆»«««»¿ƒ

˙ÎLÓpL וגילוי ביטוי לידי ובאה ∆ƒ¿∆∆
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa16. ƒ«

ÈML ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¿≈
Ï"p‰ ÌÈLe¯ÈÙe ÌÈpÙB‡«ƒ≈ƒ««
˜¯L ‰lÙz ,"ÔpÁ˙‡Â" ÔÈÚa¿ƒ¿«»∆¿««¿ƒ»∆«
BÓk ÌÈeÁz ÔBLÏa ˙¯Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«¬ƒ¿
'ÌpÁ ˙zÓ' ÌÈLw·nL∆¿«¿ƒ«¿«ƒ»
,('‰a¯ L¯„n'‰ Le¯ÈÙk)¿≈«ƒ¿««»
˙zÓ' ˙Lwa ‡È‰L ‰ÏÙ˙e¿ƒ»∆ƒ«»««¿«

LnÓ 'ÌpÁ של תחושה מתוך ƒ»«»
מציאות  לו ואין זכויות לו שאין האדם

‰Ìכלל  ,('È¯ÙÒ'‰ Le¯ÈÙk)¿≈«ƒ¿ƒ≈
˙BÓÈ ˙ÏÙ˙c ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿

˙aM‰ ˙ÏÙ˙e ÏBÁ‰17, «¿ƒ«««»
ÌÚ ,ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ˙ÏÙ˙cƒ¿ƒ«¿«ƒ

˙aL ˙ÈÁa d˙BÈ‰ לעיל כאמור ¡»¿ƒ««»
היא  התפילה החול בימות שגם

שבת, ÈÁa˙בדוגמת BÊ È¯‰¬≈¿ƒ«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL ˙aM‰ עניין ולא ««»∆ƒ«

לאמתו, ‰È‡השבת ‰ÏÙz‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ»ƒ
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ÏL ÔÙB‡a וכדי ¿∆∆¬»ƒƒ»
לאלוקות  ולהתקרב על להתעלות

מצידו  הוא כי הרבה להתייגע האדם

גשמיים  בעניינים ושקוע עסוק

חול, ענייני Ìbוחומריים da LÈÂ¿≈»«
ÔeÁz ˙¯ÈÓ‡c ÔÈÚ‰ שמחייבת »ƒ¿»«¬ƒ««¬

לא  דברים עם והתעסקות התייחסות

ועוונות  חטאים ‡·Ïרצויים, ,'eÎ¬»
dÈ‡ ‰ÏÙz‰ ˙aM‰ ÌBÈa¿««»«¿ƒ»≈»
'eÎ ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒƒ»

האדם  השבת קדושת בגלל נמצא כי

והחומריות, החול מענייני מנותק והוא יותר מרומם ומצב daבמעמד ÔÈ‡Â¿≈»
השבת  eÏ"בתפילות ÁÏÒ" ˙¯ÈÓ‡ על ומחילה סליחה חטאים בקשת ¬ƒ«¿«»
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"ּכל  הּנה חצֹות, לאחרי ׁשּבת ּבערב ׁשּכבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ(ּכיון

וכּו' מינּה" מתעּברין היא 18ּדינין הּתפלה אּלא ,( ְְְְִִִִִִִֶַַָָָ

ּובאֹופן  ׁשּבת, ליל ּבתפּלת הן מּתנה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

הּׁשּבת  ּביֹום ּובפרט הּׁשּבת, ּביֹום יֹותר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָנעלה

ּדרעוין  רעוא חצֹות, עקר 19לאחרי הּוא ׁשאז , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַָָ

הּׁשּבת  ּדיֹום הּמּתנה .20ענין ְְִַַַַַָָָ

הּזקן LÈÂג) רּבנּו ּבאּור עם זה ּכל לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּתֹורה' ואתחּנן 21ּב'לּקּוטי "אין ּבענין ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

לארץ  ּכניסתֹו ׁשעלֿידי חּנם", מּתנת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

גֹו' ואראה" נא לפעֹול 22("אעּברה מׁשה רצה ( ְְְְְִֶֶֶֶָָָָֹ

להּגיע  ׁשאיֿאפׁשר ּכזֹו מדרגה יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאצל

ּבחינת  ׁשּזֹוהי הּנבראים, עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָאליה

לגמרי  ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָאתערּותאּֿדלעילא

'מּתנת  הּלׁשֹון ּפירּוׁש וזהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמאתערּותאּֿדלתּתא.

מצֹות" ּבלא "חּנם ּכמֹו מדרגה 23חּנם', הינּו, , ְְְְְִִִֵַַָָָֹ

ועלּֿפיֿ הּמצֹות. מּבחינת מעלה למעלה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָׁשהיא

אינֹו ׁש"ואתחּנן" ה'ספרי' סברת לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

היא  הּתפלה ּכי ּתפלה, ׁשל לׁשֹונֹות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָמעׂשרה

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבדר ּכדי 24עבֹודה ולכן , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

נא  ּד"אעּברה המבּוקׁש מלּוי הּקּב"ה אצל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָלפעֹול

את  יׂשראל ּבני אצל ּפֹועל ׁשהיה גֹו', ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָואראה"

להיֹות  הּוצר אתערּותאּֿדלעילא, ּבדר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּגלּוי

זה  מעין הּבּקׁשה אֹופן (לא 25ּגם לבּקׁש והינּו, , ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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ב.18) קלה, המשך 19)זח"ב ג. רד, דא"ח עם סידור וראה (אד"ז). ב רפח, (אד"ר). א קכט, ח"ג סע"ב. פח, ח"ב זהר ראה

תקמה. ע' עטר"ת 20)תרס"ו רמד. ס"ע תר"ל סה"מ תרטז7. ע' בהר ב'תשצד. ע' ח"ז ויקהל אוה"ת שם. תער"ב המשך ראה

.86 ע' ה'ש"ת תיא. תקס"ד.21)ע' הזקן אדמו"ר מאמרי בס' ואתחנן ד"ה גם וראה ואילך). ג ג, א. (ג, פרשתנו ריש

עה"פ. באוה"ת - כה.22)ובארוכה שם, בלקו"ת 23)פרשתנו הובא - ה יא, בהעלותך עה"פ ורש"י) (ספרי חז"ל לשון ע"ד

ג. ואילך).24)ג, נא (ע' באוה"ת ובארוכה א). ד, ג. (ב, כאן בלקו"ת גם תער"ג 25)כמבואר ואתחנן מסד"ה גם להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BˆÁ˙,ועוונות  È¯Á‡Ï ˙aL ·¯Úa ¯·kL ÔÂÈk) כניסת לפני עוד ≈»∆¿»¿∆∆«»¿«¬≈¬
הזוהר ‰p‰השבת  dÈÓ"כמאמר ÔÈ¯aÚ˙Ó ÔÈÈc Ïk" הדינים כל ƒ≈»ƒƒƒ¿«¿ƒƒ»

קיימים עוברים  ואינם ‰eÎÂ18‰ÏÙz'ממנה ‡l‡ בשונה ), בשבת, ¿∆»«¿ƒ»
החול, zÓ‰,מימות ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ עצמה שבשבת הוא הדברים וסדר ƒ¿∆∆«»»

לדרגה  מדרגה התעלות ≈‰Ôיש
ÔÙB‡·e ,˙aL ÏÈÏ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ«≈«»¿∆
,˙aM‰ ÌBÈa ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈¿««»
È¯Á‡Ï ˙aM‰ ÌBÈa Ë¯Ù·eƒ¿»¿««»¿«¬≈

,˙BˆÁ של התגלות יש שבו הזמן ¬
נעלית  בזוהר בחינה הנקראת באלוקות

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯19, הרצונות רצון «¬»¿«¬ƒ
בסדר  בחינה שלכל הוא העניין (כללות

להתהוות  רצון קדם ההשתלשלות

כל  ובראשית כתר), (בחינת זו בחינה

(כתר  כללי רצון יש ההשתלשלות

שהוא  קדמון") "אדם הנקרא כללי,

הבחינות  וכל הרצונות לכל הרצון

אחת) בהשוואה בו «∆Ê‡Lכלולות
מנחה, תפילת בזמן היום, חצות לאחר

ÌBÈc ‰zn‰ ÔÈÚ ¯˜Ú ‡e‰ƒ«ƒ¿«««»»¿
˙aM‰20 בחסידות כמבואר ««»

והשפעה  המשכה היינו ש'מתנה'

עבודת  מצד לא מלמעלה, שבאה

יתירה  בהדגשה קיים זה ועניין האדם,

ב'המשך' כמבואר דרעוין', 'רעוא בעת

לגבי  נ"ע הרש"ב לאדמו"ר תער"ב

לעת  שהיא שלישית סעודה מעלת

הסעודות  שתי על שבת של המנחה

הוא  שלישית סעודה ..." הקודמות:

מפני  עתיק... פנימיות בחינת גילוי

שבאתערותא  מה הן סעודות שהב'

דליל  דלעילא אתערותא שבת דלתתא

כו', ממש הבירורים עבודת עלֿידי הוא

ההמשכה  כן על כו'... עשה אשר מכל העונג כן גם הוא השבת ביום כן וכמו

בחי' היא שלישית סעודה אבל כו', בהתלבשות הבא העונג בחינת היא

המשכה  בבחינת לשובע אוכל צדיק עניין והוא עצמה מצד דלעילא אתערותא

כו'. בעצמותו שהוא כמו העצמי העונג בחינת הוא כן על למטה... מלמעלה

דלעילא  אתערותא בחינת שהיא מפני זו... בסעודה קידוש שאין מה יובן ובזה

טובה...". מתנה בחינת עצמה מצד

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ea¯ ¯e‡a ÌÚ ‰Ê Ïk ¯M˜Ï LÈÂ (‚21 ¿≈¿«≈»∆ƒ≈«≈«»≈¿ƒ≈»
ואתחנן, פרשת  ז"ל ÔÈÚaפרשתנו, חכמינו מאמר של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

ı¯‡Ï B˙ÒÈk È„ÈŒÏÚL ,"ÌpÁ ˙zÓ ‡l‡ ÔpÁ˙‡Â ÔÈ‡"≈»∆¿««∆»«¿«ƒ»∆«¿≈¿ƒ»»»∆
רבנו( משה ביקש זה ‡שעל ‰¯aÚ‡"הירדן הארץ Â‡¯‡‰"את את ∆¿¿»»¿∆¿∆

'B‚22Ïˆ‡ ÏBÚÙÏ ‰LÓ ‰ˆ¯ (»»…∆ƒ¿≈∆
BÊk ‰‚¯„Ó Ï‡¯NÈ Èa בעבודת ¿≈ƒ¿»≈«¿≈»»

‡ÈÏ‰ה' ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«ƒ«≈∆»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ מצד «¿≈¬««ƒ¿»ƒ

ÈÁa˙עצמם, È‰BfL∆ƒ¿ƒ«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

האלוקות, מצד מלמעלה, (והמשכה)

Œ‡˙e¯Ú˙‡Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד (והתעלות) התעוררות ƒ¿«»

עצמו. ‰ÔBLlהאדם Le¯Èt e‰ÊÂ¿∆≈«»
,'ÌpÁ ˙zÓ' שלא מלמעלה מתנה «¿«ƒ»

מלמטה  האדם של בפעולה תלוייה

BÓk לגבי בחסידות שמבואר ¿
של הפנימית Ïa‡המשמעות ÌpÁ"ƒ»¿…

"˙BˆÓ23‰‚¯„Ó ,eÈ‰ , ƒ¿«¿«¿≈»
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«

˙Bˆn‰ את אין המצוות ולמעשה «ƒ¿
ולגרום  זו למדריגה להגיע הכוח

זו. ממדריגה והשפעה להמשכה

˙¯·Ò ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿»«
"ÔpÁ˙‡Â"L 'È¯ÙÒ'‰ היותו עם «ƒ¿ƒ∆»∆¿««

תחנונים של NÚÓ¯‰עניין BÈ‡≈≈¬»»
Èk ,‰ÏÙz ÏL ˙BBLÏ¿∆¿ƒ»ƒ
C¯„a ‰„B·Ú ‡È‰ ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¬»¿∆∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡24,מלמטה ƒ¿¬»ƒ¿«»
מדובר  וכאן האדם מצד עבודה עלֿידי

בכוחה  אין האדם שעבודת בהמשכה

‡ˆÏלגרום, ÏBÚÙÏ È„k ÔÎÏÂ¿»≈¿≈ƒ¿≈∆
L˜e·Ó‰ ÈeÏÓ ‰"aw‰«»»ƒ«¿»

רבינו משה של הבקשה Â‡¯שתתמלא ‡ ‰¯aÚ‡"c,'B‚ "‰‡ ¿∆¿¿»»¿∆¿∆
Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ÏÚBt ‰È‰L הייתה רבינו משה בקשת אילו ∆»»≈≈∆¿≈ƒ¿»≈

לארץ, ונכנס הירדן את עובר היה והוא C¯„aמתמלאת ÈeÏb‰ ˙‡∆«ƒ¿∆∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ להמשיך האדם של בכוחו שאין מלמעלה המשכה ƒ¿¬»ƒ¿≈»

Ê‰ולעורר, ÔÈÚÓ ‰Lwa‰ ÔÙB‡ Ìb ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰25, באופן ¿«ƒ¿«∆««»»≈≈∆
כלל האדם עבודת מצד לא היא וההמשכה Lw·Ïשההתעוררות ,eÈ‰Â¿«¿¿«≈
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כּו', זכּויֹות  עם ׁשּקׁשּורה ּתפלה, ׁשל ְְְְִִֶֶָָָּבלׁשֹון

ּכלל  קׁשּורה ׁשאינּה מּמׁש, חּנם' 'מּתנת ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא)

כּו'. זכּויֹות ְִעם

C‡"ואתחּנן" ׁשּגם היא רּבה' ה'ּמדרׁש סברת «ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ

ויּובן  ּתפלה. ׁשל לׁשֹונֹות מעׂשרה ְְְֲִֵֶָָָָהּוא

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המבאר ׁשּבּקׁשת 26ּבהקּדים ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

אתערּותאּֿדלעילא  ּבחינת (ׁשּתהיה הּנ"ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשה

הּתֹורה, ענין הּוא מאתערּותאּֿדלתּתא) ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשאנכי", מי "אנכי מּבחינת נמׁש עלֿידּה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּובאה  מאתערּותאּֿדלתּתא, מעלה למעלה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיא

מה  מּובן אינֹו עלּֿפיֿזה  א מּתנה. ְִֵֶֶֶַַַַָָָּבדר

הרי  עכׁשו, נתקּימה לא מׁשה ׁשּבּקׁשת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּׁשאֹומרים

עּתה  ּגם נמׁש ׁשעלֿידּה הּתֹורה ענין ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָיׁשנֹו

אתערּותאֿ ּבלי ּדאתערּותאּֿדלעילא זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָמּבחינה

צדק'27ּדלתּתא  ה'צמח ּומבאר מׁשה 28. ׁשּבּקׁשת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ׁשּבאה  הּתֹורה ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּתפעל  ּכּנ"ל) ואתערּותאּֿדלעילא מּתנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבדר

ּבעֹולם  ׁשּבּתפלה 29למּטה ּבחדּוׁש הּיתרֹון ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

הּתֹורה  (ּבעקר)30לגּבי היא הּתֹורה ׁשּפעּולת , ְְְִִֵֶַַַַָָָ

העליֹונים  ּבעֹולמֹות האצילּות), (ּבעֹולם ְְְְֲִִֶַָָָָָָלמעלה

ּכנגּדֹו" וׁשֹונה קֹורא ׁש"הּקּב"ה ענין ),31(ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּנבראים  לׁשּנֹות ּפֹועלים הּתפלה עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָואלּו

כּו', הּגׁשם וירד  החֹולה ׁשּיתרּפא  ׁשהם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַמּכמֹות

למעלה, מּלמּטה ּבדר ּבאה ׁשהּתפלה לפי ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהינּו

היא  ׁשּבֹו הּמקֹום ּזהּו ּכי ּבּמּטה ּפֹועלת ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָולכן
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עיי"ש. שפלות, בדרך - עבדך" את "להראות אומרו בטעם תער"ב) שם.26)(בהמשך באוה"ת ובארוכה ד. ב, שם

אין 27) תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר כל ב] קט, [יבמות רז"ל אמרו שהרי אלא ואילך): סע"ד (ג, שם ובלקו"ת

הבהמית  ונפשו גופו מזכך (שעי"ז כו' עמוק ולב איש מקרב תחילה שיתפלל ע"י צ"ל התורה שע"י זו המשכה גם כי לו,

הרי  עכ"ז אך לבד, אתעדל"ע מבחי' עליונה המשכה ג"כ נמשך התפילה הקדמת בלי לבד התורה ע"י שגם היות ועם כו'),

וזהו  התפילה, שאחר התורה לעסק התפילה שקודם התורה דמי לא ולכן זו, בהמשכה קץ אין ומדריגות מעלות שיש נודע

כו'. התורה בעסק ראי' בחי' להמשיך הי' משה בקשת עיקר אך כו'. למיטתי סמוכה שתהא תפילתי על בנימין אבא מאמר

ואילך.28) נד ס"ע פרשתנו אדמו"ר 29)אוה"ת במאמרי נת' ב. נט, (זח"ג תורה ע"י שהיא דרשב"י גשמים הורדת ע"ד

ועוד). ואילך. רסז ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. רנד ע' א) (כרך אחרי אוה"ת ואילך). רי (ע' לאזניא אתהלך תניא 30)הזקן ראה

א). (קנה, בפע"ח מ"ש להבין רד"ה תתרלד.31)קו"א רמז איכה שמעוני ילקוט פי"ח. רבה אליהו דבי תנא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‡l‡ ,'eÎ ˙BÈeÎÊ ÌÚ ‰¯eLwL ,‰ÏÙz ÏL ÔBLÏa ‡Ï)…¿»∆¿ƒ»∆¿»ƒ¿∆»
'eÎ ˙BÈeÎÊ ÌÚ ÏÏk ‰¯eL˜ dÈ‡L ,LnÓ 'ÌpÁ ˙zÓ'«¿«ƒ»«»∆≈»¿»¿»ƒ¿

ה'ספרי'. דברי עלֿפי חינם' 'מתנת של המשמעות לגבי לעיל כמבואר

‰¯NÚÓ ‡e‰ "ÔpÁ˙‡Â" ÌbL ‡È‰ '‰a¯ L¯„n'‰ ˙¯·Ò C‡«¿»««ƒ¿««»ƒ∆«»∆¿««≈¬»»
‰ÏÙz ÏL ˙BBLÏ לבאר ויש ¿∆¿ƒ»

משה  התכוון ומה העניין תוכן מהו

שלזכויות, זו גישה מתוך בבקשה רבינו

משמעות  כן יש האדם, עבודת היינו

התפילה. בנושא

¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a26˙LwaL ¿ƒ≈»∆«»«

Ï"p‰ ‰LÓ'חינם ל'מתנת בקשה …∆««
האדם  של בזכויות תלוייה שלא

Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‰È‰zL)∆ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿¬»
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¿«¿»

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó המשכה ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  שעבודת נעלה ממקור והשפעה

לשם) 'מגיעה' ולא 'נוגעת' ‰e‡לא
d„ÈŒÏÚ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»∆¬≈«»»

התורה  (לימוד) «¿CLÓƒעלֿידי
"ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ
התחלת  שלכן בחסידות וכמבואר

(ה' ב"אנכי היא הדברות עשרת

שמות  הם אלוקיך" "ה' כי אלוקיך)",

פרטיות  לדרגות המתייחסים קדושים

באלוקות, 'אנכי'מוגדרות ואילו

מי  'אנכי עצמו לאיןֿסוף מתייחס

הקדושֿברוךֿהוא  היינו שאנכי",

מי È‰L‡בעצמו  'אנכי בחינת ∆ƒ
ÏÚÓ‰שאנכי' ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó מצד הבאה ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
zÓ‰האדם, C¯„a ‰‡·e»»¿∆∆«»»

מלמעלה.

‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡««ƒ∆≈»«

,ÂLÎÚ ‰Ói˜˙ ‡Ï ‰LÓ ˙LwaL ÌÈ¯ÓB‡M הגלות בזמן ∆¿ƒ∆«»«…∆…ƒ¿«¿»«¿»
המשיח  בימות לבוא לעתיד רק ‰Bz¯‰ותתקיים ÔÈÚ BLÈ È¯‰ שהיא ¬≈∆¿ƒ¿««»

חינם  מתנת של באופן ÈÁaÓ‰המשכה ‰zÚ Ìb CLÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»««»ƒ¿ƒ»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡c BÊ27? ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe28, ¿»≈«∆«∆∆
‰˙È‰ ‰LÓ ˙LwaL∆«»«…∆»¿»
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈«»
‰zÓ C¯„a ‰‡aL)∆»»¿∆∆«»»
(Ï"pk ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»««

עליון  ממקור המשכה ביותר,והיא

לגמרי, העולם של מההגבלה למעלה

אשר  עד למטה hÓÏ‰תרד ÏÚÙzƒ¿«¿«»
ÌÏBÚa29ÔB¯˙i‰ e‰fL , »»∆∆«ƒ¿

Èa‚Ï ‰ÏÙzaL Le„Áa«ƒ∆«¿ƒ»¿«≈
‰¯Bz‰30˙ÏeÚtL השפעת , «»∆¿«

‰ÏÚÓÏ (¯˜Úa) ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ»¿«¿»
˙BÓÏBÚa ,(˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa)¿»»¬ƒ»»
ÔÈÚ e‰fL) ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ∆∆ƒ¿»
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰"L∆«»»≈¿∆

"Bc‚k31 תורה לומד יהודי כאשר ¿∆¿
הקדושֿברוךֿהוא, בעולם, למטה

והדבר  כנגדו ושונה קורא כביכול,

הוא  הגילוי אבל וגילוי, המשכה פועל

העליונים), È„ÈŒÏÚבעולמות eÏ‡Â¿ƒ«¿≈
˙BpLÏ ÌÈÏÚBt ‰ÏÙz‰«¿ƒ»¬ƒ¿«

ÌÈ‡¯·p‰ הזה שבעולם הגשמיים «ƒ¿»ƒ
Ì‰L ˙BÓkÓ בהם ולחולל כעת ƒ¿∆≈

בפועל,שינ  ‰ÏBÁ‰וי ‡t¯˙iL∆ƒ¿«≈«∆
ÈÙÏ eÈ‰Â ,'eÎ ÌLb‰ „¯ÈÂ¿≈≈«∆∆¿«¿¿ƒ
‰hÓlÓ C¯„a ‰‡a ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»»»¿∆∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ להתקרב התעוררות והיא ¿«¿»
למטה  שהוא כפי האדם מצד לאלוקות

הגשמי, הזה ÏÚBt˙בעולם ÔÎÏÂ¿»≈∆∆
‰ÌB˜nהתפילה e‰f Èk ‰hna««»ƒ∆«»
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ebe'י 'ied l` opgz`e

ההמׁשכה  ׁשּגם לפעֹול רצה ּומׁשה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתפלה.

(עלֿידי  אתערּותאּֿדלעילא ּבדר ּתהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה

ׁשּגם  רּבה' ל'מדרׁש סביראֿליּה ולכן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורה).

ׁשל  לׁשֹון היתה מׁשה ׁשל חּנם' 'מּתנת ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקׁשת

ׁשּת חּבּור ׁשּיהיה רצה ׁשּמׁשה ּכיון י ּתפלה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּבדר ּבאה  ׁשההמ ׁשכה ׁשאףֿעלּֿפי ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמעלֹות,

מּכלֿמקֹום  (אתערּותאּֿדלעילא), חּנם' ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ'מּתנת

ולכן  הּתפלה), (ּבמקֹום מּטה למּטה עד ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּתּומׁש

ׁשל  לׁשֹון ׁשהיתה הענינים, ׁשני ּבתפלתֹו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָהיּו

'מּתנת  ּבּקׁשת הּוא ׁשענינּה ּבאֹופן אבל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּתפלה,

ִָחּנם'.

ענין ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âד) רּבנּו מׁשה ּפעל לא ¿««ƒ≈ְִֵֶַַָָֹֹ

ּכיון  ּבתפלתֹו, ְִִֵֶָָזה

עלֿידי  יהיּו הענינים ׁשּכל היא הּכּונה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתכלית

אףֿעלּֿפי  הּנה ולכן ּדוקא. ׁשּבגלל 32עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לארץ  הּכניסה היתה לארץ נכנס לא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה

לבנה  ּפני יהֹוׁשע, ׁשינּויים,33עלֿידי ּבּה ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ

הּגלּות  ענין אחרּֿכ להיֹות יכֹול היה ְְְִִֵַַַַָָָָָָּובמילא

עלֿידי  היתה לארץ הּכניסה אם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ[מהּֿׁשאיןּֿכן

(ּכיון  נצחית ּגאּולה ׁשל ּבאֹופן היתה ׁשאז ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמׁשה,

מּכלֿמקֹום  הּמּטה)], ּבעבֹודת ּתלּויה היתה ְְֲִֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

למעׂשה  העבֹודה, מעלת יׁשנּה עלֿידיֿזה ְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא

ּתכסֹוף  יֹותר 34ידי נעלה אֹור ׁשּממׁשיכה ,35 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

'מּתנת  עלֿידי ׁשּנמׁש מהאֹור ּגם ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ(למעלה

האמּתית  ּבּגאּולה למּטה ׁשּיתּגּלה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָחּנם'),

עם  ּגם ׁשּקׁשּור צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשלמה,

ּגֹואל  הּוא ראׁשֹון "ּגֹואל ׁשהרי רּבנּו, ֲִֵֵֵֵֶֶַֹמׁשה

מּמׁש,36אחרֹון" ּבימינּו ּבמהרה ויגאלנּו יבא , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ

"ּבעּתּה" ׁשל ּבאֹופן ׁשּבזה, האֹופּנים ,37ּובׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

"לחׁש ׂשם "קץ ׁשהּקּב"ה אֹו38עלֿידיֿזה , ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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וש"נ.32) ואילך. סה ע' פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן א.33)בהבא עה, טו.34)ב"ב יד, פז.35)איוב ע' שם אוה"ת ראה

ואילך. קט תשנ"ב 36)ע' השיחות ספר ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ויחי. פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה

ואילך. 98 ע' א.37)ח"א צח, סנהדרין כב. ס, ג.38)ישעי' כח, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÙz‰ ‡È‰ BaL הזה בעולם כאן המתרחש על השפעה לה יש ולכן ∆ƒ«¿ƒ»

‰‰ÎLÓ‰התחתון. ÌbL ÏBÚÙÏ ‰ˆ¯ ‰LÓeמלמעלה‰hÓÏ …∆»»ƒ¿∆«««¿»»¿«»
(‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ) ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ‰È‰z ולא ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿≈«»

התפילה. ידי על דלתתא ¯a‰'באתערותא L¯„Ó'Ï dÈÏŒ‡¯È·Ò ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ¿««»
היא 'zÓ˙ודעתו ˙Lwa ÌbL∆««»««¿«

ÔBLÏ ‰˙È‰ ‰LÓ ÏL 'ÌpÁƒ»∆…∆»¿»»
‰ÏÙz ÏL לעורר היתה וכוונתו ∆¿ƒ»

על  מלמעלה המשכה ולהמשיך

דלתתא', LnL‰'אתערותא ÔÂÈk≈»∆…∆
ÈzL ¯eaÁ ‰È‰iL ‰ˆ»̄»∆ƒ¿∆ƒ¿≈

,˙BÏÚn‰ תופל לשון תפילה ««¬
ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒומחבר,

C¯„a ‰‡a ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»»»¿∆∆
Œ‡˙e¯Ú˙‡) 'ÌpÁ ˙zÓ'«¿«ƒ»ƒ¿¬»

(‡ÏÈÚÏc כלל שבדרך המשכה והיא ƒ¿≈»
ב'אתערותא  להמשיך אפשר אי

כך, כדי עד מגעת שאינה דלתתא'

‰hÓÏ „Ú CLÓez ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««¿«»
‰ÏÙz‰ ÌB˜Óa) ‰hÓ שהוא «»ƒ¿«¿ƒ»

למטה  כאן ÔÎÏÂדווקא למעשה ), ¿»≈
,ÌÈÈÚ‰ ÈL B˙ÏÙ˙a eÈ‰»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ

‰ÏÙz ÏL ÔBLÏ ‰˙È‰L שבו ∆»¿»»∆¿ƒ»
האדם, לעבודת משמעות «¬‡·Ïיש

˙Lwa ‡e‰ dÈÚL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»»«»«
'ÌpÁ ˙zÓ' במצבו להתחשב בלי «¿«ƒ»

האדם. של

(„ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â רצונו למרות ¿««ƒ≈
לעיל  מבואר שעניינה ובקשתו,

¯eaבאריכות, ‰LÓ ÏÚt ‡Ï…»«…∆«≈
‰Ê ÔÈÚ תהיה שההמשכה ƒ¿»∆

זאת  ובכל דלעילא' ב'אתערותא

ביותר למטה «B˙ÏÙ˙aƒ¿ƒ,תומשך
‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ÔÂÈk≈»∆«¿ƒ««»»ƒ
È„ÈŒÏÚ eÈ‰È ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈

‰„B·Ú מלמטה האדם Âc˜‡של ¬»«¿»
דלעילא. ב'אתערותא ולא

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ ÔÎÏÂ32 ¿»≈ƒ≈««ƒ
ÒÎ ‡Ï ‰LnL ÏÏ‚aL∆ƒ¿«∆…∆…ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ‰˙È‰ ı¯‡Ï»»∆»¿»«¿ƒ»»»∆

‰·Ï Èt ,ÚLB‰È È„ÈŒÏÚ33, «¿≈¿À«¿≈¿»»
,ÌÈÈeÈL da LiL כמאמר ∆≈»ƒƒ

הירח  על השמש מעלת בדוגמת היא יהושע על משה שמעלת ז"ל חכמינו

"פני  נקרא ויהושע חמה" "פני נקרא משה ולכן יותר הרבה גדול השמש שאור

שינויים  יש הירח באור אבל מידה באותה תמיד מאירה שהשמש וכשם לבנה",

היתה  הכניסה רבנו, משה ידי על היתה לארץ הכניסה אילו כך החודש, במהלך

הזמן, במשך שינויים ללא נצחית,

עלֿידי  הייתה הכניסה שלמעשה וכיוון

שינויים, בה שיהיו אפשרות יש יהושע,

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÈÓ·e¿≈»»»»ƒ¿
˙eÏb‰ ÔÈÚ CkŒ¯Á‡ שהוא ««»ƒ¿««»
לארץ  לכניסה מוחלטת »[Œ‰Óסתירה

ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ Ì‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«¿ƒ»»»∆
Ê‡L ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈…∆∆»
‰Ïe‡b ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆¿»
‰˙È‰ ‡lL ÔÂÈk) ˙ÈÁˆƒ¿ƒ≈»∆…»¿»

‰hn‰ ˙„B·Úa ‰ÈeÏz אם וגם ¿»«¬«««»
ירידה, יש ישראל בני של העבודה מצד

הגלות) את גורם זה כן ],אין ואם

חסרון  יש עלֿלכאורה לארץ בכניסה

יהושע  Âc˜‡ידי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»
˙ÏÚÓ dLÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿»«¬«

,‰„B·Ú‰ הכתוב NÚÓÏ‰כלשון »¬»¿«¬≈
ÛBÒÎz EÈ„È34,ֿשהקדוש היינו »∆ƒ¿

למעשיו  כביכול, משתוקק, ברוךֿהוא

האדם, האדם Lשל ∆עבודת
‰ÎÈLÓn¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡35 «¿ƒ»«¬∆≈

CLÓpL ¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»«≈»∆ƒ¿»
,('ÌpÁ ˙zÓ' È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«ƒ»

‰lb˙iL זה אור hÓÏ‰נעלה ∆ƒ¿«∆¿«»
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ המשיח «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆
,ea¯ ‰LÓ ÌÚ Ìb ¯eLw»«ƒ…∆«≈
‡e‰ ÔBL‡¯ Ï‡Bb" È¯‰L∆¬≈≈ƒ

"ÔB¯Á‡ Ï‡Bb36eÏ‡‚ÈÂ ‡·È , ≈«¬»…¿ƒ¿»≈
ÈL·e ,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»ƒ¿≈

‰ÊaL ÌÈpÙB‡‰ האמורים בגאולה »«ƒ∆»∆
ה' "אני הפסוק על ז"ל חכמינו בדברי

על  מרמז שהכתוב אחישנה" בעתה

בגאולה, אופנים ÏLשני ÔÙB‡a¿∆∆
"dzÚa"37‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ , ¿ƒ»«¿≈∆
‰"aw‰L מצידוÌN ı˜" ∆«»»≈»
"CLÁÏ38,העת ÔÙB‡aבבוא B‡ «…∆¿∆
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יי d"kyz'd ,a`Îmgpn f"h ,engp zay ,opgz`e zyxt zay

ּד"אחיׁשּנה" ׁשּיׂשראל 37ּבאֹופן עלֿידיֿזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

נגאלין  הן ּומּיד ּתׁשּובה ׁשּיהיּו39עֹוׂשין ּובאֹופן , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

אחד  ׁשּבכל הּמעלֹות ּכל עם הענינים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשני

ּבּה40מהם  ׁשּיׁש הּׁשּבת, ּביֹום נפעל זה וכל . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ועלֿידיֿזה  חּנם'*, מ'מּתנת ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינה

ּגם  ּובכללם כּו', הּגזרֹות ּכל את לבּטל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָיכֹולים

הּׁשבּועֹות  הּקץ 44ׁשלׁשת את ידחקּו ׁשּלא .45כּו' ְְְֲִֵֶֶֶַַֹֹ

ּדידן. ּבעגלא לנּו, ּתהיה ְְֲִִֵֶַַָָָוכן

∑
ספירֹות  עׂשר – ׁשּבּתפּלה לׁשֹונֹות עׂשר אנּפין').41*) ּב'ארי ּכבׁשרׁשן הּיֹותר (לכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכתר  - חּנם ּב'אריֿאנּפין'.41מּתנת (מתלּבׁש) הּׁשּי 'עּתיקאֿקּדיׁשא' הּיֹותר מעין 42ניחא È·Ú„(לכל ּגםּֿכן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ¬ƒְֵֵֵַַָ

- "לקּים הּכחֹות עׂשר את ּומׂשּביעה מתלּבׁשת ׁשבּועה ּדאתערּותאּֿדלתּתא. את Ì‰L(עלּֿכלּֿפנים) - הּמקּימים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ∆≈ְְִֶַַ

ְִַָהּמצוה").

ׁשהּוא לזה ּכׁשּנֹותן - לאחר מּתנה מּנֹותן - מהּנ"ל ׁשראּוי BÓˆÚ")˙Ó‚e„a"למעלה לזה מּתנה עדיפּות יֹותר) (ועֹוד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ«¿¿¿«ְְֲִֵֶֶַָָָ

- ּולמעלה Á·È¯ליֹורׁשֹו) קּדיׁשא' ּד'עּתיקא ראׁשֹונֹות ג' אנּפין', ּב'ארי מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה קּדיׁשא' ('עּתיקא לנּו ְְƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

וכּו'). ְִֶמּזה

‰Ï‚a:לֹומר הּצּוּוי‰Ù¯˙יׁש ׁשבּועה. עֹון על אפילּו מֹועילה ּתׁשּובה א). עד, ב"ב (ראה ּתתיאׁשÏ‚a‰הּׁשבּועה אל ¿ƒ¿∆ֵַ¬»«ְְְֲֲִִִַַַָָָָ¿ƒ¿∆ְִֵַָ

(עיי"ש הּפּורענּיּות הּוא·È"˘¯ÈÙמן - פ"א) ‰‚Ïa‰אבות ‡Ïa. ְִִַָ¿…«¿»»

כּו' לחברֹו מּתנה הּנֹותן ב): (י, ּבׁשּבת הּׁשינּוי עלּֿפיֿזה לפרׁש יׁש BË·‰ואּולי ‰zÓ.ׁשמּה וׁשּבת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ«»»»ְְַָָ

ּב (נתּבאר טֹובה מּתנה (2 מּתנה (1 ּבׁשּבת: ענינים ...).43ׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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ה"ה.39) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ואילך.40)ראה א פז, אורה שערי סוס"א.41)ראה לעיל תער"ב 42)ראה המשך ראה

.17 (המו"ל).43)שבהערה בכתי"ק ברורה אינה זו 20)44)תיבה הערה - (בשיחות לעיל להאמור בסתירה זה אין ולכן

חינם. ממתנת גם שלמעלה בחי' אודות כאן שמדובר כיון שבועה, לבטל מועילה אינה חינם קיא,45)שמתנת כתובות ראה

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰pLÈÁ‡"c37, במהירות‰·eLz ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿¬ƒ∆»«¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»

דלתתא' ÔÈÏ‡‚ב'אתערותא Ô‰ „iÓe39ÈL eÈ‰iL ÔÙB‡·e , ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿≈
ÌÈÈÚ‰"ו"אחישנה "בעיתה" של »ƒ¿»ƒ

„Á‡ ÏÎaL ˙BÏÚn‰ Ïk ÌÚƒ»««¬∆¿»∆»
Ì‰Ó40 של באופן ובכללות, ≈∆

ובאופן  העבודה מעלת יש "בעיתה"

אור ש  של המעלה את יש "אחישנה" ל

יותר. נעלה

,˙aM‰ ÌBÈa ÏÚÙ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»¿««»
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa da LiL∆≈»¿ƒ»∆¿«¿»«

,*'ÌpÁ ˙zÓ'Ó בהערת כמבואר ƒ«¿«ƒ»

נגלה  פי על והן הקבלה פי על הן השבת במעלת כאן הגיליון בשולי הרבי

˙B¯Êb‰ Ïk ˙‡ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לא דברים רצויים של ¿«¿≈∆¿ƒ¿«≈∆»«¿≈
˙LÏL Ìb ÌÏÏÎ·e ,'eÎƒ¿»»«¿…∆

˙BÚe·M‰44ֿהקדוש שהשביע «¿
ישראל  בני את ואחת eÎ'ברוךֿהוא

היא  ‡˙מהן e˜Á„È ‡lL∆…ƒ¿¬∆
ıw‰45 באופן הבקשה 'מתנת כי של «≈

הגזירות. כל את מבטלת ≈¿ÔÎÂחינם'
‡Ï‚Úa ,eÏ ‰È‰z במהירות ƒ¿∆»«¬»»

Ô„Èc המושגים לפי מהר היינו שלנו, ƒ«
כפשוטה. מהירות שלנו,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zeaezk(ipy meil)

zaiz ieaixn ,jk epy'Bà'micnl ,'exkn e` egahe' weqtayúBaøì§©
àðz äi÷æç éác .çéìMä úàieaixn ,epy diwfg ly eyxcn ziaa - ¤©¨¦§¥¦§¦¨¨¨

zaiz'úçz'weqtay(my)rAx`e xFXd zgY mNWi xwa dXng' ©©£¦¨¨¨§©¥©©©§©§©
micnl ,'dUd zgY o`v.çéìMä úà úBaøì Ÿ©©©¤§©¤©¨¦

ici lr gahy zngny ,ef `xaq xwir lr `iyew d`ian `xnbd
:minelyza aiig gilyé÷úîéãéî àkéà éî ,àøèeæ øî dì óm`d - ©§¦¨©§¨¦¦¨¦¦

,zaya ziyrpy ef dgiahk ,xac yiy okziàì eäéà ãáò eléàc§¦¨©¦Ÿ
áéiçéîixdy ,mlyln xeht did ,envra ok dyer did eli`y - ¦©©

,exhet did dzind aeigáéiçîe çéìL ãéáòåegely e`yr m`e - §¨¦¨¦©¦©©
:`xnbd zvxzn .aiigzn `ed ixdáéiçéî àìc íeMî åàì ,eäéà- ¦¨¦§Ÿ¦©©

`ly meyn df oi` ,oenn ezaiign `l zaya envr zgiahy dn
,lwd aeigd llk eilr lgdépéî äaøãa déì í÷c íeMî àlà- ¤¨¦§¨¥¦§©¨¦¥

oi` xeng yper laiwy oeik ,xnelk ,epnid lecb ypera cnrd̈¢©
aeigd mb eilr lg mlerl la` ,lwd ypera mb eze` miyiprn

.minelyza aiigzn `ed ixd egely e`yr m` okle ,lwd
:`xnbd zl`ey .`ziixad z` df itl zxxan `xnbdéàxaecn ¦

`ziixaaéøèôc ïðaøc eäééîòè éàî ,øçà éãé ìò çáBèaedn - §¥©©§¥©¥©©§©§§©¨¨§¨§¥
:`xnbd daiyn .dynge drax`n eze` mixhety opax ly mnrh
`l` ,'dipin daxca dil mw' meyn epi` minkg ly mnrh ok`

e ,xg` mrhníéîëç ïàî,`ziixaay minkg md ine - ©£¨¦
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מוגה  בלתי

מתנת ‡. לשון אלא מקום בכל חנון "אין ומפרש: "ואתחנן", תיבת רש"י מעתיק פרשתנו בהתחלת
מתנת  אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים, במעשיהם לתלות לצדיקים להם שיש אףֿעלֿפי חנם,

אחון  אשר את וחנותי לו שאמר לפי שנקראת 1חנם, לשונות מעשרה אחד זה ד"א ואתחנן. בלשון לו אמר ,
בספרי". כדאיתא תפלה,

להבין: וצריך

חנוןא) "אין רש"י כותב mewnמדוע lka הכתוב פירוש לפרש הוא רש"י של ענינו הרי - כו'" אלא
"מתנת  פירושו ש"ואתחנן" הוהֿליהֿלמימר כן, ואם המקומות, לשאר בנוגע כללים לקבוע ולא אתר, על

חנם"?

שזוהי  נתפרש ושם בספרי", "כדאיתא מסיים: שרש"י כפי ב'ספרי', הוא רש"י של שמקורו גם ומה
. "שיתן מקום".בקשה ל"כל בנוגע "כלל" נזכר ולא חנם", .

.ב) ש"מבקשים הלשון דיוק כלשון zpzn.מהו חנם, שמבקשים לומר מספיק דלכאורה - חנם"
חנם"? אלא להם שיתן המקום מן בקשו "לא ה'ספרי':

שבמדרש  הלשון 2ולהעיר, ושם ב'ספרי', הוא רש"י של מקורו אבל חנם", "מתנת הלשון אמנם נזכר
חנם"). "מתנת (ולא "חנם" הוא

.ג) חנון "אין בפירוש מסתפק אינו שרש"י הטעם פירוש .מהו מביא אלא חנם", מתנת לשון אלא
כשלעצמו  השני בפירוש די לא גיסא, ולאידך תפלה"; שנקראת לשונות מעשרה אחד זה "ד"א נוסף,
הראשון  הפירוש זהו ואדרבה, הקודם, בפירוש גם צורך יש אלא זה), פירוש רק מביא רש"י היה כן, (דאם

השני. בפירוש גם צורך יש קושי, איזה בו שיש בגלל ורק והעיקרי,

ללא ד) רז"ל מדברי שמביא מקומות בריבוי כדרכו ולא בספרי", "כדאיתא רש"י מסיים מה לשם
המקור? ציון

לכן  אותם, מפרט ואינו תפלה", שנקראת לשונות "עשרה שישנם אומר שרש"י שכיון מפרשים, יש
דוחק  אבל לשונות. העשרה כל נתפרטו ששם ב'ספרי' לעיין יוכל שרוצה שמי  בספרי", "כדאיתא מסיים
עשרה  הם מה נוגע לא - רש"י פירוש של ענינו שזהו - מקרא של שבפשוטו כיון כן, לפרש גדול
בספרי" "כדאיתא שהסיום לומר, צריך כן ועל נתפרטו. היכן לציין צורך אין ובמילא תפלה, של הלשונות

עצמו. רש"י לפירוש נוגע

הכתובים. בפשטות מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל פעמים, כמה וכמדובר

בזה ·. הביאור לומר :3ויש

בכל  והיחידה הראשונה הפעם שזוהי כיון הנה "ואתחנן", תיבת לומד למקרא' חמש ה'בן כאשר
חנם". מתנת "לשון שזהו לפרש רש"י צריך זו, תיבה שנאמרה התורה

חנון "אין רש"י mewnומוסיף lka"חנם מתנת לשון בהכרח 4אלא מקום", "בכל הפירוש שזהו שכיון -
"מתנת  משה ביקש כאן שגם .5לפרש להם שיש ש"אףֿעלֿפי הצדיקים, כדרך במעשיהם חנם", לתלות .
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יט.1) לג, תשא
א.2) פ"ב, פרשתנו דב"ר
אדמו"ר 3) כ"ק ממענה ענינים כמה ניתוספו לקמן בהבא

) ה'חוזרים' שאלות על ).המו"ל שליט"א

(4.29 הערה 31 ע' בפנים) (דלקמן לקו"ש גם ראה
יכול מתנת "5) סתם, "חנם" כי: - סתם "חנם" ולא חנם",

בחנם, אותו נותנים שלכן חסרֿערך, דבר שזהו באופן גם להיות
ממנו, להיפטר ורוצים הרבה, ומפציר מבקש פלוני שכאשר או
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לבקשה  שבנוגע לומר יותר מסתבר זאת, לולי כי חנם", מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים,
לתבוע  אפשר שאי חנם, מתנת בקשת על סומך היה לא ביותר, למשה נוגעת שהיתה לארץ הכניסה ,6על

לו. שמגיע שכר כמו

ש  גו'"וכיון גשמיכם ש"ונתתי הוא הסדר תורה עלֿפי שהרי חידוש, של ענין הוא חנם מתנת בקשת
גו'" תלכו בחוקותי ב"אם מתנת 7תלוי ליתן הקדושֿברוךֿהוא של שדרכו הוכחה להביא רש"י הוצרך -

"לפי elחנם: xn`y אחון אשר את ואתחנן".8וחנותי בלשון לו אמר ,

מתנת ‚. אלא המקום מאת מבקשים ש"אין הצדיקים דרך זוהי אם מובן: אינו זה פירוש לפי אבל,
רק "ואתחנן" נאמר למה - בתורה?!o`kחנם" שנזכרו התפילות בכל ולא ,

התפילות  לכל בנוגע למדים חנם", מתנת "לשון שהוא "ואתחנן", כאן שכתוב שממה לומר ודוחק
. מבקשים למה ש"אין בנוגע ולא ולהבא, מכאן בנוגע רק להיות יכול זה לימוד כי חנם", מתנת אלא .

בפעם "ואתחנן" הלשון הוהֿליהֿלמימר כן, ואם זה, לפני משה.dpey`xdשכתוב גבי תפלה שנזכרה

עסקי  על שלקתה מה לבטל שצריך כיון למתנה, לכאורה זקוק הוא ששם מרים, על בתפלתו ובפרט
כו' גו'"9דבה הארץ את ואראה נא "אעברה משה בתפלת מהֿשאיןֿכן לכך 10; שהסיבה כיון הרי -

גזירה" זה 11ש"נגזרה לפני שכתוב כמו אלא עצמו, משה בגלל ה'12אינה התאנף בי לאמר mkllba"גם
פרשתנו  בהמשך שכתוב וכמו שמה", תבוא לא אתה בי13גם ה' רש"י:mkprnl"ויתעבר ופירש ,"

אומר `mz"בשבילכם, הוא וכן לי, שהחטא 14גרמתם והיינו, בעבורם", למשה וירע מריבה מי על ויקציפו
בגלל אלא משה, של באשמתו היה לא מריבה etivwdדמי l`xyiÎipay האט ("ער כו' מפיו נפלט לכן ,ָ

במעשיו  לתלות יכול היה אלא חנם, מתנת לבקש זקוק משה היה לא - ווארט") א מיט ארויסגערעדט ַַָזיך
הטובים.

מעשרה אחד זה "ד"א נוסף: פירוש רש"י מפרש תפלה",zepeylולכן שנקראת אחד) ענין (של
אחר. בלשון ולפעמים זה, בלשון משתמשים  ולפעמים

תחנונים  של לשון "ואתחנן", בלשון משה תפלת היתה כאן דוקא למה קשה: זה לפירוש גם אך
"ויצעק" הראשון.15(מהֿשאיןֿכן לפירוש גם צריך ולכן בזה), וכיוצא

בספרי":„. "כדאיתא מסיים ורש"י

שנקראת  הלשונות וא' חנם דמתנת הענינים שב' המדרש, פירוש לשלול רש"י שכוונת - הביאור המשך
של  טובים ומעשים זכויות מצד שהיא תפלה, של לשון הוא ש"ואתחנן" והיינו, אחד, בפירוש הם תפלה

שהיא אלא רש"oeylaהמתפלל, ידבר ("תחנונים לו16תחנונים שיתנו שמבקש ,(xeza אלא חנם, מתנת
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ומדגיש  רש"י מוסיף ולכן כו'. לבלבל שיפסיק כדי לו, נותנים אזי
" אלא סתם, "חנם" זה דוקא,מתנת שאין מתנה של באופן חנם",

סתם), חנם לגבי (ועאכו"כ מכירה לגבי אפילו מעלה בה שיש
בעין  הנותן "כל וש"נ): רע"א. (נג, ב"ב במסכת הגמרא כדברי

נותן". הוא יפה
נאכל  אשר גו' "זכרנו ה) יא, (בהעלותך ממ"ש גם ולהעיר
בקשת  ואילו המצוות". מן "חנם רש"י: ופירש חנם", במצרים

בשביל אלא היתה לא ישראל לארץ להיכנס רבינו קיום משה
רבינו המצוות  משה נתאוה מה "מפני א) יד, (סוטה כמארז"ל ,

הוא  מטובה לשבוע או צריך הוא מפרי' לאכול וכי לא"י, ליכנס
ואין  ישראל נצטוו מצוות הרבה משה, אמר כך אלא צריך,
על  כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס בא"י, אלא מתקיימין

ידי".
"אותן 6) אחון", אשר את "וחנותי מ"ש רש"י שפירש וכפי

. לחון שאתרצה כו'".פעמים אענה עתים אלא הבטיחו לא .
בחוקותי.7) ר"פ
לא 8) ועתים אענה עתים אלא הבטיחו לא כאן ש"עד ואף

הבטיחו  ברית, כורת אנכי הנה לו אמר מעשה "בשעת הרי אענה",
ריקם". חוזרות שאינן

שלח.9) ר"פ פרש"י
כה.10) ג, פרשתנו
כד.11) שם, פרש"י
לז.12) א, דברים
כו.13) שם,
לב.14) קו, תהלים
יג.15) יב, בהעלותך
כג.16) יח, משלי
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פירושים  ב' הובאו ששם בספרי", זכויות 17"כדאיתא מצד תפלה, של לשון אינו "ואתחנן" הא', ולפירוש ,
בקשת אלא טובים, ynnומעשים mpg zpzn18.

לך" "רב למשה, הקדושֿברוךֿהוא במענה (וסדרם) הפירושים ב' הם לכך הפירוש 13[ובהתאם לפי :
דכיון  סרבן", כמה והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו "שלא לבקש, שיפסיק - ממש חנם מתנת שביקש

לבקש  יוכל כמה הגבלה אין חנם, מתנת בתור מצד 19שמבקש תפלה, של לשון שזהו הפירוש ולפי ;
לך" הצפון טוב רב לך שמור מזה "הרבה - ].20זכויותיו

הותר שמא ש"דמיתי לאחרי שגם ובהקדם, - הפלוגתא של xcpd"21וביאור לשבועתו בנוגע
השבועה  בטלה כולו, הותר מקצתו שהותר שנדר (דכיון לארץ יכנס שלא יש 22הקדושֿברוךֿהוא עדיין ,(

ש"נגזרה מה לבטל עלֿידיdxifb"23צורך - המדרש לדעת :dltz ולדעת דין, גזר לאחרי גם שמועילה ,
- לבקשה'ספרי' הוצרך ולכן דין, גזר לאחרי מועילה תפלה mpgאין zpzn שהגזירה כיון (ואףֿעלֿפיֿכן,

תפלה  מהני שבה הציבור, לגזירת נחשבת משה כו'24על לתלות לו היה דין, גזר לאחר שמצד 25גם אלא ,
יחיד  כשל - וכחו זכותו את משה החשיב ).26ענוותנותו

הירושלמי  שלדעת שוא", תפלת זו הרי זכר אשתי "שתלד בענין והירושלמי הבבלי פלוגתת 27וביאור

הגבלות, בה שאין חנם מתנת דרך כשהיא המשבר"), על היושבת ("אף לזכר מנקבה לשנות תפלה מועילה
הבבלי  והגבלות 28ולדעת גדרי (שלפי התפילה אזי הולד, צורת נקבע שכבר יום ארבעים לאחרי מיד ,

חלק  שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - שוא" "תפלת היא המתפלל)
ואילך. 28 עמוד כ"ד

***
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שני 17) לחבר יכולים (מדרש) הדרוש ע"ד שרק נתבאר,
הפשט  ע"ד וכן (ספרי), ההלכה ע"ד משא"כ יחד, הפירושים
הערה  1 ע' ח"ה לקו"ש (ראה העשי' עולם שכנגד רש"י), (פירוש

כו'"). ("ד"א פירושים שני ה"ה - (3
וברכת  המצוה ו)מעשה (עצם המצוות, בענין לדבר: דוגמא
היא  הברכה "שע"י אחד, ענינם התורה פנימיות ע"פ - המצוה
גורם  באתעדל"ת המצוה עשיית להיות ההמשכה שנעשית
וכן  דתורה, נגלה ע"פ אבל ד), ב, פרשתנו (לקו"ת אתעדל"ע"
- והמעשה בדיבור, - הברכה ענינים: ב' ה"ה הענינים, בפשטות

אחר". ב"דבר
דמכיון 18) - דוקא כהספרי בפשש"מ מפרש שרש"י והטעם

תקנו  לא ובנ"י ס"ג), (כנ"ל "בגללכם" היתה משה על שהגזירה
לבקש  הוצרך ולכן מע"ט, בזכות שהיא תפלה תועיל  לא זה, את

חנם  37).*מתנת הערה שבפנים לקו"ש (ראה
תפלת19) מעלת גודל מצד כאשר ובפרט שגם הצדיקים,

פועלת אינה סיבה למעלה מאיזו פועלת ה"ה למטה, ההמשכה
כו'. עליונים יחודים

ב.20) יג, (עירובין חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו וכיון
שהרי  - בפשטות - לך" ב"רב אמת: הפירושים שני הרי וש"נ),

ב"ואתחנן" וגם זל"ז; סותרים אינם שמשה מלכתחילה מה כי, -
מצד  אבל כו', ענוותנותו גודל מצד רק ה"ז חנם, מתנת ביקש
אלא  חנם, מתנת לבקש זקוק אינו גליא, שמיא שכלפי כפי  האמת,

תפלה. של מלשונות בא' להתפלל שפיר יכול
פרשתנו.21) ריש פרש"י
לבטל 22) מועילה היתה לא חנם מתנת גם זאת, לולי אבל

בלבד). גזירה (כיֿאם שבועה
לאבר 23) "זכור משה שאמר מה יומתק ליצחק ועפ"ז הם

אבות  זכות יג), לב, (תשא גו'" להם נשבעת אשר עבדיך ולישראל
ושבועהוגם הגזירה, לבטל - אבות זכות לבטל שבועה: -

לארץ, בנ"י את להכניס לאבות השבועה שקדמה דכיון השבועה,
מעיקרא. חלה לא לארץ יכנסו שלא שלאח"ז השבועה הרי

(24- מהם וא' בזה, הפירושים בשני תלוי צריך שציבור אבל
זה. על להתפלל

הוא25) שעיקרם - רועה של הטובים" דוקא "במעשיהם
הצאן. מרעה עניני

הזולת,26) על בתפלה משא"כ עצמו, על בתפלה - זה וכל
מו"ח  כ"ק (כדברי כו' והזכות הטוב את רק לראות צריך שבו
ולכן, ועוד)). .158 ע' תרצ"א סה"ש (ראה שיחות בכמה אדמו"ר
צורך  ללא תפלה, של בלשון להתפלל יכול משה הי' מרים על
ציבור, של ענין שזהו לכך נוסף - זה וכל חנם. מתנת בבקשת

משלשת אחת מרים א),הרועים שהרי ט, תענית בני וכל (ראה
לבארה. הוזקקו ישראל

ה"ג.27) פ"ט ברכות
א.28) ס, שם

*(y xnel jiiy k"tr`e"miwicvl mdl yiiyrna zelzlmdmiaehd"ik -:edeyipriy dnmkllbadxaqd jixv f"d -.iptn `edy l"vkre
e`) mkllbac dbdpdd mr yprpdl yiy zekiiy efi`ely dkxcdda xqgy,a - i"yxtk e`"zgyjnr"al `yz),(f,a"eike(.'id leki df lre

zekiiyd lelyl - 'ek zelzl.
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גו'.‰. הוי' אל ואתחנן דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

תורה' ה'לקוטי לימוד את כבר סיימו שבודאי שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר לאחרי
וכו' "לחיים" יאמרו ולכן הבדלה), קודם יסיימו - סיימו לא שעדיין (ואלו השבוע לפרשת .29השייך

***

.Â- דפורענותא דתלתא התיקון נעשה שבהם דנחמתא', ה'שבע התחלת נחמו, בשבת אנו עומדים
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה והגלות, החורבן ענין כללות תיקון

הבעלֿשםֿטוב  באגרת שכתב כמו החסידות, תורת התגלות עם קשור זה של 30וענין המענה אודות
תורת  התגלות ענין שזהו חוצה", מעיינותיך "לכשיפוצו מר": אתי "אימת השאלה על משיח

המגיד,הבעלֿשםֿטוב  הרב מקומו ממלא עלֿידי ההמשך גם כולל ה', בעבודת חדשה דרך יסד שבה ,
(כפי  כו' חדשה נשמה להיות הוצרך ולכן גופא, החסידות בתורת חדשה דרך שיסד הזקן, רבינו ולאחריו

ומכתבים  שיחות בכמה אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת ).31שמבאר

וביניהם  חסידות, ביכלאך כמה לכאן הגיעו באב, עשר חמשה קודש, שבת בערב הנה לזה, ַובקשר
החידוש  אבל ספרים, בכמה כבר שנמצא הזקן, אדמו"ר של בלבד) אחדות (שורות קצר מאמר נמצא

בסעודה! באב ט' ערב המאמר: אמירת זמן בכותרת מופיע שבו - זה בביכל

המאמר  לשון :32וזה

כל מורי  השומעים יבינו שלא אף בפה, אומרה היה במוחו השגה איזה לו כשנפלה נוהג היה זלה"ה
לו, שנפלה ההשגה את להמשיך בכדי הוא לזה והטעם כו'. עצמו בפני כמו רק מדברה שהיה כך,
הדיבור  אותיות בצירופי  שמדברה עלֿידיֿזה בפיו כשמדברה הדיבור יציאת בבחינת העולם, בזה
עלֿידי  להשיגה העולם בסוף שהוא אף אחר יוכל הזה לעולם כשימשיכנה ואזי הזה, לעולם ממשיכה
שהמשיכה  עלֿידי הזה בעולם שישנה מאחר ההשגה, זו במוחו ליפול שיוכל ועבודה, בתורה יגיעתו
אבל  לעיל. כנזכר יגיעתו עלֿידי אחר במוח ליפול יכולה לכך לעיל, כנזכר הדיבור ביציאות אותה בדברו
שאינה  במוחו, ישיגנה לא הרבה, אחר שייגע אף כו', הדיבור עלֿידי הזה לעולם ממשיכה היה לא אם
לצורך  שלא עצמו בפני מדברה שהיה כוונתו היה וזה וד"ל. כו', בשמים שהיא העולם, בזה נמצאת
כנזכר  ותפלה בתורה כשייגע אחר במוח ליפול ויוכל כו', הזה לעולם שימשיכנה בכדי רק השומעים,

וד"ל. לעיל
.Ê המאמ אמירת אם נתברר שלא אף זה,והנה, שלפני בסעודה או המפסקת בסעודה היתה ר

עם  ושייכות קשר לזה שיש משמע, באב, תשעה ערב סעודת שזוהי בכותרת שצויין כיון מכלֿמקום,
באב. דתשעה הענין

בזה: והענין

שכתוב  כמו הגילוי, היפך - הוא באב תשעה של בזה 33ענינו הכוונה תכלית אבל דומיה", "נאלמתי
הגילוי. אל הכנה הוא שההעלם והיינו, הגילוי, ענין יהיה שעלֿידיֿזה היא

רז"ל  מאמר הוא 34ועלֿדרך הדאגה ענין והרי בקרבו", דואג שלבו למי אלא תורה רזי מגלין "אין
התורה. רזי מפני היא גופא שהדאגה גם ומה תורה, רזי לגילוי הכנה שזוהי אלא, הגילוי, היפך
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וש"נ.29) .144 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ.30) בתחלתו. כש"ט
וש"נ.31) .22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה

וש"נ.32) תסד. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
א'מח.33) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת וראה ג. לט, תהלים
א.34) יג, חגיגה ראה
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דבר  אמירת אודות באב) תשעה ערב בסעודת (שנאמר הנ"ל במאמר שנתבאר הענין תוכן גם וזהו
להשיגו  אפשר יהיה שעלֿידיֿזה בעולם, הענין להמשיך כדי כלֿכך, השומעים יבינו שלא אף בפה תורה
הרי  גילוי, זה אין שעדיין כך, הענין, את מבינים השומעים אין מעשה שבשעת שאףֿעלֿפי - זה לאחרי

להגילוי. הכנה זה

התורה  דפנימיות הגילוי לשלימות ההכנה שזוהי החסידות, תורת דהתגלות הענין כללות גם וזהו
לעתידֿלבוא. שיהיה

ועלֿדרך  הזה, לזמן ולא דלעתידֿלבוא, לזמן שייך התורה פנימיות דגילוי הענין שעיקר שאף והיינו,
שכרם", ליטול הבא לעולם "למחר רש"י: ומפרש לעשותם", "היום פרשתנו: בסיום שכתוב מה

בחייך" תראה ד"עולמך הענין ישנו לעתידֿלבוא.35מכלֿמקום, הגילוי ושלימות לעיקר ההכנה וזוהי ,

***

.Á בפירו "ולמחרהביאור לעשותם", "היום פרשתנו, בסוף רש"י שאין ש - שכרם" ליטול הבא לעולם
לצדיקים  שכר שאין לומר רש"י גו'",36כוונת לשונאיו "ומשלם זה לפני שכתוב למה (בניגוד בעולםֿהזה

גמולם  לצדיקים הקדושֿברוךֿהוא משלם מקרא של פשוטו עלֿפי שהרי הטוב"), גמולו לו משלם "בחייו
רק יש ("היום") הזה שבעולם אלא הזה, בעולם אין zlawהטוב אבל נותן, שהקדושֿברוךֿהוא השכר

בפועל  יומשך לא שהשכר שיגרמו צדדיות סיבות להתערב יכולים ולכן, מעצמם, ליטול כח ישראל לבני
הגמרא  של 37(כסיפור שביתֿדין בעבודהֿזרה, מהרהר בהיותו הקן, ושילוח אב כיבוד מצות קיום אודות

" הבעלות ישראל לבני תהיה "למחר" ואילו השכר), נתינת ומעכב מקטרג בעצמם,lehilמעלה שכרם"
עיכובים  עמוד 38ללא כ"ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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סע"א.35) יז, ברכות
גו'",36) המצוה את "ושמרת הפסוק, בתחלת שמ"ש גם ומה

בפסוק  שנזכרו אלו על גם אלא צדיקים, על רק לא בפשטות קאי
שאפילו  תימן) ואגרת השמד (באגרת הרמב"ם וכמ"ש שלפנ"ז,
את  גם לקיים חייב הרבים, את והחטיא שחטא נבט בן ירבעם

תבשילין. עירוב כמו סופרים, שמדברי הציווים

וש"נ.37) ב. לט, קידושין
כו'38) הבתיֿדינים כל סגורים שבו השבת, ביום גם הוא וכן

להיות  יכול ולכן כו', לקטרוג מקום אין ובמילא ב), לו, (ביצה
דלעתיד  ומצב המעמד ודוגמת מעין שכרם", ד"ליטול הענין
אעביר  הטומאה רוח "את ב) יג, (זכרי' היעוד יקויים שאז לבוא,

הארץ". מן

d"kyz'd ,a`Îmgpn f"h ,engp zay ,opgz`e t"y zgiy

דבר  אמירת אודות באב) תשעה ערב בסעודת (שנאמר הנ"ל במאמר שנתבאר הענין תוכן גם וזהו
להשיגו  אפשר יהיה שעלֿידיֿזה בעולם, הענין להמשיך כדי כלֿכך, השומעים יבינו שלא אף בפה תורה
הרי  גילוי, זה אין שעדיין כך, הענין, את מבינים השומעים אין מעשה שבשעת שאףֿעלֿפי - זה לאחרי

להגילוי. הכנה זה

התורה  דפנימיות הגילוי לשלימות ההכנה שזוהי החסידות, תורת דהתגלות הענין כללות גם וזהו
לעתידֿלבוא. שיהיה

ועלֿדרך  הזה, לזמן ולא דלעתידֿלבוא, לזמן שייך התורה פנימיות דגילוי הענין שעיקר שאף והיינו,
שכרם", ליטול הבא לעולם "למחר רש"י: ומפרש לעשותם", "היום פרשתנו: בסיום שכתוב מה

בחייך" תראה ד"עולמך הענין ישנו לעתידֿלבוא.35מכלֿמקום, הגילוי ושלימות לעיקר ההכנה וזוהי ,

***

.Á בפירו "ולמחרהביאור לעשותם", "היום פרשתנו, בסוף רש"י שאין ש - שכרם" ליטול הבא לעולם
לצדיקים  שכר שאין לומר רש"י גו'",36כוונת לשונאיו "ומשלם זה לפני שכתוב למה (בניגוד בעולםֿהזה

גמולם  לצדיקים הקדושֿברוךֿהוא משלם מקרא של פשוטו עלֿפי שהרי הטוב"), גמולו לו משלם "בחייו
רק יש ("היום") הזה שבעולם אלא הזה, בעולם אין zlawהטוב אבל נותן, שהקדושֿברוךֿהוא השכר

בפועל  יומשך לא שהשכר שיגרמו צדדיות סיבות להתערב יכולים ולכן, מעצמם, ליטול כח ישראל לבני
הגמרא  של 37(כסיפור שביתֿדין בעבודהֿזרה, מהרהר בהיותו הקן, ושילוח אב כיבוד מצות קיום אודות

" הבעלות ישראל לבני תהיה "למחר" ואילו השכר), נתינת ומעכב מקטרג בעצמם,lehilמעלה שכרם"
עיכובים  עמוד 38ללא כ"ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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סע"א.35) יז, ברכות
גו'",36) המצוה את "ושמרת הפסוק, בתחלת שמ"ש גם ומה

בפסוק  שנזכרו אלו על גם אלא צדיקים, על רק לא בפשטות קאי
שאפילו  תימן) ואגרת השמד (באגרת הרמב"ם וכמ"ש שלפנ"ז,
את  גם לקיים חייב הרבים, את והחטיא שחטא נבט בן ירבעם

תבשילין. עירוב כמו סופרים, שמדברי הציווים

וש"נ.37) ב. לט, קידושין
כו'38) הבתיֿדינים כל סגורים שבו השבת, ביום גם הוא וכן

להיות  יכול ולכן כו', לקטרוג מקום אין ובמילא ב), לו, (ביצה
דלעתיד  ומצב המעמד ודוגמת מעין שכרם", ד"ליטול הענין
אעביר  הטומאה רוח "את ב) יג, (זכרי' היעוד יקויים שאז לבוא,

הארץ". מן
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המשך ביאור במס' כתובות ליום שבת זודש עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"‡¯ˆÓ ¯·" ÔÈ„

הפסוק  נלמד 1מן ה'" בעיני והטוב הישר "ועשית
מצרא" "בר של לזולתו,2הדין שדהו מוכר אדם כאשר .

הגובל  שדה לו שיש האדם – "ברֿהמצר" של זכותו
ולקנות  השדה את שלקח מי את לסלק – הנמכר לשדה
היא  מצרא" "בר של טובתו כי לעצמו, השדה את

לזה. זה סמוכים יהיו ששדותיו

וכך  בגמרא, מובא שהוא כפי מצרא", "בר של הדין
ועוד  הרמב"ם גם קנה 2פוסק כבר הלוקח כאשר הוא: ,

השדה, "ועשית miwlqneאת משום השדה מן אותו
והטוב" הישר 3הישר "ועשית של שהחובה מובן, מזה .

הבדל  אין שלגביו כיון הלוקח, על בעיקר חלה והטוב"
שדה רכישת ברֿהמצר dfבין לגבי ואילו אחר, או

זה  שדה לקנות לו וטוב" .4"ישר

בגמרא  מהדין גם מובן מכר)5כך =) ש"זבין ,
ודאי  עכו"ם מצרא... דבר דינא משום בה לית לעכו"ם
על  החל דין זהו כלומר, והטוב". הישר ועשית בר לאו

לעכו"ם". "זבין כאשר חל אינו ולכן הלוקח,

.·
"‡¯ˆÓ ¯·" ÔÈ„ Ï˘ Â˙Â‰ÓÏ ÌÈ¯·Ò‰ È˘

בשני  לבאר ניתן מצרא" "בר דין של מהותו את אך
אופנים:

וטובות ישרות הנהגות של ענין זהו .calaא)
אלא  נפגם, אינו הלוקח של הקנין תוקף כלומר,
ולכן  וטוב", "ישר של בדרך לנהוג חייבו שחכמים

הקונה בהלכות xeqnlz`fחייב גם וכך לברֿהמצר,
מצרא". "בר של השונות

והטוב" הישר "ועשית של החובה jklב) znxeb
ולכן  השדה. על מסויימת בבעלות זוכה שברֿהמצר

משום  רק לא לברֿהמצר השדה את למסור הקונה חייב
שהשדה  משום אלא עליו, שחלה טובה התנהגות חובת

יוסף" ב"נימוקי כנאמר לברֿהמצר, יש 6שייך "כאילו :
קרקע". של בגופו קנין קצת לו

.‚
ÌÈ¯·Ò‰‰ È˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

ההסבר  לפי הוא: ההסברים שני בין ההבדל
הרי  טובה, התנהגות הוא מצרא" "בר שדין הראשון,

נאמר וטוב gwell,`edyהוא ישר באופן להתנהג צריך
שהוא  במקרה ורק לברֿהמצר, השדה את ולמסור

אותו. מחייב ביתֿדין מסרב,

לגבי דין שזהו השני, ההסבר rwxwdלפי oipw הרי ,
" הפסוק מכוון כאן שגם והטוב"ziyreשלמרות הישר

כלפי  גם הוא בפועל וקיומו הציווי הרי הלוקח, כלפי
נתנו והטוב" הישר "ועשית משום minkgביתֿדין:

קנינו  את החלישו והם בשדה, מסויים קנין לברֿהמצר
להסתלק. הלוקח צריך ולכן הלוקח, של

.„
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"ראשונים", בין מחלוקת שזוהי לומר יש זה לפי
לרמב"ם: רש"י בין הדעות חילוקי מודגשים ובמיוחד

"ועשית  משום מצרא", "בר של לדין הטעם לגבי
רש"י  אומר והטוב", נחסר 7הישר אתה שאי "דבר :

על  תטריח ולא אחר במקום קרקעות שתמצא כלֿכך
חלוקים" נכסיו להיות .8בןֿהמצר

לחבירו 9הרמב"ם  "יש טעמו: ואת הדין את מסביר
ולסל  ללוקח דמים ליתן שלו המצר בצד אותו..שהוא ק

אמרו  והטוב, הישר ועשית שנאמר משום זה ודבר
הוא אחד והמכר הואיל dpwiyחכמים `ed xyie aeh

הרחוק" מן יותר בןֿהמצר זה .10מקום
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סוכה. מס' וסיום (*
יח.1) ו, פרשתנו
מעתיק 2) אינו (אבל ה"ה פי"ב שכנים הלכות רמב"ם א. קח, ב"מ

בסוף  וכן הוא" וישר "טוב הסדר בהיפך אח"כ ממשיך כן הוי'". "בעיני
הל' אדה"ז ובשו"ע – וצ"ע). וכו'. בטור בכ"מ הוא וכן שכנים. הל'

ה' בעיני והטוב הישר "ועשית סוס"ה כו' הוא `jiwlמכירה וכנראה – ."
הקודמים. בדפוסים לברר ויש טה"ד.

קעה).3) (סי' מצרנות הלכות ריש חו"מ בטושו"ע וכן
בהערות.4) לקמן וראה מקומות, בכמה וכמפורש
בפנים.5) לקמן וראה ב. קח, שם

(6.16 הערה לקמן וראה מיני'. למקנא צריך והלכתא ד"ה שם ב"מ
ועשית.7) ד"ה א קח, שם
ימצא 8) כי והטוב הישר שייך בזה אף כ: סו"ס שם ב"מ וברא"ש

אחר. במקום להחזיק
שם.9) שכנים הלכות

בתחילת 10) כתבו לא א) אבל: שם, הטור לשון הוא עד"ז
אם  "לפיכך כהקדמה אלא מצרא" ד"בר דין עצם על כטעם דבריו
מצרא" ד"בר דינא קצת: לשון בשינוי ב) כו'". למוכר הפסד שום יש

והוא הואיל והישר הטוב ועשית משום הוא חכמים dvexתקנת
כו'. למכור
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זוהי רש"י לדעת dze`pכלומר, zebdpzd11 הנאמרת
gwellדבר" –dz` i`y...נחסר`legixhz בן על

הסוגיא, בהמשך רש"י זאת שמדגיש וכפי המצר...".
"ואין  – ועשית..." בר לאו עכו"ם לעכו"ם, "זבין בענין

והטוב הישר ועשית ברֿמצר דין על לומר `l`לנו
gwell...gwell."זה ויקחנה ידך משוך נאמר

של  טוב מעשה זה אין הרמב"ם, לדעת ואילו
התנהגות  זוהי אלא ברֿהמצר), (לטובת בלבד הלוקח

illkטובה ote`a חכמים כדברי והישר 12, הטוב שזהו
)dlgzdaeיש" ברֿהמצר): לגבי בעיקר –exiagl...

minkg exn`...dpwiy `ed xyie aeh דבר זהו – "...
וישר טוב שנתנו mvraשהוא בכח נעשה והוא הענין.

השדה.13חכמים  בגוף מסויים קנין לברֿהמצר

הרמב"ם  אומר מדוע מובן של 14עפ"ז הענין לגבי
עד  אותו משמתין לעכו"ם "המוכר כך: לעכו"ם" "זבין
העכו"ם  שינהוג עד העכו"ם, מן אונס כל עליו שיקבל
את  משמיט הוא א) – ישראל" בדיני שלו בןֿהמצר עם
ועשית  בר לאו ודאי "עכו"ם בגמרא הנאמר הטעם

הוא" והישר הוא15הטוב הגמרא siqenב) דברי על
שינהוג ely"עד xvnd oa mr m"ekrd"ישראל 16בדיני

את רק מחייב אינו ברֿהמצר של הדין כי –gweld
וטוב" "ישר של באופן .17לנהוג

.‰
ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰

ענינים  כמה שישנם רבות, פעמים הוסבר כבר

נראה  ראשון שבמבט למרות אשר בתורה, והלכות
זאת, בכל ביניהם, קשר אין אשר שונים ענינים שהם

כראוי, עיון באמצעות ניתן, אחת, תורה שזוהי כיון
בנויים  שהם למצוא או ביניהם, משותפת נקודה למצוא

גדולי  של בספריהם שמוצאים כפי משותף, בסיס על

הראגוטשובי. הגאון אצל ובמיוחד ישראל,

בענין  ההסברים ששני לומר, יש לעיל האמור לפי

ליישמה  שניתן כללית, משמעות להם יש מצרא" "בר
של  הענין האם המיוחדים: לפרטיו בהתאם ענין בכל

שינוי  השכנים, בין ופנימי עמוק קשר יוצר שכנות

או  בשדה). מסויים קנין – (בעניננו השכן של במהותו
התנהגות  חובת – (בעניננו בלבד חיצוני הוא שהקשר

האנשים) על .18מסויימת

ענינים. וכמה בכמה מתבטאות מכך התוצאות

ההיבטים  בשלושת הידועה, ההגדרה לפי כללי, ובאופן

נפש  שנה, עולם, .19הכלליים:

mlera בר" בענין מקום שכנות עקב הקשר :

כדלעיל. מצרא",
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מיד 11) ללוקח גילה שלא וכיון כג): סי' (שם הרא"ש לשון וראה
בקניי' dcydשידע el gipie daeh enr dyriy utg `edy.

קרוב 12) הוא הרי טז): (סי' קנין לספר מיימוניות מתשובות ולהעיר
r"nl.

לירושלמי 13) (צפע"נ ור"י דר"ע במחלוקת הרגצובי מביאור להעיר
עושה המשפט אם ג) עט, מהדו"ת ה"א. פ"א רקoipwסנהדרין .aeigאו

ור"י  דר"ע במחלוקת והטוב) הישר ועשית (עה"פ עה"ת צפע"נ וראה
שם. ובהנסמן

ה"ז.14) פי"ב שם
והטוב",15) הישר ועשית בר לאו ודאי "עכו"ם קאמר שבגמרא ומה

תקנו  לא המצוות ענין כל שייך אין דלעכו"ם דמכיון להרמב"ם לפרש יש
מצרא". "בר דין בכלל בזה

הישר 16) "ועשית חיוב הרמב"ם לדעת נפק"מ: עוד י"ל ואולי
וא"כ  (6 שבהערה נמוק"י גם (וראה מיצר בר זה כשנעשה חל והטוב"
מצרא  בר שדין (אף המוכר בבעלות גם חסר שהרי להמוכר בנוגע גם זהו

ziyreelihdד  `l aehde xyid ממ"ש קצת משמע וכן המוכר). על חכמים
שם  דבריו וראה (וכבפנים). בגמרא כמ"ש ולא לעכו"ם להמוכר בהנוגע

לא). סעיף שם (טוש"ע פי"ד ריש
רק  נעשה זה הרי דלוקח טובה הנהגה של דין רק זהו אם משא"כ
ד"ה  שם בפרש"י כמפורש להמוכר שייכות ואין לוקח, קנאה כבר כאשר
היא  חכמים שתקנת "אלא סכ"ד סוף שם רא"ש וראה כו'. בר לאו עכו"ם

אלא אינו והתקנה והטוב, הישר d`aeמשום gweld xak da wfgzpyk
ezeyxl ועשית בר לאו "עכו"ם בגמרא מ"ש כח) (סי' שם הביא וכן ,"

בהערה  וראה הרא"ש). דעת 8 ,11 הערה לעיל (וראה והטוב" הישר
הבאה.

יש  המוכר שעל 11 הערה 31 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש וראה
עור. דלפני האיסור

המשך 17) בפי' ורמב"ם פרש"י בין שינויים כמה לבאר יש ועפ"ז
לאחד  נכסיו כל "מכר רע"ב) (קח שם בגמרא א) ולדוגמא: שם, הסוגיא

ד  ובפרש"י מצרא". דבר דינא משום בה חכמים לית תקנו "שלא לית "ה
שזה  למוכר רעה שהוא המצר לבעל והטוב הישר לעשות להסתלק ללוקח
שדה  של המצר בעל "אין ה"ו) (פי"ב וברמב"ם כו'". השאר יקנה לא

השדה מאותה הלוקח את מסלק cg`kאחת dpw zxg`de `id ixdy."
צד מדגיש להסתלק..cqtddדרש"י ללוקח חכמים תקנו "לא והלוקח

מדגיש  והרמב"ם סכ"ז), שם ברא"ש הוא (ועד"ז למוכר" רעה שהוא
ה"ח. פי"ג שם לח"מ וראה והברֿמיצר. שבזה הקנין (הדין)

מצרא", דבר דינא משום בה לית כו' וליתמי "לאשה בגמרא שם ב)
לאהדורי  ארעא אורח דלאו לה מסלקין לא לאשה "מכר שם: ובפרש"י

ראשון לידה שבא ומה למכור קרקעות לו שיש מי xnelולבקש epl oi`
xyid ziyre הי"ג (שם וברמב"ם יתמי'", וכן מעליו להרחיקה והטוב

והישר הטוב המצר בעל דין בו אין קטנים ליתומים המוכר oiyeryוי"ד):
xzi el` mr cqg..לאשה המוכר וכן המצר. cenrzyמבעל `ed cqg

rwxwdמספיק דלרש"י להרחיקה dlilydבידה". כו' לומר לנו "אין
ברֿמצרא. לדין שידחה (ובהקנין) חיובי טעם צריך ולהרמב"ם מעליו",

שם. ב"מ ה' מלחמות וראה
"אין כג) ר"ס (שם הרא"ש מש"כ עפ"ז לבאר יש gkגם zetil
ועוד. .(11 הערה לעיל נעתק הלשון (המשך כו'" כ"כ המצרן

ואילך.18) 11 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה
(אוה"ת 19) יצירה" הספר של יסוד הוא אלו בחינות ג' ענין על "אשר

ואילך). תתטז ע' יתרו
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dpya על מחול תוספת של בדין זמן. של בענין :

מן  היא הכל לדעת (אשר הכיפורים ביום הקודש
בזה,20התורה) השונות הדעות (לפי ויוםֿטוב ובשבת

מדרבנן) או התורה מן היא של 21אם ענין בה יש אשר ,
השבת. לבין ולאחריה שבת שלפני הזמן בין "שכנות"

אופנים  ב' ייתכנו כאן :22שגם

ולאחרי  שלפני הזמן פנימי: קשר יוצרת השכנות א)
ומקבל  לשבת, "שכנותו" עקב משתנה מעצם 23השבת

השבת  .24קדושת

אך  שבת, בקדושת מתקדש אינו עצמו הזמן ב)

ההכנה  חובת האדם על חלה לשבת "שכנותו" עקב

.25לשבת 

.Ê
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בין  למחלוקת ההסבר שזהו לומר ניתן זה לפי

מצות  את לקיים ניתן התוספת בזמן אם הפוסקים,
וכדומה: קידוש

הדעות  מצות 26לפי את לקיים ניתן התוספת שבזמן
שלדעתם  משום זה הרי וכדומה, שבת ואכילת קידוש

onf ויוםֿטוב שבת בקדושת מתקדש .27התוספת

אלו  דעות לפי גם זאת, למרות בחג 28(אך הרי

בזמן  פסח אכילת מצות את ולקיים לקדש אסור הפסח

שמצוות משום של ze`ivnaתלויות`elהתוספת,
dlilאת לשנות יכולה אינה וה"שכנות" ,ze`ivn

לילה  של למציאות ).29הזמן,

לגבי  רק היא שהתוספת הדעות לפי זאת, לעומת

במלאכה  האדם שלשיטתם 30איסור משום זה הרי ,

ואינו  חיצוני, באופן רק השבת לזמן התוספת זמן קשור
זה  בזמן האדם יכול לפיכך השבת. מן חלק  נעשה

על מלאכה envrלהוסיף עשיית איסור את בלבד

המצוות 23וכדומה  את זה בזמן לקיים יכול אינו אך ,31

דוקא  השבת לזמן .32הקשורות

.Á
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ytpa את שקנסו במשנה, נאמר סוכה מסכת בסוף :
היא  שההלכה [למרות "בילגה" של הכהנים משמרת
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וש"נ.20) ב. פא, יומא מדאורייתא. יוהכ"פ תוס' א): (ל, ביצה ראה
(ואדה"ז) טושו"ע ולהתענות). (לצום ה"ו פ"א עשור שביתת הל' רמב"ם

מלאכה). ובאיסור (בעינוי סתר"ח
(ואדה"ז)21) או"ח שו"ע ס"ח. פ"ח שם רא"ש שם. יומא רי"ף

– כו' בזה הרמב"ם ודעת תר"ח. ר"ס אדה"ז שו"ע (ס"ד). ס"ב סרס"א
כללים  שד"ח תר"ח. רס"א, בסי' ולטושו"ע שם. לרמב"ם נו"כ ראה

נד. כלל תיו מערכת
(22248 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה לקמן הבא בכל
ואילך.

בשו"ע 23) הל' מפשטות כדמשמע קבלה גם להיות צריך שלזה אלא
להעיר  אבל סק"ג. סרס"א אדה"ז לשו"ע בקו"א מפורש וכן שם. או"ח
כיון  יום הוא אם אף בע"כ התוס' בכלל הוא הביה"ש שגם שם, דכתב
מהר  הוא ועומד מקובל הרי קבלו שלא ואף ממש, לחשיכה סמוך שהוא
לקמן  ובהמצויין לסופו) קרוב יכול (ד"ה א ט, ר"ה ריטב"א וראה סיני.

.32 הערה
מלאחריו 24) ושמור מלפניו זכור זכור: עה"פ יתרו ממכילתא להעיר

מלפניו  טורף שהוא לזאב משל הקודש, על מחול מוסיפין אמרו מכאן
לא  זהו – גיסא לאידך – אבל הזאב, ובשר דם נעשה שהטרף ומלאחריו,

שם. לקו"ש בארוכה וראה זמן. לאחר כ"א והורג שטורף בשעה
"שצריך 25) שם: אדה"ז והוספת רנו. סי' או"ח הרמ"א לשון ראה

כו'". להוסיף
רא"ש 26) עד. ד"ה ב צט, פסחים בתוס' מקורביל הר"י דעת כ"מ

סרס"ז. בב"י הובאו ירוחם ורבינו הרי"א ס"ו. פ"ד ובברכות ס"ב. שם
אדה"ז  בשו"ע הא' דיעה בארוכה. תרסח סו"ס רצא. סו"ס או"ח ט"ז

ס"ב. סתע"ב אדה"ז שו"ע בסופו). סק"א שם מ"א (וראה ס"ג סרס"ז
כמו27) "והוה תרסח סו"ס הט"ז לשון xgneראה dlila."ממש

למימר  "איכא שביעית: תוס' לענין ב) ג, (מו"ק יכול תוד"ה וראה
שהשביעית כלומר תוספות דצריך מפקינן ובקציר dpynדמבחריש zlgzn

ziyyd דשביעית רחמנא קאמר דהכי לששית, יהי' שביעית דין וכל
במסקנא  הרי להקס"ד. רק שכתבו (ואף השביעית" שנת קודם מתחלת
תוספות  ע"א) שם (ביומא דממעטינן וכמו מלקות מחיוב רק שממעט י"ל

דילי  דמאן סתר"ח שם מט"ז ולהעיר ואזהרה). וקציר מעונש מחריש ף
תוס'. בעי ויו"ט שבת כל נמי דה"ה ס"ל תשבות

סוס"א 28) סתע"ב (ואדה"ז) או"ח שו"ע .26 שבהערה ורא"ש תוס'
או"ח  בשם מב"י – (ס"כ) ס"ג סתרל"ט או"ח (ואדה"ז) וברמ"א (ס"ב).

בסוכה. הא' בלילה אכילה לענין
סוסק"א.29) סרס"ז או"ח מג"א .27 שבהערה הט"ז לשון ראה אבל
אדה"ז 30) שו"ע הא'). (בתי' דמסר ד"ה א מז, כתובות תוס' ראה

סק"א. שכג מצוה מנ"ח ס"ג. סתצ"א שם. סרס"א
סו"ס 31) לטאו"ח ב"י ב), (כז, ברכות ברשב"א הובאו גאונים ראה

אכילת  לענין וראה הערב. עד הבדלה ולא קידוש אומר שאינו – רסז
בשו"ע  הב' דיעה ועוד. סרצ"א. שם בט"ז הובא מהרש"ל – שבת סעודת

לאכלן "צריך שם [אבל שם סרס"ז ולא eneviraאדה"ז יום של
בתשובה  מרש"ל גם ולהעיר תעב). ר"ס לטאו"ח ב"ח (ראה בתוספתו"

סתרס"ח]. שם בט"ז שהובא
דהוי 32) פרטית, מ"ע היא תוס' מצות אם גם: נפק"מ מזה לכאורה

מ"ע דהוי או שהז"ג), מ"ע (והוי היום קדושת היו"ט zillkמעצם לכל
ואילך). א (קצח, לד עשה רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור ראה כו'.
לענין  שם, עשור שביתת הל' להרמב"ם מצפע"נ כהנ"ל ע"ד ולהעיר
אם  נ"מ וגם איסור... גדר לא מצוה גדר הוה דזה בעינוי: דיוהכ"פ תוס'
יוהכ"פ  אם ונ"מ עצמו. בפני דבר הוא או יוהכ"פ שם יש התוספות על

סוסל"ב. ח"ב (דווינסק) צפע"נ שו"ת וראה כו'. מכפר
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בצפון" חולקין המתחילה 33"שהנכנסין המשמרת –
שזהו  בצפון, בקדשים חלקה את מקבלת עבודתה את

העיקרי  חולקת 34החלק לעולם "בילגה אףֿעלֿפיֿכן]

וחלונה  קבועה וטבעתה ה"יוצאין") (כמו בדרום
.35סתומה"

"מעשה  משום א) טעמים: שני לכך מובאים בגמרא
שהסיפור  כפי דתה...", שהמירה בילגה בת במרים

שוהה  ש"משמרתו משום ב) בהרחבה. בגמרא מובא

לבוא".

דאמר  למאן "בשלמא הגמרא: שואלת מכן לאחר

=) משמרה לכולה דקנסינן היינו לבוא, שוהה משמרתו
דאמר  למאן אלא המשמרת), כל את קונסים כך משום

קנסינן  ברתיה משום דתה, שהמירה בילגה בת מרים

אביי: אמר אותו)? קנסו בתו משום =) לדידיה ליה
או  בשוקא דינוקא שותא אינשי כדאמרי כן). =) אין

של  שיחתו המקובל: כפתגם =) דאימיה או דאבוה
ומשום  אמו). משל או אביו משל היא בשוק תינוק
אוי  אביי: אמר משמרה? לכולה קנסינן ואימיה אבוה

שנאמר  לשכינו, טוב לצדיק טוב לשכינו, אוי 36לרשע

יאכלו". מעלליהם פרי כי טוב, כי צדיק אמרו

הראשון, הטעם על הוא בגמרא שהדיון מזה
בילגה...", בת במרים הטעם "מעשה שזהו נראה,

נקנסה 37העיקרי  זאת שמשמרת .38לכך

"מכאן  ואומר רש"י ממשיך המסכת בסוף והנה
טוב  לצדיק טוב וממילא לשכינו, אוי לרשע אוי אמרו

מרובה". טובה דמדה לשכינו,

לשכינו" טוב לצדיק "טוב של הענין שלצורך מזה
שאין  מובן, מרובה", טובה "מדה לכלל רש"י נזקק
"אמרו...", הפסוק מן ההוכחה את בגמרא גורס הוא

הגמרא  דפוסי במספר נמצאת אינם זו הוכחה ,39ואמנם
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שהן 33) שיראו כדי בדרום חולקין והיוצאין נכנסין, שהן שיראו כדי
יוצאין.

שהרי 34) עיקר ש"הצפון הנכנסים ד"ה שם סוכה במשנה רש"י ראה
בצפון  השחיטה "כי שם: ובפיה"מ קדשים". קדשי לשחיטת הכתוב קבעו

כו'".
שולחנו  הפנים דלחם טעם) כעוד – (עכ"פ הטעם הול"ל ולכאורה

המזבח* בקרבנות גם ה"ה זו דחלוקה וי"ל ב )בצפון. נה, (סוכה
זבחים )(במשנה** (ראה העזרה בדרום (רובו) הרוב לדעת ה"ה והמזבח (

א). נט,
ס"ט.35) בפנים לקמן ראה – בזה הפירוש
י.36) ג, ישעי'
כלל 37) הש"ס כללי מלאכי יד ראה – הלכה בפסק הכלל וע"ד

כו'". ששהתה מפני דשמעתין "ומסקנא כאן ר"ח בפי' ראה אבל תטֿתי.
המשניות.38) בפירוש הרמב"ם כתב דוקא זה וטעם
בדק"ס.39) שהובא כמו

zwelgc wx `iad (a"id c"t oitqene oicinz 'ld) m"anxdy dne (*t"dgl`l` mpi` 'ek m"anxd" ik ± ('ek miycw x`y zwelg rbepa `le) oetva `id (oiqpkpdl)
dpynae ,(a"q m"anxd illk ik`ln ci) "'ek 'nbd iwizrnyxetn.t"dgl zwelgl rbepa wx

`id mzwelgy oeikn ixdy ± oetva `id mzwelgy ,(my dpyna) y"dbga mgld izy weligl rbepa xnel gxken ok (**cgia*miptd mgl zwelg mr
± 'itke **ung jlid dvn jlid" `zgn `cga xne` 'idy dpynd oeylk ±lleyy.f"lf oia onf wqtda xne`yk zybcen dpi` dlilydy ,silgny xn`p `ly

jlid"c ,`ed dfa heytd yexitc ,(minrt 'a) "ung jlid dvn jlid ,ung jlid dvn jlid" (my dpyna ze`gqep iiepiy d`x) `qxibdl hxtaedvn"(ung jlid)
odklipyd`edixg`ljlid (dvn jlid)"ung± oey`xd odkl "

.cg` mewna eid zewelgd 'ay ,oaen ixd
t"dgl zwelg mr cgia dwelgd oi` zehytay ,((a ,ep my) oitqenae d"c (my dpyna) ixeni`a d"c i"yxak) oitqene oicinzd zexer zwelgl rbepa dpde

la` ± "'ek zewlgzn zelgde oikifad exihwd" (a ,hv) zegpn dpyna] (mikifa d"c ` ,gp) migqt i"yxtk mikifad zxhwd ixg`l skiz `id t"dgl zwelg ik ±
migqt i"yxta k"`yn ,((my dpynd jyndak) t"kdeiay zayak w"yvenl dxg`l `ly lleyc e`) dwelgd oixizn oikifac x`al wx ezpeekc yxtl xyt` my

mgld oiwlege" yxetn mycindryd dze`a zllkpy ± "oikifac,t"dgl zwelg ixg`l cr miiaxrd oia ly cinz eaixwd `l ixd ± oitqende oicinzd zexere ,[
oikifa (my migqt) r"x zrcl ± oitqend okeoincew,oitqenl

izxza d"c i"yxt d`x) zaya mda ynzydl miie`x oi` zexerd ± oikifal oincew oitqenc (a"id c"t oitqene oicinz 'ld) m"anxd t"ke i"x zrcl mb xwire cere
dziidy xazqn (b"n d"t zecn) dxfra dziid mzgiln mbc oeik ± ok) xerd zkizg dkixvd dwelgdy ± hxtae (`"rq ,hn my oipneh d"cez .a"rq ,fhw zay

xer mbe mzwelg l"v dzid ,(mzwelgl dkenqxweadc cinzdc± (my zegpn dpyn ± axrl zewlgznc k"eia lgy zaya t"dgl zwelg c"r) ***y"vena
.48 dxrd onwl d`xe .t"dgl zwelg mewna `wec dzid `l mzwelgc xnele wegcl xyt`

ïéà ë"àå ,'åë ãéîú(äå ïéôñåî)ä ïéáéø÷î ë"çàå ïéëéæáã äòùäá úéùòð íéðôä íçì ú÷åìçã (äøòää íéðôá ïî÷ì àáåä) íéçñô é"ùøôî úåù÷äì ïéàå (*

íâ ììåë ãéî íçìä ïé÷ìåçå é"ùø 'ìù øîåì øáúñî ë"äàìáå Y äòùî úåçôá å÷ìçì ô"ààù é"ùøôá ïéà éøäù Y ô"äçì íò íéøáã ãåò ÷ìçì ïîæåúìéëà,

.(äøòää íéðôá ïî÷ì àáåä ,úåçðî äðùî) áøòì úå÷ìçúî ãéî íúåà íéìëåà ïéàùëã øéòäìå .äìéëàä àéä ä÷åìçä úéìëú éøäù

äëøáî àéä ë"ùëã åðéà ìáà Y ùã÷îä úãåáòá úòãä çñéä åà ÷ñôä àéä ô"äçì úìéëà éøçà (ú"äî àéäù) æ"îäøá íàä ò"ö äøåàëìã ,øéòäìå

.(ä"ôø ãéîú) 'åëå ã"äùòå

.ïàë éøéàîä ïåùìá ÷"òöå .äæá è"å÷ù (äöî êìéäå ä"ã à ,åð äëåñì) øðì êåøò äàøå (**

àîìéã ,éðú÷ àì ïé÷ìåç ïéôñåîá åìéàå ïî÷ì êéøô éàî ë"àã ù"åîá å÷ìçéù àåä 'éôäã ì"àå" êéùîîå é"ùøô ìò äù÷îã (á ,åð) äëåñ øðì êåøòá (***

úììåë äðùîáù ä÷åìçä éøäù ,ïáåî é"ùøô õåøéú ìáà Y "äæ øîùîî íéðùå äæ øîùîî íéðù ïéñðëð åéäùë úáùá å÷ìçù äî ÷ø éøééà àìã éðú÷ àì êëì

àéä ä÷åìçä ìë æàå ,ô"ëäåéã úáù ú÷åìç íâ÷"ùöåîáéìåàå .('åë éøééà àì äîì õåøéú êéøö Y "'åë ÷ø éøééà àìã" åöåøéú :íâ) .'åë ïéñðëð åéäùë àìå

.åùåøéôì òåéñì ÷ø åàéáî
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ההוכחה  אם ההבדל מהו לכך, הסיבה את להבין ויש
מרובה". טובה "מדה הכלל מן או הפסוק מן היא

.Ë
"‰ÓÂ˙Ò ‰ÂÏÁÂ ‰ÚÂ·˜ ‰˙Ú·Ë"

המשמעות  את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי
ישנם  בכך אשר סתומה", וחלונה קבועה "טבעתה של

פירושים: שני

מפרש  היא 40רש"י הכוונה קבועה" שב"טבעתה ,
והיו  המטבחיים... בית במקום בעזרה "שהיו לטבעות
אחד, מצד פתוחה והטבעת רצפה, באבני נתונות
וחוזר  לתוכה הבהמה צואר ומכניס למעלה והופכה
קבועה  בילגה של וטבעת הרצפה, לתוך פתחה והופך

אחרים" בשל שתשתמש כדי נהפכת .41ואינה

היו  "חלונות רש"י מפרש סתומה" "חלונה ולגבי
את  גונזים ששם התאים כתלי בעובי החליפות בבית

mdipikq42 הן כלומר, בילגה". של חלונה וסתמו ...
וכליה. השחיטה לצורך היו ה"חלון" והן ה"טבעת"

"טבעתה  מפרש: המשניות בפירוש הרמב"ם
היו  משמר לכל "טבעת – סתומה" וחלונה קבועה
כולם  והיו אותם ומפשיטין הבהמות בהם תולין

תולה  היתה משמרה נכנסה וכשהיתה בכתלים קבועות
שם  היו כן וכמו שלה. שהעבודה לרמוז טבעת אותה

לכל  חלון כהונה בגדי ושם חלונות וארבע עשרים

הקרבן  הפשטת לצורך היא הטבעת – משמרה..."
כהונה. בגדי לצורך והחלונות

.È
Ì"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙÏ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ· Ï„·‰‰

הקנס  רש"י פירוש לפי הוא: הפירושים בין ההבדל

שחיטה  כי לנשים, גם הקשורים בענינים הוא בילגה של
בזרים שוחטין miypae"כשירה מלכתחילה ואפילו ,"

ארוך) כהונה"43(בסכין מצות ואילך "מקבלה ורק ,44.

בדברים  בילגה את קנסו הרמב"ם, פירוש לפי אך

הקרבנות  הפשטת – לנשים קשורים על 45שאינם

העבודה dxfra46הטבעות לצורך כהונה ובגדי והרי 47, ,
לעבודה. פסולות נשים

את  קונסים רש"י לדעת הוא: למחלוקתם היסוד
הקשורים  בדברים רק ה"שכינות", עקב המשמרה,

שגם מפני – (מרים לנערה הרשע, יכולה id`לשכן
אלו) דברים שזה 48לעשות ובבזיון בעונש מודגש וכך ,

הנערה. בגלל
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חלונה.40) וד"ה וטבעתה ד"ה סע"א נו, שם במשנה
לתועלת 41) שהיו כאן בר"ח פי' ועד"ז כאן. במאירי הובא וכן

השחיטה.
ובר"ח 42) כאן. במאירי ב' פי' המסכ'. בסוף כאן בירושלמי פירש וכן

שהיו חלונות וגם זה, דלקמן הובא (כברמב"ם בגדיהם שם נותנים
בפנים).
פסוה"מ.43) הל' ריש רמב"ם ואילך. סע"ב לא, זבחים
פסוה"מ 44) הל' ה"ו. פ"ט המקדש ביאת הל' רמב"ם א. לב, שם

הכ"ב. פ"א
מקדש dxykyאף45) ביאת הל' רמב"ם ואילך. ב כו, יומא – בזרים

הכשירות  בעבודות "אפילו אין: ד"ה ב עו, קדושין ובתוס' ה"ו. פ"ט
אע"ג הפשט או שחיטה כגון כו'"miypaכשירהdhigycבזרים ובעבדים

לד  כט, ב  לדה"י מרד"ק ולהעיר סע"ב). כד, כתובות חד תוד"ה (וראה
אחיהם  ויחזקום כו' להפשיט יכלו ולא למעט היו הכהנים רק עה"פ

זה. הי' הדוחק שעת כהונה מצות ואילך הדם שמקבלת ואע"פ הלוים:
פ"ה 46) ביה"ב הל' רמב"ם מ"ה. פ"ג מדות מ"ה. פ"ג תמיד ראה

הי"ג.
מע"ש  ירושלמי אשה. וכי ד"ה שם ותוס' ורש"י ב נב, קידושין וראה
הי"ח. פ"ז שם הרמב"ם על שעה"מ ה"א. פ"ב ערכין תוספתא  ה"ג. פ"ה

ועוד.
כהונתם 47) עליהם שבגדיהם בזמן לג: מ"ע להרמב"ם ובסהמ"צ

כו'. עליהם
חלוקת 48) בשביל לא הוא בדרום" ש"חולקת שהקנס צ"ל ולפ"ז

כ"א  ז), פ"ו, זבחים (תוספתא כהונה לזכרי רק שנאכלים הפנים לחם
וכגון שם *, הנחלקים דברים שאר בשביל .cereהמוספין **,erzexבעיקר

בגמרא  ר"י דאתותב דהא ובמוספין. ד"ה שם פרש"י ב. שם, סוכה ראה
בזה רק שהמשמרה oiwlegמשמרותizyyהוא לזה בהנוגע לא אבל ,

ר"ח  בפי' וראה הנכנסים). ד"ה במשנה רש"י (כל' ביניהם" "חולקין
בלבד.oitqendכיxxazpeבגמרא: הן היוצא משמר של

מסיים: בלגה" בת במרים "מעשה שבגמרה שבברייתא ולהעיר
) חלונה" את וסתמו טבעתה את קבעו בדבר חכמים הובא le`"וכששמעו

כו'"). ששכנו "אע"פ בסיומו כ"א בדרום" ש"חולקת זה

mewna dzid zayd meic mipiprd lk zwelg dxe`klc (*cg`.my 'ad b"deyae 34 dxrd lirl d`xe .
zekeqd inia dbla zxnyn zwelg mb dxe`klezexnynd xcq lry.`nrh xza lifc ,mexca dziid (a"r yix ,dp dkeq dpyn)

zenia dbla zxnync dwelgd mb m`d yetige r"velegd" dpynd oeylc) mexca dzid (miypl jiiyd mb dfay) dzxnyncmlerlyxtl xyt` "mexca zwleg
± llek ikd epaena mblk.(dbla zxnync zewelgd

milbxd zepaxwc dwelgdl rbepa r"v ote` lkaelk"cmbe) mexca wleg cearl `ad dblac dxnynn odk dfa mb m`d ± (a ,dp dkeq dpyn) "zeey zexnynddf
"a llkpmlerl"c `d dfay oeik ile` e` ,("mexca zwleglkzexnyndzeeydzry iptn epi` "dpnflydblac dxnynezcear iptn `"k ,cigidcx`yk wleg ±

.zexnynd
.dlila dzid oicinzde oitqend zexer zwelg dxe`klc ,34 dxrdl 'ad b"dey lirl d`x la` (**



ireaydכב cenild xefgn t"r ± opgz`e zyxt ± zegiyÎihewl

שאין  בענינים גם הוא הקנס הרמב"ם, לדעת ואילו
קשר  כלל לנערה 49להם – .50לרשע

המושג  של הכללית למשמעות קשור וזה
מהותיֿפנימי  לקשר גורמת השכינות האם "שכינות":
שהקשר  או השכן, מציאות נעשית שזו עד ולשינוי,

בלבד, חיצוני הוא

רש"י  לשיטת בשיטתו: נוקט מהנ"ל אחד וכל
על  משפיעה ואינה בלבד חיצוני קשר היא השכינות
של  השדה בענין לעיל כאמור ה"שכן", של מהותו

ברֿמצרא.

לפרש כללי באופן בשיטתו נוקט הוא mheytוכן
" של הפשוטה והמשמעות דברים, לכולה opiqpwשל

היא ypereמשמרה", qpwl.הרשע מצד

עקב  שלה, והבזיון העונש שגם רש"י לומד מזה
קשר  לו יש אשר השחיטה בענין רק הוא השכינות,

(אשה) עצמו של 51לרשע ממעשהו תוצאה רק זוהי כי ,
הרשע.

קשר  יוצרת שהשכינות הרמב"ם, לשיטת ואילו
רק 52מהותי  הכוונה אין לשכינו" שב"אוי ובעניננו, ,

חיצוני, לגבי eyperלענין גם אלא ה"שכן", של
השכן, של מהותו על משפיעה שהשכינות הרשעות

בהלכות  שיטתו לפי גם בכך סובר שהוא לומר ויש
נמשך53דעות  להיות אדם של ברייתו "דרך :eizerca

אחר eixiageובמעשיו eirix.שם מרחיב שהוא כפי ,"...

מוגבלים  אינם והבזיון העונש שגם מובן ולכן
(הנערה) לרשע לגורם, הקשורים העונש 54לענינים כי ,

עצמו  השכן של רשעותו עקב .55הוא

.‡È
˜È„ˆÏ ·ÂË"Ï ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÁÎÂ‰‰ ÔÈ·˘ Ï„·‰‰

"ÂÈÎ˘Ï ·ÂË
לשכינו" טוב לצדיק "טוב אם ההבדל, מובן זה לפי
או  טוב...", כי צדיק אמרו "שנאמר מההוכחה נלמד

כדלעיל: והסברא, הכלל מן זה ענין שלומדים

פרי  כי טוב כי צדיק "אמרו הפסוק מן ההוכחה
בפשטות  היא יאכלו" פותח 56מעלליהם שהפסוק כיון :

"אמרוcigiבלשון –wicvכיaeh בלשון ומסיים – "
miaxמעללי פרי כי " :wicvd לכך שאכן אלא, ?"

מפני  הפסוק: מן הנלמדת בהוכחה הגמרא מתכוונת
התוצאה, את מקבלים שהשכנים בלבד זו לא השכינות,

xkyd פרי" מכך, יותר אלא הצדיק, מעשי משום
אשר mdiמעלל  עד שינוי עצמם בהם חל – יאכלו"

"מעלליהם". גם נעשים הצדיק מעללי

" זאת wicvואת exn`– לצדיק אומרים טוב", כי
הצדיק  בשבח הצדיק, אודות של 57או שהענין מפני –

מעלל  שכנותםmdi"פרי עקב הוא הם wicvlיאכלו" –
.epnn58epzydeלמדו

אינה  שהשכינות כדלעיל, רש"י שיטת שלפי ומובן,
השכן  של מהותו על חיצוני 59משפיעה קשר זהו אלא ,
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(49" שפירש בזה שיטתו, ביותר בנוגע dzrahומודגשת קבועה"
hytdl הטבעות מפורש נאמר שם) (מדות במשנה ואילו הבהמה,

וברפ"ד oihgey"שעליהן שם מדות בפיה"מ עצמו  הרמב"ם וכ"פ ,"
ויוכלו  הנשחט רגלי בהם שאוסרין כ' שהוא (אלא מע"ש סוף דתמיד.
הפשט  משא"כ הי"ד. שם ביה"ב ובהל' כאן). הר"ח פי' וע"ד לשוחטו,
ובפיה"מ  שם ומדות תמיד משנה – ברזל" של ב"אונקליות הי' הבהמה

שם). (ובפיה"מ א סד, פסחים משנה שם.
(כנ"ל  כאן בירושלמי כמפורש לא מפרש הרי לחלונות בנוגע וגם

שם "היו כ' כאן שבפיה"מ ולהעיר .(42 מהל'ckהערה ובפ"ח חלונות" *
שם. כ"מ וראה ותשעים". "ששה ה"ג המקדש כלי

לנשים)50) (שאסור הפנים בלחם בדרום שחולקת שכתב זה אבל
.34 להערה הא' שוה"ג לעיל כמבואר הוא – בדבריו כמפורש דוקא
לנשים. שייכת שאינה לחה"פ בחלוקת גם הקנס הי' הרי ומ"מ

לכולה 51) קנסינן ואימי' אבוה "ומשום הגמרא לשון שמפשטות ואף
ד"אוי לכאורה משמע לשכינו" אוי לרשע אוי אביי אמר ryxlמשמרה,

או  דינוקא.. (דשותא ואימי' אבוה מצד אלא הנערה מצד לא הוא כו'"
לפנ"ז בגמרא קאמר א) הרי: כו'), ודברים `eדאבוה`eדאבוה דאימי',

אביי  "אמר האב לקנס שבנוגע מזה ועיקר: ב) לאימי'. שייכים אינם אלה
oi`"אין" קאמר לא המשמרה לקנס בהנוגע משא"כ כו'". אינשי כדאמרי

הנערה  מצד אלא ואמי' אבוה מצד (רק) לא בא למשמרה שהקנס משמע

"אוי אמרו חלונה:ryxlשעלי' סתמו ד"ה לפנ"ז מפרש"י מוכח וכן כו'".
ומשום פריך לכולהdcicולקמן שהובאה dxnynקנסינן דק"ס וראה .

כאן. דוד יד המסכתא. סוף רע"ב ראה אבל קנסינן". הכי "משום גירסא
דיע 52) (לכמה ויו"ט בשבת תוס' ס"ל לא שהרמב"ם ראה ומה – ות)

י"ל. – 21 הערה לעיל בהמצויין
רפ"ו.53)
וגזרו yxetnובדבריו54) ומסיים: ואימי'. באבוה ולא הנערה ע"ד רק

כו'. זו רעה תרבות מתוכה שיצאה המשמרה** כל על הדור אותו חכמי
בפרש"י 55) הקנס: בתוכן והרמב"ם דפרש"י השינויים מובנים ועפ"ז

אחרים בשל שתשתמש "כדי הוא דהקנס כ' וטבעתה ד"ה i`pbeבמשנה
"ולא וברמב"ם לה". oniqהוא dl egipd'עלי dlyשיורה dceary."

המאירי. לשון וראה כו'". ממקומה אותה "ויעקרו כאן מירושלמי ולהעיר
סי"ב. בפנים ולקמן

לע"י.56) יעקב עיון
יוד).57) ג, (ישעי' שם מפרשים
לח.58) ג, במדבר מפרש"י להעיר
משמרה 59) לכולה קנסינן ואימי' אבוה "ומשום השאלה שעל ומזה

(51 הערה (כדלעיל האב כבקנס "אין" ולא לרשע" אוי אביי אמר –
שלאמו  כו'.opiqpwכח, הנערה מעונש זה מסובב כ"א עצמה להמשמרה

.zeynyn md dnl b"l la` .(ai ,c"t) o`k `ztqeza d"ky xirdl la` .my ycwnd ilk 'ldak l"ve m"anxa q"hc 'k o`k cec cia (*
.dgtynd lk :epiptly mebxza la` .ixi`na k"ke .gt`w mebxza d"k (**
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"אמרו 60בלבד  הפסוק מן הוכחה להביא אפשר אי ,
טוב...". כי צדיק

לצדיק  "טוב של לענין ההוכחה את מביא הוא ולכן
בצד  אם מרובה": טובה "דמדה הכלל מן לשכינו" טוב
"אוי  לרשע חיצונית שכינות שמפני רואים השלילי
טוב  לצדיק "טוב היא לצדיק שהשכינות ק"ו לשכינו",

לשכינו".

.·È
"‰·Â¯Ó ‰·ÂË ‰„Ó"

לדעת  צורך, יש מה לשם חלק: אינו העניין אך
טובה ש"מדה בפרט אילו daexnרש"י, אף והרי ,"

אז  גם לה, ההפוכה למדה זהה טובה" ה"מדה היתה
"טוב  שגם לשכינו" אוי לרשע מ"אוי להסיק ניתן היה

לשכינו"? טוב לצדיק

הוא: לכך ההסבר

בפנימיות  פגע לא בילגה משמרת של הקנס
בחיצ  אלא את מהותה, עליה אסרו לא בלבד: וניות

ובזיון  בגנאי אותה קנסו אלא ממנה, חלק או 61העבודה

בעבודה. מסויימים בפרטים

לשכינו" אוי לרשע "אוי של לענין בהתאם וזאת
בכלל  ישראל על ועונש פורענות של הענין כי בכלל,

חז"ל  כמאמר בפנימיות. ולא בלבד בחיצוניות 62הוא

הבא". לעולם עכור אתה "אי ביותר הקשה העונש על

חיצוני  הוא יהודי אצל הרע שבכלל, לכך בהתאם
למציאותו 63בלבד  בנוסף הוא 64וטפל העונש גם ולכן ,

בלבד. וזמני חיצוני

השפע  לשכינו", טוב לצדיק ב"טוב זאת, לעומת
מהותי  הוא לצדיק, השכינות ידי על המגיע הטוב

היהודי. פנימיות על ומשפיע ונצחי

לשכינו" טוב לצדיק "טוב אילו די שאין מובן ולכן
אוי  לרשע "אוי ההפוך, לכיוון זהה במדה היא
גם  לרשע חיצונית שכינות ידי על כאמור, כי, לשכינו",

drtydd ואפילו לצדיק, השכינות ואילו חיצונית, היא
היהודיםֿשכניו  על הצדיק משפיע בלבד, חיצוני קשר
בפנימיות. טובה להם ומביא ומהותית, פנימית השפעה

טובה "דמדה לומר רש"י צריך ",daexnלפיכך
השפעה  היא הצדיק של לשכינו" ש"טוב מובן ובזה

zizedne zinipt65.

.‚È
"‡¯ˆÓ ¯·" ÈÈÚ· "·ÂË ‰˘Ú"Â "Ú¯Ó ¯ÂÒ"

"Ë"ÂÈÂ ˙·˘ ˙ÙÒÂ˙"Â
טוב  – לשכינו אוי לרשע "אוי אלו, ענינים בשני
שני  של המשמעות נרמזת לשכינו", טוב לצדיק
"בר  כדלעיל: השכינות בענין אשר הכלליים הענינים

ויוםֿטוב": שבת ו"תוספת מצרא"

בעבודת  לשכינו" אוי לרשע "אוי של המשמעות
"אוי  הביטוי היא: שנראה 66האדם כפי צער, על מורה

עמוק  בצער השרוי שאדם בניֿאדם, של בטבעם
עבודת  היא החטאים על והצער "אוי", בזעקה מתבטא

הרע  וביטול להכנעת הגורמת .67התשובה

שבירת  היא לרשע..." "אוי הענינים: שני הם ואלה
– האדם ובנפש מרע", "סור של עבודה כלומר, הרע.
עבודה  היא לצדיק..." "טוב ואילו ראש. וכובד מרירות

שמחה. – האדם ובנפש טוב", "עשה של

כיוונים  לשני ומגיע עצמו על עובד יהודי כאשר
סור  הרע, וביטול שבירת – לשכינו" "אוי גם נגרם אלו

" וכן "שכינו", אצל גם "ועשה aehמרע, – לשכינו"
"שכינו". אצל טוב"

של  הענינים שני הם אלה כללי, באופן ובעולם,
ויוםֿטוב": שבת ו"תוספת מצרא" "בר

האדם  את מחייב כפשוטו מצרא" "בר של הדין
השדה את למסור – מטבעו להיפך כדי diepwdלנהוג

וזוהי  לזולתו, טרחה רק אפילו או נזק לגרום לא
מרע". "סור של העבודה
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כהנים 60) "בתורת פירושו בתחילת רש"י שהביא מה מובן ועפ"ז
באבן נגע האבנים את וחלצו שהנגע revwnayתניא ואע"פ חולצין שניהן

לקה  חבירו בכליו צרה עינו שהיתה מחמת זה של בביתו אלא נראה לא
" בזה רק הוא לקה ששכינו שזה כו'". אמרו מכאן ",revwnayבשבילו

(מצורע עה"פ בתו"כ הפירוש) (ופשטות כגירסתנו ורש"י ולא מ). יד,
וברע"ב  מ"ו. פי"ב נגעים וראה שבזוית. ד"ה ב קכח בחולין לשיטתי'

שם. אחרונה ומשנה
רש"י.61) דעת 55 הערה לעיל ראה
ב.62) מג, סנהדרין
תרנ"ט.63) בראשית דש"פ מאמר ראה
ספ"ב.64) גרושין הל' רמב"ם ראה

(65" הר"ח מ"ש יומתק (שמשנה `ixyלצדיק`ixyועפ"ז לשכינו"
" הגמרא ושבח aehמלשון הילול לשון הוא "אשרי" כי כו'"), לצדיק

יח, במדבר ד. א, בשלח (לקו"ת שבמצוות התענוג ריבוי עוצם על והוא
ונצחי. פנימי טוב שהוא ועוד) ב.

– תשמ"ח קה"ת (בהוצאת בתחילתה לתהלים הוספה צ"צ וראה –
"אוי". ד היפך שזהו ואיך אשרי בפי' ט) ע' תהלים בריש במקומו נדפס

ח"ב 66) לנ"ך אוה"ת ואילך. 11 (ע' לאיכה צ"צ ראה חסידות ע"פ
ט). ע' – תשמ"ח ובהוצאת בתחלתה. (הוספה לתהלים א'מ), ע'

שלמה 67) מלאכת וראה "איי". בצעקת חצר"ת תקעו ד"ה ראה
צ"צ  ראה החסידות ע"ד "אי" – לרשע". אי מוגה "מצאתי שם: לנגעים

א'מא). ע' נ"ך אוה"ת ואילך. 12 (ע' איכה עה"פ לאיכה
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שאין  כללי, באופן מצרא" "בר של בענין גם וכך
וכדומה, לשדה בקשר אלא ומצוה, קדושה בעניני מדובר

מרע". ל"סור בעיקר לדאוג יש ששם הרשות, עניני

על  מדובר ויוםֿטוב" שבת ב"תוספת זאת, לעומת
הוספת  ויוםֿטוב, שבת בעניני תוספת טוב": "עשה

לעולם. וקדושה טוב

.„È
"ÂÈÎ˘Ï ÈÂ‡Â Ú˘¯Ï ÈÂ‡" Y ÏÂÏ‡

לרשע  "אוי של השני בפירוש לעיל, האמור לפי
עמוקות  ב"מגלה הנאמר יובן לשכינו" ש"אלול"68אוי

" תיבות לכאורה 69lאוי eרשעlוי`ראשי כי, שכינו":
חודש הוא אלול חודש לשאול: mingxdניתן

zegilqdeענין לבין בינו הקשר ומהו ,zeprxetd של
לשכינו"? ואוי לרשע "אוי

ש"אוי  היא, המשמעות לעיל האמור לפי אלא
אלול, בחודש תשובה ידי על הרע שבירת היא לרשע"
בחודש  הרע שבירת של ההשפעה היא לשכינו" ו"אוי

אב. חודש לו, הסמוך שכינו על אלול

בזהר  נאמר הוא: לכך שהחדשים 70ההסבר ,
של  חדשים וסיון, אייר ניסן, הם אבינו ליעקב הקשורים
שלושה  לקבל עשיו גם היה צריך זה ולפי קדושה.
חדשים) שני =) ירחין" "תרין רק קיבל הוא אך חדשים,
מצא, לא =) ואתאביד אשתכח לא ואיהו אב, תמוז
אב  בחודש ." הוא דיליה לאו אלול דהא ממנו) ונאבד

מכך. יותר ולא "דיליה" ימים תשעה רק יש עצמו

מובן  לאחר 71מזה – אב חודש בין הבדל שיש
אלול. לבין – באב תשעה

שוברים  אז עצמו: לאלול לרשע" "אוי רומז ולכן
להיאחז  לו נותנים אין לגמרי, והרשע הרע את ומכניעים
"אוי  לו, שייך להיות צריך היה זה שזמן למרות בזמן,
חודש  שמשפיע הרע שבירת של ההשפעה – לשכינו"
– אב בחודש שגם "שכינו", לו, הסמוך הזמן על אלול

אשתכח", ולא "אתאביד ואילך באב מתשעה

נתנאל" ב"קרבן נאמר חודש 72ולכן על שהנאמר ,
בהדי  משפט) לו שיש מי =) דינא ליה דאית "מאן אב:
ממנו)" יתחמק =) מיניה לישתמיט גוי) עם =) עכו"ם

באב. תשעה שלאחר הזמן עד רק מכוון

.ÂË
‰˘Â„˜ ˙ÙÒÂ˙ :‰¯ËÓ‰

עלֿידיֿזה  להגיע היא הרע שבירת מטרת אך
אור. בגילוי טוב", ב"עשה להוספה

אב, בחודש הרע שבירת תכלית גם וזוהי
" – אור לתוספת מביאים אב",mgpnשבאמצעותו

מתשעת  אחד בכל – לרשע אוי – הרע שבירת שלאחר
נחמה  כדי ועד "מנחם", עצמו "אב" נעשה הימים,

עמי"73בכפליים  נחמו "נחמו הוא 74, אנכי "אנכי עד ,
.75מנחמכם"

חודש אלול, לחודש מגיעים מכן ,mingxd76לאחר
שלמעלה  הרחמים מדות מי"ג לעולם השפע המשכת
טובה  וחתימה לכתיבה הכנה שזוהי מהשתלשלות,
ונחתמים  נכתבים ואחת אחד שכל השנה, בראש

גמורים  צדיקים של בספרן .77לאלתר
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א).68) (נה, עקב פ' עה"ת
וא"ו).69) (בלא לשכינו אוי שם: ובנגעים (ובתו"כ שלפנינו בגמ'

(ובה  כאן בע"י פרש"י d"cאבל כאן, הר"ח פי' ובע"י, בגמ', שברש"י
כבפנים. הוא כט) ג, במדבר

שם.70) עמוקות מגלה וראה א. יב, שם מזהר ולהעיר ב. עח, ח"ב
לפנ  יהי'ושם ולא לטב אלול חודש שנסתלק גרם משה ג): (נד, "ז

ד'. ולא טבת) אב (תמוז חדשים ג' רק עשו של לחולקי'
אגרותֿקודש 71) לקולוי"צ וראה קז. אופן עמוקות במגלה משמע וכן

ואלול. דאב בהחילוק תי) תו, (ע'
סק"ה.72) פ"ד תענית הרא"ש על

ספ"א.73) רבתי איכה
א.74) מ, ישעי'
יב.75) נא, שם
ואילך.76) א לב, ראה לקו"ת תקפא. ר"ס או"ח ראה

הוא  בכלל אב שחודש (92 .79 (ע' ח"ט [המתורגם] מלקו"ש ולהעיר
הוא  ברצון) שהיו אחרונים יום (מ' אלול וחודש דמרירות, העבודה
לשכינו" ואוי לרשע "אוי הענינים ב' באלול ולפ"ז שמחה. מתוך העבודה

לשכינו. טוב לצדיק טוב וגם הרע, וביטול שבירה –
ב.77) טז, ר"ה

ireayd cenild xefgn t"r ± opgz`e zyxt ± zegiyÎihewl
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.„È
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*engp zay zegiyÎihewlhi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

·˙Î·˘ ‰¯Â˙· ‰ÓÁ ÔÈÚ· ÔÂ˘Ï‰Œ˙ÂÏÈÙÎ
‰ÙŒÏÚ·˘ ‰¯Â˙·Â

בפסוק  הלשון כפל engp"1על engp יאמר עמי

במדרש  נאמר ומתנחמים 2אלקיכם", בכפלים "לקו :

מהי  להבין: יש כפול. יהיה הנחמה שענין בכפלים",
כפולה? נחמה של משמעותה

היתרון  מהו הפשוט: הקושי ידוע שני, מצד
"בכפלים"? היה ה"לקו" אם כפלים", שב"מתנחמים

מכות, מסכת סיום הסבר עלֿידי יובנו הדברים
"עקיבא  – נחמה של כפולה לשון יש שם שגם

ניחמתנו" עקיבא החורבן 3ניחמתנו על מדובר שם וגם ,

"ניחמתנו" הלשון כפל בא כך שעל .4והגלות,

בתורה  מתבארים שבכתב תורה שעניני הידוע, ולפי

בעניננו. גם כך הרי שבעלֿפה,

.·

˙ÂÎÓ ˙ÎÒÓ ÛÂÒ· ‡¯Ó‚‰ È¯·„

רבן  היו "וכבר הגמרא: אומרת מכות מסכת בסוף

יהושע  ורבי עזריה בן אלעזר ורבי ורבי 5גמליאל
רומי  של המונה קול ושמעו בדרך מהלכין 6עקיבא

ורבי  בוכין התחילו מיל. ועשרים מאה ברחוק מפלטה

אמר  משחק? אתה מה מפני לו: אמרו משחק. עקיבא
הללו  לו: אמרו בוכים? אתם מה מפני ואתם להם:

לעבודת 7כושיים  ומקטרים לעצבים שמשתחוים

רגלי  הדום בית ואנו והשקט, בטח יושבין כוכבים
לכך  להן: אמר נבכה? ולא באש שרוף אני אלקינו

עלֿאחתֿ רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי ומה משחק,
כיון  לירושלים, עולין היו אחת פעם שוב כמהֿוכמה.
להר  שהגיעו כיון בגדיהם, קרעו הצופים להר שהגיעו
התחילו  הקדשים, קדשי מבית שיצא שועל ראו הבית
אתה  מה מפני לו: אמרו משחק, עקיבא ורבי בוכין הן
לו: אמרו בוכים? אתם מה מפני להם: אמר משחק?

בו  שכתוב שועלים 8מקום ועכשיו יומת, הקרב והזר
משחק, אני לכך להן: אמר נבכה? ולא בו הלכו

ואת 9דכתיב  הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה
זכריה, אצל אוריה ענין מה וכי יברכיהו, בן זכריה
תלה  אלא שני, במקדש וזכריה ראשון במקדש אוריה
באוריה  אוריה, של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב

בזכריה 10כתיב  תחרש, שדה ציון בגללכם לכן :
עד 11כתיב  ירושלים, ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד :

שלא  מתיירא הייתי אוריה של נבואתו נתקיימה שלא
נבואתו  שנתקיימה עכשיו זכריה, של נבואתו תתקיים
בלשון  מתקיימת, זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של

ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו: אמרו .12הזה

האגדה  מחלק הוא הנ"ל הגמרא שקטע למרות
מאגדה  הלכה למדים שאין כלל וקיים הרי 13שבתורה, ,

כשאין  אך להלכה, סותר מהאגדה הלימוד כאשר זהו
כך  על ולהסתמך מאגדה הלכה ללמוד ניתן .14סתירה,

הלכה  מאגדה למדים שאין תאמר אם אף  ועוד:
בפועל  ללמוד.15למעשה ניתן בהלכה סברא הרי ,
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מכות. מס' וסיום (*
פרשתנו.1) הפטרת א. מ, ישעי'
שם.2) ישעי' ילקוט
עמי".3) נחמו נחמו כפול בלשון הנחמות כל "מצינו שם חדא"ג ראה

עקידה, ראה מכות. מס' סיום מבואר פרשתנו בריש התורה מפרשי ובכמה
ועוד. דוד. ראש

סיפורים 4) (ב' מכות מס' דסיום המיוחדת השייכות על להעיר
לגלות בנוגע מדובר בו המס', לתוכן (וכן ihxtדלקמן) הגולין" הן "אלו

ערים  שלש משה יבדיל "אז ואילך) מא (ד, לפרשתנו וכן המס'), בתחלת
גלות דגם גו'", רוצח שמה לנוס כו'illkdגו' האדם דם לשופך שייכת

ב. ב, (מכות כפרה גם הם מקלט וערי ועוד). ג. יג, במדבר לקו"ת (ראה
הגלות. דוגמת – ובכ"מ)

אי'5) ובילקוט .12 (דהערה וילקוט ואיכ"ר ובע"י בגמ' סדרם כ"ה
וראה  לראב"ע. ר"י מקדים שם) (דלקמן בספרי אבל סתם). אלעזר" "רבי

דק"ס.

וספרי 6) באיכ"ר ועד"ז בדק"ס), (הובאו הש"ס דפוסי ברוב כ"ה
סיבת  וכנראה בבל". "של דפוסים ובכמה ארם". "של ובע"י .(12 (דהערה

המלכות. בקורת מפני – השינויים
הללו.7) שגויים ובדק"ס: הללו. עו"כ בע"י: ראה
ז.8) יח, יו"ד. ג, נא. א, במדבר
ב.9) ח, ישעי'

יב.10) ג, מיכה
ד.11) ח, זכרי'
שם.12) ילקוט  טו. יא, עקב בספרי גם הובאו הנ"ל סיפורים ב'

שינויים. בכמה יח. פ"ה, איכ"ר
ה"ד.13) פ"ב פאה ירושלמי
שד"ח 14) וראה תרי"ט. סי' לר"ת הישר ס'

אגדה. ערך תלמודית אנציקלופדי' צה, אות א' מערכת כללים
ואנציקלופדי'15) שד"ח וראה קסא. סי' חיו"ד מהדו"ת נוב"י שו"ת

שם.
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אלה אין בעניננו הרי כך, על אגדה ixacנוסף
רב  מעשה אלא נהגו 16בלבד, התנאים שגדולי כפי ,

ר"ע, כולל שמותיהם, את מונה והברייתא בפועל,
דר"ע" אליבא שבע"פ) תורה (כל ומובן 17ש"כולהו ,

להלכה. הנוגעות סברות כאן שנכללות

מסופר אין השני כשבחלק "בוכים"במיוחד על רק
על אלא שהגיעו dyrnו"משחק", "כיון – הלכה של

הכי" ליעבד "דדינו – בגדיהם" קרעו הצופים .18להר

כלשון  קמפלגי", "במאי להבין צריך הנ"ל כל לפי
למחלוקת  הגורם שהן ההלכתיות הסברות מהן הגמרא:
מ"בוכין" קצה: אל מקצה עקיבא, לר' חכמים בין
עקיבא  לו: "אמרו היא שהמסקנה ולמרות ל"משחק"?
לסברתם  שגם מובן הרי ניחמתנו", עקיבא ניחמתנו
כאשר  ובמיוחד בהלכה, מקום יש בוכין" ש"התחילו
ניחמתנו", "עקיבא שאמרו מוזכר אין הראשון בסיפור

במאורע ר"ע שתשובת מכך שמשתמע לא oey`xdוכפי
" – השני במאורע מבכי אחת...".aeyמנעתם פעם

.‚
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הסיפורים  בתוכן דיוקים מספר להבין יש כן
חלקם:19הנ"ל  ולהלן ,

הרי  בוכים"? אתם מה "מפני ר"ע שאלת מהי א)
שהחריבה  רומי, של המונה קול שומעים שכאשר ברור,
ביתֿהמקדש  את כשרואים ובמיוחד ביתֿהמקדש, את
הקדשים" קודש מבית שיצא "שועל – חורבנו בשיא

ובכי? אבל נדרשים –

להר  "כשהגיעו השני הסיפור מן יתרֿעלֿכן: ב)
כך. נהג ר"ע שגם מובן, בגדיהם", קרעו הצופים
ומדוע  הבית, חורבן על בכך התאבל הוא גם כלומר,

בוכים"? אתם מה "מפני שואל הוא

על מדבר אינו יומת" הקרב "והזר הפסוק zqipkג)
בביתֿהמקדש  עבודה על אלא לקדשֿהקדשים, .20זר

איסור  את להדגיש שרצו התנאים, על אפוא היה
הפסוק  את להביא לקדשֿהקדשים, "ואל 21הכניסה

אסור  הגדול לכהן אפילו – הקודש" אל עת בכל יבוא
השנה  בכל הקדשים לקודש .22להכנס

נבואתו  נתקיימה שלא "עד ר"ע של סברתו מהי ד)
של  נבואתו תתקיים שלא מתיירא הייתי אוריה של
לא  שנבואה ספק להטיל ייתכן כיצד – זכריה"

חז"ל  מאמר לפי ובמיוחד ודבור 23תתקיים? דבור "כל :
הקב"ה מפי בו"?daehlשיצא חזר לא תנאי על אפילו

שדה  "ציון הנבואה את דוקא ר"ע מציין מדוע ה)
קודמת? אחרת, (וגאולה) חורבן נבואת ולא תחרש"

התנאים  כל שמות את הגמרא מפרשת מדוע ,24ו)
ויכול  מהם, אחרת ונהג סבר שר"ע הוא העיקר הרי
ר"ע  היו כבר אחרים: כבמקומות להכתב, היה

mipwfe...25?26וכדומה

רק  ניחמתנו" "עקיבא חכמים אמרו מדוע ז)
בראשון? ולא השני, במאורע

עקיבא  ניחמתנו עקיבא לו אמרו הזה "בלשון ח)
הלשון  (כל) כפל מהו – הדיוק 27ניחמתנו" ומהו ?

dfdש" oeyla?"לו אמרו

"כפלו 28המהרש"א  וח': ז' שאלות על אומר
תשובתו  אך שזכר". המעשים שני שם על הדברים
זמן  של בהפסק היו המעשים" "שני הסבר: דורשת

בדרך"29ומקום  "מהלכין כשהיו אירע הראשון –
– לירושלים" עולין כש"היו "שוב" והשני לרומי,

אחת? בתשובה נענים הם וכיצד
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שם.16) וברשב"ם ב. קל, ב"ב וראה וש"נ. א. כא, שבת
וש"נ.17) רע"א. פו, סנהדרין
או"ח 18) טושו"ע ראה – בהלכה לשקו"ט ונוגע גרשום. רבינו פי'

.36 הערה לקמן למכות. פענח צפנת וב'. ס"א סתקס"א
והע"י.19) הש"ס במפרשי הם דלקמן דיוקים כמה
א,20) במדבר עה"ת רש"י וראה המקדש. ביאת מהל' רפ"ט רמב"ם

י. ג, נא.
אחרי.21) ר"פ
ועוד.22) כאן. לנר בערוך שהקשה כמו
סע"א.23) ז, ברכות
שם.24) ובאיכ"ר ילקוט בספרי גם והובא
כו'".25) מסובין וזקנים ר"ט הי' "וכבר ב: מ, מקדושין להעיר
הז 26) שעלו "כיון ד: פ"כ, ב"ר שזה ראה ומשמע כו'" לרומי קנים

משא"כ  כולם. שמות מפרש ואינו הזקנים, ואותם ההליכה באותה הי'

וכן  זה. מעשר שייך שאליהם כ"א שמות נוגע שם כי מ"ט, פ"ה במע"ש
קדם, מי ת"ח וכהן ת"ח ישראל דינים: קמ"ל אורחא אגב ב) (מא, בסוכה
בנוגע  וכן בהתועדות, בארוכה נתבאר טז). ע' (קה"ת) הגש"פ (וראה ועוד

ואכ"מ. הנ"ל. לב"ר
נכנסו ר"א כשחלה א: קא, מסנהדרין כו'eicinlzולהעיר לבקרו

דר"ע. רק תלמידיו שמות נזכר ולא כו'. משחק ור"ע בוכין הן התחילו
ורע"ק. וראב"ע ור"י ר"ט לבקרו זקנים ארבעה נכנסו שם: לקמן וראה

אבל 27) נחמתנו". עקיבא עקיבא לו אמרו הזה "ובלשון בספרי
נחמתנו. נחמתנו עקיבא הספרי): ללשון קרוב (שהוא שם בילקוט
א) (כה, ר"ה וראה מבשר. ברגלי תתנחם נחמתנו עקיבא שם: ובאיכ"ר

נחמתני". נחמתני עקיבא (ר"י) לו אמר הזה "בלשון אחר בענין
פ"ח).28) (שער פרשתנו ריש בעקידה וכ"ה
ובאיכ"ר 29) וילקוט). בספרי (ועד"ז אחת" פעם "שוב וכהלשון

".`zxg"פעם
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נראית  המאורעות שבשני להסביר, ניתן בפשטות

ור"י  ראב"ע ר"ג, של שבשיטתם משותפת נקודה

ראו  ור"י וראב"ע ר"ג השני: הצד מן ר"ע של ובשיטתו
שיצא  הטוב את ראה ור"ע שבמאורע, השלילי את

אחר  במקום כדבריו לשיטתו, בעקביות "לעולם 30מכך,

עביד", לטב רחמנא דעביד כל לומר רגיל אדם יהא
דרכו היתה שכך מספרת שהגמרא .lreta31וכפי

שני  את מביאה שהגמרא להסביר, ניתן זה לפי
ומקומות  בזמנים שארעו למרות ביחד, המאורעות

בגלל  אלא תנאים, לאותם שארעו מפני לא שונים,

לראות  – בשניהם ר"ע בשיטת המשותפת הנקודה
יותר. מאוחר דבר מכל שיצא הטוב את בהווה

.‰
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להבין: צריך האמור, לפי אך

מן  אחד בכל ר"ע בשיטת החידוש מהו א)

בענין  בשניהם החידוש בכלל ומה הנ"ל המאורעות
עביד"? לטב רחמנא דעביד כל "לומר

רחמנא  דעביד כל לומר רגיל אדם יהא "לעולם ב)
נפסק  וכך מחלוקת, בו שאין כלל הוא עביד" לטב

יחלקו 32בשו"ע  ור"י וראב"ע שר"ג מסתבר ולא ,

השני 33עליו  במאורע אמרו כאשר שגם במיוחד, .
דעתם? על שהתחרטו הכרח אין ניחמתנו" "עקיבא

עצם  את בתשובתו לומר ר"ע על היה הנ"ל לפי ג)
אם  ואחרֿכך, עביד", לטב רחמנא דעביד "כל שיטתו

הוכחה להביא צורך, dfיש hxtl?

.Â
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לגמרא. פשוט הסבר עלֿידי יובנו הדברים

היא, בוכים" אתם מה "מפני ר"ע לתמיהת הסיבה

של  המונה קול כש"שמעו רק לבכות התחילו שהם
עצם  על אינו שבכיים ומכאן, כן, לפני ולא רומי..."

ל"דרך" שיצאו לפני ידעו כך שעל רומי, של חוזקה

עצם על 34לרומי mzkild(שהרי גזירות לבטל כדי
הגלות).35ישראל  מעוצמת נבעה ,

השני: בסיפור גם  עצם mziikaכך על היתה לא
לפני  בגדיהם" "קרעו ש(רק) מפורש כך שעל החורבן,

"36זה  היתה הבכיה סיבת אלא ,oeik...שועל ראו ..

eligzd."בוכין הן

מה  – בוכים" אתם מה "מפני ר"ע שאל לפיכך

להם "eiykrהתחדש שבגללו ,eligzd"בוכין .37הן

.Ê
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יושבין  כושיים... "הללו לר"ע  לתשובתם ההסבר

באש" שרוף אלקינו רגלי הדום בית ואנו והשקט בטח

"בטח  של במצב היא שרומי העובדה עצם הוא:
לבכי. מביאה איננה בגשמיות היותה `daxcוהשקט" :

"והלבנון  כי ישראל, לטובת היא תקיפה רומי של
יפול" המבייש 38באדיר לפי "הכל שהרי ,

כאשר 39והמתבייש" יותר הרבה קטנה הבושה כך, ואם ,

מלכות עלֿידי היא (ביהמ"ק) ה"לבנון" .`dxicנפילת

תחילה  הדגישו לא הם מדוע יותר יובן כך

זאת  ובכל ביתֿהמקדש את החריבה שרומי בתשובתם
ישראל, לטובת זה אדרבה, כי רבה, עוצמה לה יש

כדלעיל. הבושה, רגש את להקל
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סע"ב.30) ס, ברכות
משחק.31) דר"ע שם בסנהדרין לשיטתו גם שזהו לכאורה י"ל ועפ"ז
ר"ל.32) סו"ס או"ח טושו"ע
לא 33) שהרמב"ם להעיר אבל מאיר". רבי "משום שם נשנית וגם

זה  מפרש א) (נד, שם ברכות המשניות ובפי' ברכות. בהלכות הביאו
שמיא  מן דעביד מה כל דבריהם ברוב החכמים אומרים שהיו ("וכמו
הובא  שבגמרא מזה דמקורו (וי"ל הרעה על לברך אדם בחייב כו'") לטב
ברכות  קצת "דין בפ"ע ענין הוא בטושו"ע [אבל לה"ל). כהמשך זה
ברכות  בהלכות בלשונו נרמז אולי ועפ"ז בשו"ע)]. (הכותרת פרטיות"
משא"כ  בשמחה". וישבח יודה לו שייצר בעת "שאפילו ה"ג פ"י
ואכ"מ. שם. ספ"י הרמב"ם לשון וראה ודוחק. ס"ג. רכב סי' בטושו"ע

"נכנסים 34) ובאיכ"ר בספרי אבל בדרך", "מהלכין לפנינו בגמרא
בגמרא. הכוונה בפשטות וכ"ה לרומי",

וחו"ל 35) כהן הי שראב"ע ובפרט לחו"ל, מא"י יצאו איך דאל"כ
נד, נזיר – ארץ תוד"ה וראה וש"נ. ואילך. ב יד, (שבת טומאה עלי' גזרו

ועוד. ב.
ראה 36) המקדש. על קרעו הצופים" להר דכ"שהגיעו דמשמע

א  מט, פסחים ב. מט, ברכות מפרש"י שם וראה כאן. בצפע"נ בהמצויין
ב. מט, ברכות תוס' ב. סא, ברכות בהמ"ק). לראות שיכול מקום (צופים

כאן. יצחק שיח סי"א. ג סי' מהדו"ק אדה"ז שו"ע וראה
דק"ס  (וראה לצופים" "הגיעו הל' ואיכ"ר וילקוט שבספרי ולהעיר

ואכ"מ. בהנ"ל. ותוס' רש"י כל' כאן),
כאן.37) חדא"ג וראה
לד.38) יו"ד, ישעי'
רפ"ח.39) ב"ק
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רומי  של היותה היתה: "40טענתם של ghaבמצב
hwydeרגלי הדום בית "אנו אשר בעוד "sexy epiwl`

שם  לחילול בנוסף שמים, שם חילול הוא באש"

הוא 41ישראל  רומי של עוצמתה כל אם יתרֿעלֿכן: .
עדיין  היא מדוע – יפול" באדיר ש"והלבנון כדי

ביתֿהמקדש  כאשר עתה, גם והשקט" ו"בטח "אדיר"
שרוף? כבר

"שועל  בראותם השני: במאורע גם לכך בדומה

שם  חילול בכך ראו הם הקדשים", קודש מבית שיצא
וה  בו שכתוב ש"מקום ישראל ושם הקרב xfשמים

לכהן  ואפילו לשם, להתקרב אסור יהודי ששום יומת",
הקדשים  (קודש להכנס 42הגדול אסור ישראל) עם של

בזאת  ורק כיפור, ביום בשנה, אחת מפעם (חוץ לשם

השנה  בכל כזר נחשב הוא וגם והנה 43יבוא...") ,
בו?!" הלכו שועלים "עכשיו

שביהמ"ק  נגזר אמנם היה: טענתם עיקר כלומר,
גם  עלֿידיֿזה ייגרם מדוע אך יגלו, וישראל ייחרב

חייבת  אינה רומי א) ישראל? שם וחילול השם חילול

ב) ביהמ"ק. חורבן לאחר גם והשקט" "בטח להישאר
להתקיים  יכלה תחרש" שדה "ציון החורבן נבואת

בקודשֿ דוקא ולאו ביהמ"ק, של אחרים בחלקים

נאמר  ביותר הקדושים על שאפילו מקום, הקדשים,
יומת...". הקרב 44"והזר

.Á
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לעושי  כך, רצונו לעוברי "ומה ר"ע: ענה כך על
בטח  שוכנת כשרומי אכן, עלֿאחתֿכמהֿוכמה": רצונו

שמים  שם חילול זה הרי באש, שרוף אלקינו בית בעוד

גדולה  הטובה גם תהיה עלֿידיֿזה אבל ישראל, ושם
" dnkeיותר, dnk zg` lr הטוב את ראה ר"ע כלומר, ."

שמים  שם מחילול ואפילו רומי, מהצלחת אפילו היוצא
וישראל.

החורבן  נבואת קיום השני: בסיפור גם לכך בדומה
מ  יוצא ששועל עד הוכחה miycwdÎycwבמלואה, הוא ,

בשיא  תתקיים זכריה של הגאולה שנבואת לכך
אלא  הנבואה, קיום על ח"ו ספק לו היה לא שלמותה.

לאו `oteעל אם השלמות, בשיא אם - כפי 45הקיום ,
בתורה. יעודים במספר שמוצאים

לנבוע  יכולה תחרש": "שדה נבואת לגבי לדוגמא,
דגנך" "ואספת של צמיחה "מאה 46מכך יותר: או ,

ככליות"47שערים" "חטים יותר: או מכך,48, יותר ואף ,
בקוצר" חורש "ונגש לעתידֿלבוא רק שיהא .49כפי

את  חזה הוא החורבן, נבואת קיום אופן עלֿידי
ביותר. הנעלה באופן הגאולה נבואת קיום

הנבואה  את דוקא מציין הוא מדוע מובן זה לפי
תחרש" שדה לקלקל 50"ציון כדי איננה שדה חרישת .

השדה  את להביא כדי הכרחית היא להיפך, אלא
החרישה, עלֿידי יבולה. הארץ ונתנה – לשלמות

כדבעי  אח"כ היא לחרישת 51הצמיחה ובהתאם ,
חורבן  בעניננו: וכך הצמיחה. טיב יהיה כך השדה,
באה  באמצעותה שדוקא לחרישה, דומה ביהמ"ק
שהחורבן, ר"ע ראה כאשר לפיכך, הגאולה. צמיחת

קדשֿהקדשים  למקום עד בשלמות, נעשה ,52החרישה,
הצמיחה, הגאולה, שגם לכך הוכחה הדבר היווה

השלמות  בשיא .53תיעשה

.Ë
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שבין  המחלוקת את להסביר ניתן לעיל האמור לפי
לגבי  כללית בשאלה התלויה האחרים, לתנאים ר"ע

מצוות: מספר
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גם 40) שנאסר – ע"ז כוכבים, לעבודת ומקטרים לעצבים משתחווים
נח. לבן
לע"י.41) יוסף עץ ראה
מאחיו 42) הגדול "והכהן יֿטו) (כא, אמור וראה יג. כג, א דה"י ראה

שם. ובתו"כ מקדשו". ה' אני כי כו'
שם 43) חילול גודל שמגדיל ס"ג דלעיל הג' הקושיא מתורצת עפ"ז

שכתוב "מקום הלשון צ"ע עדיין אבל במכש"כ eaישראל, ויל"פ ."
לא  עוור בלפני בדרז"ל רלב) מצוה למנ"ח פערלא הגהות (ראה מהדעות
הובא  יוד. יט, קדושים (תו"כ לו הוגנת שאינה עצה – מכשול תתן
מקרא  שולל זה דאין – להצ"צ) פס"ד בסוף ליקוטים וראה שם. בפרש"י

ב"הזר י"ל ועד"ז כו'. מכשול נתינת – דעפ"ז axwdכפשוטו (אף יומת"
זרים. הכל ובקה"ק וכו'). הרמב"ם בל' צע"ק

לע"י.44) יוסף עץ ראה
מתירא.45) הייתי ד"ה לע"י יוסף ענף ראה

יד.46) יא, עקב
יד.47) כו, תולדות
ועוד.48) א. כג, תענית ד. כו, בחוקותי תו"כ
רש"י 49) א. ה, תענית בסופו. עמוס עה"פ יל"ש ראה יז. ט, עמוס

סע"ב. טו, ב"ב
שדה 50) ציון בגללכם "לכן רק הובא בדק"ס) (וכן שבגמרא להעיר

עיין  וירושלים הכתוב המשך גם הובא וילקוט ספרי בע"י אבל תחרש",
אמר  כה יח) (כו, בירמי' הכ' הובא ובאיכ"ר יער. לבמות הבית והר תהי'

תהי'. עיים וירושלים גו' ה'
א.51) קלט, שבת מהרש"א חדא"ג ראה
"ציון".52) נק' דקד"ק ב) (רצו, זח"ג ראה
אחר 53) באופן 34 הערה 176 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם ראה

קצת.
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ולהכריע להתחשב יש שתהיה deedaבאם במצווה
cizra.oebk אומרים 54דוגמא ה שהרופאים חולה, :

ביוםֿכיפור  לצום יוכל לא הוא גדליה בצום יצום שאם
מדברי  שהוא גדליה בצום לצום וצריך מותר, האם –

בעתיד 55קבלה  לקיים יוכל לא זאת שבגלל למרות ,
לו  אסור או ביוםֿכיפור, לצום – מדאורייתא מצוה

ביוםֿהכפורים  לצום שיוכל כדי גדליה, בצום .56לצום

עקיבא  רבי בין למחלוקת ההסבר שזהו לומר יש
ישראל  ושם שמים שם חילול על האחרים לתנאים

deedaיצמח onfשממנו xeark,לישראל גדול יתרון
ור"י  וראב"ע ר"ג מאוד: גדול שמים שם וקידוש
אלא  בעתיד, מכך שיצא במה להתחשב שאין סוברים,
שמים  שם קידוש היפך זהו עכשיו העכשווי: במצב

לבכי. גורם זה ולכן ישראל, ושם

בעתיד, התוצאה מכריעה בהווה שגם סובר, ר"ע
תצמח  בהווה ישראל ושם השם מחילול אם ולכן,
הרי  העתידה, בגאולה ישראל ושם השם בקידוש מעלה

ש"משחק". כך כדי עד בהווה מכריע זה

.È
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תלויה שמחלוקתם לומר כללית mbיש בשאלה
יותר  הנוגעת לעניננו:57אחרת,

עלֿידיֿזה  אך פרטיה, לכל מצוה לקיים אפשר  אם
ה  יקיימו xecidיפגם אם שני ומצד המצוה, של הכללי

מה  במצוה, מעכב) (שאינו פרט יחסר בהידור אותה
הכללי  ההידור או פרטיה, לכל המצוה קיום מכריע:

בה?

האחרונים  שאלת היא לכך ברית 58דוגמא לגבי
לכלל  בהתאם בבוקר, המצוה את יקיימו אם מילה:
מלך", הדרת עם "ברב יחסר למצות", מקדימין "זריזין
ביום, יותר מאוחרת לשעה אותה ידחו אם שני, מצד
הדרת  עם "ברב יתקיים אך מקדימין זריזין יתקיים לא

מכריע?59מלך" מה –

המצוה  דחיית שעלֿידי ענינים, במספר וכך
המובחר  ומן בהידור .60יקיימוה

מחלוקתם  כרוכה בכך שכר 61גם יקבלו שישראל ,
קידוש  יהיה הגאולה ובשעת רצונו, עושי היותם על

בפשטות. כדלהלן וישראל, שמים שם

עבודהֿזרה, עובדי רומי, מלכות היא: השאלה
"שועל  וכן שרוף", בית... ואנו והשקט, בטח "יושבת

עכשיו כבר הם הקדשים..." קדשי מבית leligשיצא
השם. קידוש של הענין בעצם חסרון שמים, שם
וקיום  ישראל שיקבלו יותר הנעלה השכר זאת, לעומת

באופן זכריה xzeiaנבואת `ltpהואxecida וdtqed
יותר  מאוחר שמים, שם .62בקידוש

בעצם  פגם עכשיו יש אם ור"י, וראב"ע ר"ג לפי
כך  בין כי השם, חילול זה שאין (למרות השם קידוש
לאחר  שמים ושם ישראל שם קידוש אין כך ובין
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וכיו"ב 54) המצוות על מעבירין באין שתלוי י"ל בזה כי ממש ולא
.(56 בהערה הנסמן (ראה

בנוגע 55) אפילו שהרי בזה ויל"ע הבאה. שבהערה בשד"ח כ"כ
(פנ"י  קבלה מדברי ולא מדרבנן אלא שאינו שכתבו יש בזה"ז לת"ב

ב). ה, מגילה טו"א ב. נד, פסחים
ושם 56) סק"י. ס"א יוהכ"פ מע' דינים אסיפת שד"ח בארוכה ראה

סי' אדה"ז בשו"ע הדיעות ב' (ראה השבת לפני ג"י דמפליג הדוגמא גם
אף  למת שמטמאין שביעי שחל ד"ה ב כה, סוכה פרש"י סי"ג). רמח
סרע"א  או"ח אדה"ז שו"ע וראה ועוד. הפסח. לעשות יוכלו לא שעי"ז
לקו"ש  וראה סצ"ב. יו"ד סי"א. מילואים הצ"צ שו"ת שם. ובקו"א ס"ד

ואילך. 424 ע' [המתורגם] חט"ז ואילך. 494 ס"ע חט"ו [המתורגם]
בזמן  נתחדש שחיובם בדברים כי דוקא, הנ"ל דוגמאות הובאו ולכן
ראה  מעבירין, אין משום בזה דאין (54 הערה כנ"ל (דלא י"ל שלאח"ז

שם. שד"ח
הנוהגות  מצות אם קצת: אחר באופן גם י"ל הנ"ל דשאלה ולהעיר

או המצוה זמן בשעת רק הוא שלהם החיוב מיוחדים onfdבזמנים lky
המצוה שיעשה החיוב כלל dpnfaעליו – ענגל להר"י – טוב לקח (ראה

ואילך  65 ע' חל"ה .33 והערה 129ֿ30 ע' חל"ב לקו"ש ועוד. ג'. אות ו'
שם). ובהערות

וחילול 57) השם קידוש אחת, מצוה גדר דהוי י"ל בנדו"ד ועוד:
במקומות  ראה – מצות בשתי הוא השאלה שעיקר בהנ"ל משא"כ השם.

הקודמת. בהערה שצויינו

וראה 58) לט. כלל פ מע' אֿג. כלל ז מע' כללים בשד"ח בארוכה
בערכו. תלמודית אנציקלופדי'

פרט59) הוא מקדימין אברהם)dyeraדזריזין (וישכם בהמצוה ,
ד"ה  רש"י – ולזרוק ולקרב לרוץ (שממהרים בזריזות בעשייתה ועד"ז
קריאת  בפרטי שינוי כל אין עם" "ברב משא"כ א). סה, פסחים אגב,

ועוד. והמילה. בהמוהל המגילה,
בקיום 60) להמתין מוצש"ק: עד הלבנה בברכת להמתין אם שם ראה

המצוה  לעשות שיוכל עד להמתין מהודרים: מינים ד' שישיג עד מינים ד'
ועוד. יותר. בהידור

כ 61) עם דברוב הא דוחה כו' מקדימין דזריזין מכריע ו'בשד"ח
דברב  משום דהיינו שם, פ' מע' מ"ש ראה אבל – ב) (לב, דר"ה מש"ס
הענין  בגוף הוא שההידור בנדו"ד משא"כ מצוה, בגוף הידור אינו כו' עם
ובכמה  מדובר מצוה באיזו שתלוי י"ל כו' עם לברב בנוגע וגם דהגאולה.
ח"ז  לקו"ש וראה המצוה. בגוף הידור דהוי במילה) (עד"מ י"ל מצות

ואכ"מ. ואילך. 306 ס"ע
ברחובות 62) וזקנות זקנים ישבו "עוד הנבואה שהביא יומתק עפ"ז

המדובר  שאין והיינו תחה"מ, אחר דהמדובר שם תוס' ראה ירושלים"
יסוד  הוא שהרי הוא דפשיטא תחה"מ, של או הגאולה של בהיעוד

"ישבו שגם אלא mipwfzeaegxaבאמונה, zepwfe מוכרח דאינו – ירושלים"
שבגמרא  מה מובן ועפ"ז וילדות. ילדים משא"כ הרגיל. טבע היפך והוא
אי' שבאיכ"ר להעיר אבל זה. כתוב רק הובא ויל"ש) ספרי בע"י, (וכ"ה

כו'". וילדות ילדים ימלאו העיר ורחובות בתרי' "וכתיב
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ינבע  יותר שמאוחר בכך להתחשב אין הרי החורבן),
dtqedeמכך xecid התחילו" לפיכך השם. בקידוש

בוכין".

ש  היא, ר"ע שיטת הוא xeciddzellkaאך המצוה

ולכן הפגם xecidהמכריע, על גובר יותר מאוחר

לפיכך  במצוה. פרט – השם קידוש בעצם העכשווי
"משחק".

.‡È

‰Ú¯ Y "...‡ÓÁ¯ „È·Ú„ ÏÎ" ‡·È˜Ú È·¯ È¯·„
‰·ÂË ‰˙‡ˆÂ˙˘

בסיפור  חידוש יש בפרטיות כללי. באופן הוא כך

כל  הנ"ל: הפרטים שלושת בכל הראשון על השני

ההווה  לגבי ההתחשבות עביד, לטב רחמנא דעביד
הידור  או במצוה פרט הכרעת שבעתיד, בתוצאות

כדלהלן. המצוה. בכללות

מכוונים  עביד" לטב רחמנא דעביד "כל ר"ע דברי

אלא רע, הוא שבהווה כפי ezpeekyלדבר לטוב. היא

הגמרא  שמביאה מהדוגמא עצמו:63שנראה ר"ע על
ותרנגולו, חמורו את ואבד לעיר, שמחוץ בשדה לן הוא

הצלת  של טובה אחרֿכך נבעה ומכך – כבה ונרו

הוא אך צער, הוא עצמו המעשה כלומר, ornlנפשו.
.64טובה 

הגמרא  שאומרת הדין מובן לכך ,65בהתאם
יצא  יותר שמאוחר למרות רעה, באדם פוגעת שכאשר

אףֿעלֿפי  שדהו, על שטף לו שבא "כגון טוב מכך

שדהו" שהשקה לו טובה היא השטף ,66שכשיעבור
רעה  מיהא "השתא כי האמת, דיין ברוך לברך צריך

.67היא"

" של ר"ג xnelבענין גם מסכימים דעביד..." כל
ר"ע. עם ור"י וראב"ע

ברעה  ראה לא עקיבא שרבי הוא, בעניננו החידוש
רק קדשֿהקדשים" מבית שיצא טובה,d`vez"שועל

כחלק  עצמה אותה ראה הטוב 69והתחלה 68אלא .70של

הפסוק  על חז"ל מאמר לפי את dlik,71כך ה'
על  חמתו שפך ולא האבנים ועל העצים "על – חמתו

" זה אין ולפיכך ישראל", "ikaבני אלא xenfnלאסף"
ו  – הלכו dlikלאסף" "שועלים עלֿידי התרחש חמתו

לעיין"... ("וירושלים הקדשים" קודש ).72מבית

יש  בו וגם "משחק" הראשון בסיפור גם אמנם
רחמנא...", דעביד "כל בכלל חידוש

שהרעה  יודעים א) אלו: בפרטים חל הכלל [שהרי
יודעים אין אך "לטב", רעה ednהיא זוהי ב) הטוב.

טוב.ciarש"לטב היה הענין כל ללא גם אך ,"
החמור  לו היו לא מלכתחילה שאם ר"ע, על כדוגמא
בעניננו  הסיפור ואילו ניצל. כן גם היה וכו' והתרנגול
עאכו"כ": רצונו לעושי כך רצונו לעוברי "מה כך: אינו

ש" רואה הוא –jkא) "idn תהיה ב) שתצא. הטובה
זאת]. לולא שהיה ממה יותר תועלת,

והתחלה  כחלק ניכרת עצמה הרעה אין עדיין אך
השני  כבסיפור הטוב, .73של
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האחרות. השאלות שתי לגבי גם כך

קיום  על מכריעה בעתיד שהתוצאה ההסבר לפי
בכללות  שההידור הדעה לגבי גם וכך בהווה, המצוה
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סע"ב.63) ס, ברכות
(64.98 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש ראה
סרכ"ב 65) או"ח טושו"ע ה"ד. פ"י ברכות הל' רמב"ם א. ס, שם

ס"ד.
שם.66) השו"ע לשון
ולהעיר 67) זו". שנה של תבואה "שמחבלת שם ברכות כפרש"י

עתה". שאירע מה על אלא להיות העתיד על מברכין "שאין שם מרמב"ם
להיות 68) העתיד על מברכין שאין האמת דיין מברכת החילוק וי"ל

יהיו". שלא או שיהיו אפשר ההם שהעתידות "לפי שם בפיה"מ כמ"ש
אין בנדו"ד.oikxanולכן משא"כ כו'.
אחת 69) בעובדא המדובר הרי כו'" רחמנא דעביד "כל דבהנ"ל

שהיא "ציוןliaya(רעה), בנדו"ד משא"כ (טוב). אחר yxgzענין dcy"
התחלת  שהיא כפשוטו בשדה (וכמו שלאחרי' פעולה התחלת שהיא
הוא  ועד"ז הכרח. דער און ד"ה סי"ג לקמן וראה והצמיחה). הזריעה

.74 הערה ראה – סי"ב דלקמן ועתיד דהווה להשאלה בנוגע החילוק
"כל 70) היא רע"ק ששיטת מה שהטעם נתבאר שם ח"ב בלקו"ש

"גם – זו גם איש דנחום כהנהגה ולא עביד" לטב רחמנא efדעביד
הי' רע"ק כי טוב, עצמו שזה ב) קח, סנהדרין א. כא, (תענית לטובה"

ecinlz אא"פ נתגבר) הגלות (שחושך בדורו ולכן זו, גם איש דנחום
אדם; דכל להנהגה בנוגע זהו אבל שבזה, הטוב ענין בכל בגילוי לראות

lke עם לכללות הנוגע בדבר שהמדובר בנדו"ד משא"כ רחמנא, דעביד
– וכללי יסודי נבואה zle`bישראל; ע"ז (ושיש והשכינה ישראל

שבזה. הטוב בגלוי לראות דאפשר י"ל בפנים) כדלקמן מפורשת
שם.71) איכ"ר יא. ד, איכה
(72.50 הערה ראה
א)73) (קא, בסנהדרין משחק" ד"ר"ע זה הוא אופן באיזה ויל"ע
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לכך  להבא משתמר "ושכרו שם פרש"י (ראה כו'" שמח אני בצער רבי

שזהו י"ל אבל שמח"). (וראה oirn"dlikאני י"ל או בעוה"ז. חמתו"
ואמר ר"ע "נענה שם יאהב oiaiagלקמן אשר ע"ד דהוא כו'") יסורין

מכוסים  חסדים שזהו וכהפי' א) ה, ברכות וראה יב. ג, (משלי יוכיח הוי'

ireayd cenild xefgn t"r ± engp zay ± zegiyÎihewl

לכך  הסיבה הרי עצמה, המצוה פרטי על מכריע המצוה
ש  ש dfהיא בפעולה rixknxabzneמה כלומר .

זהו שבמצווה הפרט לגבי וכן miiwשבהווה, mbt אלא ,
הוא  וכך עליו, גובר הכללי וההידור בעתיד, שהמעלה

הראשון. בסיפור

רק  לא עקיבא, רבי לדעת הרי, השני, בסיפור ואילו
שבהווה  הפעולה פני על מכריעים וההידור שהתוצאה

כאן רואה שהוא אלא העתיד.wxוכו', מעלת את
שמים  שם קידוש של ההידור כאילו רואה ר"ע כלומר,
במה  – שבהווה בפעולה התחיל כבר בעתיד וישראל

וישראל  השם בקידוש כפגם .74שנראה

.‚È

˜¯ "...Â˙ÓÁÈ ‡·È˜Ú" ˙¯ÈÓ‡Ï ‰·ÈÒ‰
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ולא  השני, במאורע שדוקא לכך הסיבה זוהי
ניחמתנו": עקיבא ניחמתנו "עקיבא לו אמרו בראשון,
קדשיֿ מבית שיצא "שועל של הענין בפירוש השוני
הוא  התנאים, שאר דעת לעומת ר"ע, לפי הקדשים"
הטוב, היפך של ענין ראו הם לדעתם דברים: בשני
את  לראות שצריך רק לא ר"ע, לדעת לבכי. המעורר
שיצא  – השלם וישראל שמים שם קידוש – הטוב
דבר  איננה שבגאולה התועלת מזה: יותר אלא מזה,
"ציון  אחד: דבר שזהו אלא רע, אחר, מדבר הנובע טוב

yxgz dcy חרישת של יתרון יש עצמו לחורבן – "
ש  dlyהשדה, jyndd.וצמיחה זריעה הוא

וההידור המעלה א) כפולה: נחמה .cizrayוזוהי
קיימת שהמעלה .deedaב)

את  עדים... לי ואעידה "דכתיב היא לכך ההוכחה
כך  על מצביע עצמו הפסוק זכריה..." ואת הכהן אוריה
כמו  אחד, בדבר אלא שונים, דברים בשני מדובר שאין

(עלֿפי מציאותipyעדות נעשית של `zgעדים

עדות 75"עדות" הן אוריה ונבואת זכריה נבואת ,(
.76אחת 

"משחק" ר"ע היה שבו הראשון, בסיפור כך לא
רצונו  לעושי כך רצונו לעוברי "מה הסיבה בגלל
עקיבא, רבי לדעת רק זה הרי עלֿאחתֿכמהֿוכמה",
שכאן  במיוחד בדעתם, נשארו האחרים התנאים ואילו
מדבר  רצונו") ("עושי אחד דבר של טוב לראות צריך
להם  נתן לא הוא כך ועל – רצונו") ("עוברי אחר
ילמדו  שממנו השני, כבסיפור הפסוק, מן הוכחה

הראשון. הסיפור לגבי בקלֿוחומר

.„È

ÌÈ‡˙‰ ˙ÂÓ˘ ËÂ¯ÈÙÏ ‰·ÈÒ‰

שהגמרא לכך הסיבה את להסביר ניתן zhxtnכך
הסיבה  מובנת עלֿידיֿזה כי התנאים, כל שמות את
יהודה), (משבט ישראל – נשיא היה ר"ג למחלוקתם:

לעזרא  עשירי דור – כהן היה לוי,77ראב"ע היה ר"י ,
המשוררים  גרים 78מן בן היה ר"ע ,79,

של  בצד זה" ב"לעומת לראות יכול מי בפשטות,
בתקפו  הוא כאשר גם שבו הרע ביטול את הטוב, היפך
דוקא  – כפולה? נחמה של באופן שבחורבן המעלה –
לדברי  (בדומה כזה, תהליך התרחש עצמו שבו מי

כי 80הגמרא  אדום, מפלת על ניבא עובדיה שדוקא ,
וביה  מני' אינשי דאמרי והיינו היה אדומי גר "עובדיה
או  לוי כהן, – ישראל בן כן לא נרגא"). בי' ניזיל אבא
זהו  אצלו בעצמו, זאת לראות יכול שאיננו – ישראל

חידוש.

ההווה  אם בהלכה: בשיטות ביניהם ההבדל גם זהו
בכללות  ההידור או במצוה הפרט העתיד, או מכריע
הוא  גרים, בן להיותו שבנוסף ר"ע, דוקא המצוה:

ארבעים  בן בהיותו רק תורה ללמוד אם 81התחיל הרי ,
מגיע  היה לא בהווה, במצבו ומתחשב מביט היה
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הרי"ז  ולפי"ז יא). סי' אגה"ק פכ"ו. תניא (ראה גלוים מחסדים ונעלים
ראה  ניחמתני. עקיבא שיאמר מצינו לא שבזה להעיר אבל הב', כסיפור

"אמר לקמן שם וראה בפנים. כו'".לקמן ואשמעה סמכוני להם
בזה 74) דאין משובח יותר באופן המצוה לעשות להמתין שיש וע"ד

בסופו. קו סי' חכ"צ שו"ת – שונות במצות משא"כ – מעבירין אין משום
את  מחמיצין אין משום בזה "ואין ס"ה צד סי' שו"ע אדה"ז לשון וראה
מן  מצוה לקיים כדי שמתכוין כיון למצוה מקדימין וזריזים המצות
המצוה  וחביבות מההכשר חלק היא גופא שההמתנה והיינו המובחר",
במצוה  לא היא שם המובחר מן שמצוה ס"ד, סכ"ה שם בשו"ע (משא"כ
את  משהין "אין אמרינן בזה ולכן תדירה. מצוה להקדים אלא עצמה, זו

ואכ"מ. דתפילין). המצוה"
כאן 75) הרי עד שנאמר מקום כל וש"נ) רע"ב. (ב, מסוטה להעיר

כו'. שנים

לך 76) לרקנטי לבוש וראה ו. (יב, לך הרמב"ן מ"ש ע"ד שזהו וי"ל
ציוה  שהקב"ה מצינו נבואות שבכמה שהטעם ב') דרוש הר"ן דרשות שם.
י"ל  ועד"ז בגשמיות. תתקיים שהנבואה בכדי גשמיות פעולות לעשות
להתקיים  הנבואה התחילה הרי תחרש" שדה "ציון שכשראה בנדו"ד,

מתקיימת". זכרי' של שנבואתו "בידוע וא"כ בגשמיות
ב.77) כז, ברכות
פ"ה 78) מע"ש המשניות במפרשי הנ"ל ע"ד וראה ב. יא, ערכין

מ"ט.
וש"נ.79) בערכו. הדורות סדר
סע"ב.80) לט, סנהדרין
בשם 81) מקובצת שיטה וראה ב. מט, פסחים וראה ב. פ"ו, אדר"נ

ומעלי. צנועי הי' לא דמקודם ב סב, כתובות ריטב"א
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ב.77) כז, ברכות
פ"ה 78) מע"ש המשניות במפרשי הנ"ל ע"ד וראה ב. יא, ערכין

מ"ט.
וש"נ.79) בערכו. הדורות סדר
סע"ב.80) לט, סנהדרין
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ומעלי. צנועי הי' לא דמקודם ב סב, כתובות ריטב"א



ireaydלב cenild xefgn t"r ± engp zay ± zegiyÎihewl

עקיבא  רבי של 82לדרגת התוצאות את ראייתו רק .
שחקו  "אבנים של כראיה ובודאות בבירור העתיד

לל 83מים" בדברי הביאו שמוסבר כפי התורה, ימוד

.84חז"ל 

.ÂË

‰ÏÂÙÎ ˙ÂÏ‚ ¯Á‡Ï ‰ÏÂÙÎ ‰ÓÁ·˘ ÔÂ¯˙È‰

כפולה, שבנחמה ליתרון ההסבר גם שזהו לומר יש

של  באופן והחורבן הגלות פני על עמי, נחמו נחמו
בכך, מתבטא בכפליים" "לקו בכפליים": "לקו

שמים  שם קידוש והיפך והגלות החורבן לעצם שבנוסף

וישראל  שמים שם חילול גם יש הרי בכך, וישראל
xzeia כמוסבר) והגלות החורבן עצם מאשר יותר –

"הללו  מכות מסכת בסוף המסופר על לעיל

שיצא  שועל ואנו... והשקט בטח יושבים משתחוים...
הקדשים"). קודש מבית

בנוסף  בכפליים: היא הנחמה גם לכך ובהתאם
זה  שכל – מתגלה החורבן שבעצם שהטובה לנחמה,

מתגלית  הרי העתידה, הגאולה גילויי שיתגלו כדי היה
שב  המעלה וזה dtqedגם בכפליים", ("לקו שבחורבן

בכפליים") "נחמה של באופן רק 85עצמו לא כלומר, .

להגיע  כדי כדאית היתה הגדולה שהירידה שיורגש
xecideל  ztqez בטובה שיחושו אלא הגאולה, בזמן

אומרים  כך ועל – עצמה ובגלות בחורבן 86שבהוספה

"jce`'הztp` ik."בי

הנחמה  לענין הרמז את להסביר יש זה לפי
חז"ל  כדברי על 87בפרשתנו, כאן, מצטט רש"י אשר ,

בנים88ההוראה  ובני בנים תוליד בארץ..."mzpyepe"כי
שנה 89ש"רמז  ונ"ב מאות ח' לסוף ממנה שיגלו להם

מאות  ח' לסוף והגלם הקדים והוא ונושנתם, כמנין
יתקיים  שלא כדי לונושנתם שנים ב' והקדים וחמשים,

שנאמר  וזהו תאבדון אבד כי כו'90בהם dwcvוישקוד
עמנו d`iadlעשה xdny,כלומר זמנה". לפני שנים ב'

שהביא  עצמה, שבגלות והתועלת המעלה רק לא
תדרשנו... כי ומצאת אלקיך ה' את משם ל"ובקשתם

אלקיך..." ה' עד היתרון 91ושבת את גם אלא ,
תאבדון".zncwdaש  "אבד את שמבטלת הגלות,

בגלוי  נזכה הגלות בזמן ועבודתנו מעשינו ועלֿידי
הוא  אנכי ל"אנכי מכך, ויותר נחמו", ל"נחמו ממש

צדקנו. משיח בביאת מנחמכם"

,awr t"y ,`"pn 'k zegiyn)
(c"lyz d`x t"y
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שחקו 82) דאבנים – עאכו"כ כו' ומה כבסוגיין: – הק"ו ע"י לזה ובא
שם. אדר"נ – מים

שם.83) אדר"נ
"לאברהם 84) לא בעיקר מתייחס אשר גרים בן הי' שר"ע י"ל: עוד

הרמב"ם  (תשובת העולם" והי' שאמר – למי כ"א (ישראל) ויעקב יצחק
יט. סי' לח"א בהוספות – תש"ז נ.י. – (רמב"ם צדק גר עובדי' לר'
מפרש  הי' ענין בכל ולכן סרצ"ג)), ב') (כרך ירושלים הרמב"ם תשובות
ויהי' הוה הי' הקב"ה דלגבי – העתיד את ראה בהווה הקב"ה: מצד גדרו
"דעביד  בזה ראה דבר בכל א)): (פב, פ"ז והאמונה היחוד (שער כאחד
ור"י  וראב"ע בר"ג משא"כ כו'. יורד רע דאין טוב זה הרי וא"כ רחמנא"
תשמ"ו  (קה"ת, הגש"פ ראה דישראל, בגדר שהוא כמו מפרשים – בנ"י –
דרע"ק  במחלוקת פסחים דמס' (הא') הדרן – ואילך תסה ע' ושלאח"ז)

ור"י.
גם 85) – בכ"מ – אלא  פעמים שתי רק לא פירושו דכפלים להעיר

(איוב  לתושי' כפליים רפמ"ו) (שמו"ר במדרש הפי' וע"ד דאי"ע, באופן
שהשייכות  תרכ"ז, לך גו' ויאמר ד"ה וראה סד). רמז לך יל"ש פמ"ח. יא,
הסובב, מבחי' הם כפולות שאותיות לפי היא לגאולה כפולות דאותיות

מהגבלה. שלמעלה
א.86) יב, ישעי'
א.87) לח, סנהדרין
כה.88) ד,
רש"י.89) לשון
יד.90) ט, דניאל
כטֿל.91) ד,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zeaezk(iying meil)

.dzaezkàäåzyxgl mileza zprh yiy zxne`d `ziixad - §¨
k ,dheyeòLBäé éaødqp`py oerhl zpn`p dy`d oi`y ,`id ©¦§ª©

.oiqexi`d xg`l
:zyy ax ly evexiz lr `xnbd dywnïaøì déì zòîLc øîéà¥©§¨§©§¥§©¨

éäéà äðòè à÷c àëéä ,ìàéìîbl`ilnb oaxn eprny mpn` - ©§¦¥¥¨§¨¨£¨¦¦
dy`dyla` ,ok oerhl zpn`péäéà äðòè à÷ àìc àëéä`idy - ¥¨§Ÿ¨¨£¨¦¦

,dhey e` zyxg `idy o`k oebke ,xac zpreh dpi`déì zòîL éî¦¨§©§¥
leki dlra oi`y l`ilnb oax xeaqi dfa s`y eprny m`d -

.mileza zprh oerhl
:`xnbd zvxznïéàc ,l`ilnb oax ok xeaqi dfa s` ,ok` -ïåék ¦¥¨

ìàéìîb ïaø øîàcok zpreh `id m`yàðîéäî,zpn`p `id -ïBâk §¨©©¨©§¦¥§¥§¨§
ét çút' Bæàeä 'ílàì Edpi`e dhey e` zyxg `idy ,dfk ote` - §©¦§¦¥

,dxear ok oerhl mikixv oic zia ,ef dprh dnvra oerhl dleki

dpi`e ,oiqexi`d xg`l dqp`py zpreh dzid dleki dzid eli`y
.dzaezk dciqtn

* * *
epipy .zxbea iabl ,dpexg`d `ziixaa xen`d z` zxxan `xnbd

:`ziixaa.íéìeúa úðòè dì ïéà ,úøâBaäå:`xnbd dywnøîàäå §©¤¤¥¨©£©§¦§¨¨©
úøâBa ,áø,z`yipyïBLàøä äìéì dì ïéðúBðleral dlra leki - ©¤¤§¦¨©§¨¨¦

ep`y meyn ,mc d`ex `idy s`e ,oi`eyipl oey`xd dlild lk
`edy ,mileza zngn mdy d`ex `idy el` mc zei`x lk milez
lkeiy ozep oicd ,mileza zxbeal yiy o`kn gkeny oeike ,xedh
dleza `idy zrc lr d`yp ixdy ,mileza zprh oerhl dlra
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המשך ביאור במס' כתובות ליום חמישי עמ' א



לג

שמות ו, כ – ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה 
ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע 

ושלשים ומאת שנה

מו

סימן  )ב"ב קמא, א( בת תחלה  רמז בפ', למארז"ל 

יפה לבנים

הי' בעמרם  וכן  יפה לבנים,  סימן  אמרו1 בת תחלה 

ויוכבד, שהולידה בתחלה בת מרים ואח"כ הבנים אהרן 

ומשה שהם היו הבנים היותר טובים בעולם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד מג

מז

לאחי  דומין  בנים  רוב  ב(  קט,  )ב"ב  במארז"ל  רמז 

והיו  ומרים  אהרן  משה  את  ילדה  דיוכבד  וזהו  האם, 

דומין לאחי' קהת גרשון מררי

עיקר  כי  מפני  והוא,  האם,  לאחי  דומין  בנים  רוב2 

התהוות הולד הוא מהטיפת מ"ן דנוקבא כמ"ש בלקוטי 

תורה בהביאור3 דעלי באר ע"ש.

וחיבור,  אחות  הוא מלשון  אח  הֵאם שפירוש  ואחי 

הבת  אל  דכורא  הבן  שהוא  מהאח  שנמשך  מה  הוא 

נוקבא. ולכן ירושה הוא להבן, והבן4 מחוייב לזון את 

הבת וכו'.

וכמו כן יוכבד בת לוי שילדה את משה אהרן ומרים, 

היו דומין לאחי' קהת גרשון מררי, שהם הג' ידות, רמה 

דנשא  בהביאור  תורה  בלקוטי  כמ"ש5  וחזקה  גדולה 

1( בבא בתרא קמא, א.

2( בבא בתרא קט, ב. מובא לקמן סי' נ.

הרפואה  בספרי  מבואר  וז"ל:  ד  סג,  חוקת  פ'  תורה  לקוטי  ראה   )3

שעיקר בנין הולד נעשה מזרע הנקבה שהאם מזרעת וזרע הזכר הוא 

כענין המחבץ דהיינו מ"ש כגבינה תקפיאני. כמו שהגבינה התהוותה 

מהחלב רק שזהו ע"י שנותנים בו איזה דבר כמו קיבה שהוא המעמיד 

את החלב להיות נקפא שיעשה ממנו גבינה. כך זרע הזכר הוא המברר 

זרע הנקבה להיות נקפא ונעשה ממנו הולד כו'. עי"ש.

4( ראה רמב"ם הלכות אישות פרק יט, הל' י-כב. הלכות נחלות פרק 

ה', הל' ב.

ופי'  ידיך  כוננו  וז"ל:  ואילך  ב  כא,  נשא  פרשת  תורה  לקוטי   )5

ג' ידות יד הגדולה יד החזקה  הרמ"ז פרשת פנחס דף רכ"א דהיינו 

יד הרמה..., אף שבגמרא )כתובות ה, א( לא נזכר רק שתי ידים שהן 

חסד וגבורה, אלא כי המחבר ב' הבחי' יחד זה התפארת קו האמצעי 

שמחבר חסד וגבורה להיות לאחדים וכו', והיינו ע"י ששרשו למעלה 

ע"ש, והיינו מה ששמה יוכבד6 שהוא מספר ג' פעמים 

י"ד.

הנה:

אהרן, דומה לגרשון, יד הגדולה, ולכן בעבודת בני 

תורה8  בלקוטי  ועיין  דוקא,  אהרן  פי  על  כתיב7  גרשון 

שם.

מרים, ששמה מורה על מרירות, כי כשנולדה מרים 

התחיל9 תוקף שעבוד הגלות במצרים, הוא ע"ד מררי 

מרירות.

יד  קהת  ע"ד  ידו,  משה  ירים11  דעת,  בחי'10  ומשה, 

רמה.

ולכן הנושא בת אחותו הוא מעלה גדולה, יען היא 

היא מבשרו  כי  ומבשרך אל תתעלם,  וזהו12  לו,  דומה 

ממש.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רצב

יב.  מב' הבחי' ועולה עד הכתר וכו' )ועמ"ש באגרת הקודש ]סימן 

מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סימן קנג הערה 30[ ע"פ והי' 

מעשה הצדקה שלום(, וזהו ענין יד הרמה. ע"ש.

הק'  תורה מהה"מ  באור  וז"ל:  עמוד תשכג  קרח  התורה  אור  וראה 

דמעזריטש ע"ה, בתילים ד"י ע"פ תקעו בחדש שופר איתא אשר ג' 

ידות, יד הגדולה יד החזקה יד הרמה הם ג' בחי' חג"ת, וז"ל: והנה ג' 

ידות נמצאו בכתבי האריז"ל יד הגדולה יד החזקה יד הרמה, אהבה 

כשמתיירא  כי  אהבה  מכח  אלא  ניכר  הגדלות  הגדולה שאין  יד  נק' 

מלפני המלך אינו בא אצלו ואינו מכיר גדולתו, יד החזקה נק' בחינת 

לירד  מניחו  ואינו  וההשפעה  האהבה  נגד  שמתחזק  הנז'  הצמצום 

למטה רק בהדרגה ואעפ"כ נק' יד לפי שבלעדו לא יכלו התחתונים 

לקבל א"כ גם הוא צורך ההשפעה, והנה הם מתנגדים וצריך להיות 

ממוצע המחברם וזהו יד הרמה עכ"ל, ע"ש.

וראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג סי' ב. וסוף סי' קכו. לקמן סי' 

קכז.

6( יוכבד בגי' 42, וכן ג' פעמים יד )3 × 14( = 42.

7( במדבר ד, כז.

8( לקוטי תורה פ' נשא כא, א.

כד.  ב',  פרשה  השירים  שיר  רבה  מדרש  ראה  מרים:  משנולדה   )9

שמונים  במצרים  ישראל  של  שעבודן  עיקר  תנחומא  ר'  אמר  וז"ל: 

ושש שנים היו משעה שנולדה מרים, פירוש שלכך נקרא שמה מרים 

וימררו את חייהם כי מרים לשון מירור  על שום שנאמר )שמות א( 

בגי'  שנה  פ"ו  הי'  השיעבוד  דקושי  ו,  סי'  לעיל  וראה  עיי"ש.  הוא 

אלקים – גבורה.

נה.  סי'  לקמן   .1 הערה  מח  סי'  לקמן  ראה  "דעת".  בחי'  משה   )10

וכנ"ל הערה 4 שקו האמצעי )תפארת – דעת( עולה עד הכתר, וזהו 

"רמה".

11( בשלח יז, יא. "והי' כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל".

12( ישעי' נח, ז.

ילקוט לוי יצחק על התורה

ireayd cenild xefgn t"r ± engp zay ± zegiyÎihewl

עקיבא  רבי של 82לדרגת התוצאות את ראייתו רק .
שחקו  "אבנים של כראיה ובודאות בבירור העתיד

לל 83מים" בדברי הביאו שמוסבר כפי התורה, ימוד

.84חז"ל 

.ÂË
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כפולה, שבנחמה ליתרון ההסבר גם שזהו לומר יש

של  באופן והחורבן הגלות פני על עמי, נחמו נחמו
בכך, מתבטא בכפליים" "לקו בכפליים": "לקו

שמים  שם קידוש והיפך והגלות החורבן לעצם שבנוסף

וישראל  שמים שם חילול גם יש הרי בכך, וישראל
xzeia כמוסבר) והגלות החורבן עצם מאשר יותר –

"הללו  מכות מסכת בסוף המסופר על לעיל

שיצא  שועל ואנו... והשקט בטח יושבים משתחוים...
הקדשים"). קודש מבית

בנוסף  בכפליים: היא הנחמה גם לכך ובהתאם
זה  שכל – מתגלה החורבן שבעצם שהטובה לנחמה,

מתגלית  הרי העתידה, הגאולה גילויי שיתגלו כדי היה
שב  המעלה וזה dtqedגם בכפליים", ("לקו שבחורבן

בכפליים") "נחמה של באופן רק 85עצמו לא כלומר, .

להגיע  כדי כדאית היתה הגדולה שהירידה שיורגש
xecideל  ztqez בטובה שיחושו אלא הגאולה, בזמן

אומרים  כך ועל – עצמה ובגלות בחורבן 86שבהוספה

"jce`'הztp` ik."בי

הנחמה  לענין הרמז את להסביר יש זה לפי
חז"ל  כדברי על 87בפרשתנו, כאן, מצטט רש"י אשר ,

בנים88ההוראה  ובני בנים תוליד בארץ..."mzpyepe"כי
שנה 89ש"רמז  ונ"ב מאות ח' לסוף ממנה שיגלו להם

מאות  ח' לסוף והגלם הקדים והוא ונושנתם, כמנין
יתקיים  שלא כדי לונושנתם שנים ב' והקדים וחמשים,

שנאמר  וזהו תאבדון אבד כי כו'90בהם dwcvוישקוד
עמנו d`iadlעשה xdny,כלומר זמנה". לפני שנים ב'

שהביא  עצמה, שבגלות והתועלת המעלה רק לא
תדרשנו... כי ומצאת אלקיך ה' את משם ל"ובקשתם

אלקיך..." ה' עד היתרון 91ושבת את גם אלא ,
תאבדון".zncwdaש  "אבד את שמבטלת הגלות,

בגלוי  נזכה הגלות בזמן ועבודתנו מעשינו ועלֿידי
הוא  אנכי ל"אנכי מכך, ויותר נחמו", ל"נחמו ממש

צדקנו. משיח בביאת מנחמכם"

,awr t"y ,`"pn 'k zegiyn)
(c"lyz d`x t"y
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שחקו 82) דאבנים – עאכו"כ כו' ומה כבסוגיין: – הק"ו ע"י לזה ובא
שם. אדר"נ – מים

שם.83) אדר"נ
"לאברהם 84) לא בעיקר מתייחס אשר גרים בן הי' שר"ע י"ל: עוד

הרמב"ם  (תשובת העולם" והי' שאמר – למי כ"א (ישראל) ויעקב יצחק
יט. סי' לח"א בהוספות – תש"ז נ.י. – (רמב"ם צדק גר עובדי' לר'
מפרש  הי' ענין בכל ולכן סרצ"ג)), ב') (כרך ירושלים הרמב"ם תשובות
ויהי' הוה הי' הקב"ה דלגבי – העתיד את ראה בהווה הקב"ה: מצד גדרו
"דעביד  בזה ראה דבר בכל א)): (פב, פ"ז והאמונה היחוד (שער כאחד
ור"י  וראב"ע בר"ג משא"כ כו'. יורד רע דאין טוב זה הרי וא"כ רחמנא"
תשמ"ו  (קה"ת, הגש"פ ראה דישראל, בגדר שהוא כמו מפרשים – בנ"י –
דרע"ק  במחלוקת פסחים דמס' (הא') הדרן – ואילך תסה ע' ושלאח"ז)

ור"י.
גם 85) – בכ"מ – אלא  פעמים שתי רק לא פירושו דכפלים להעיר

(איוב  לתושי' כפליים רפמ"ו) (שמו"ר במדרש הפי' וע"ד דאי"ע, באופן
שהשייכות  תרכ"ז, לך גו' ויאמר ד"ה וראה סד). רמז לך יל"ש פמ"ח. יא,
הסובב, מבחי' הם כפולות שאותיות לפי היא לגאולה כפולות דאותיות

מהגבלה. שלמעלה
א.86) יב, ישעי'
א.87) לח, סנהדרין
כה.88) ד,
רש"י.89) לשון
יד.90) ט, דניאל
כטֿל.91) ד,



לד

ג, כג – ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר

מהגלות  בנ"י  את  להציל  התפלל  רבינו  משה 
ומחורבן בהמ"ק וכו'

צוה  שהקב"ה  כ"ד(  )פתיחתא  איכא  במדרש  איתא 
לירמי' שילך על קברי אבות, ואחר כך על קברו של משה, 
ישראל,  את  ואציל  אלך  אני  לירמי'  ואמר  עמד  ומשה 
אותנו  יציל  עמרם  בן  הא  אמרו  אותו,  ישראל  כשראו 
כדאיתא במדרש איכה. קודשא בריך הוא כל מילין סתימין 
דאיהו עביד אעלין באורייתא קדישא, והיכן מבואר ענין זה 

בתורה. אבל נוכל לומר שבכאן נרמז ענין זה.
ולכן פתח ואתחנן שביקש על חן שיהי' לירמי' ועל כל 
כל שוביהם בעת  לפני  יתן להם רחמים  ואל שדי  ישראל, 
ההיא, על אותו עת צרה שהי' ליעקב בשעת החורבן, ההוא 
ונתבקש לפני הקב"ה  כתיב שהוצרך משה לעמוד מקברו 

שיבא בעצמו מקברו, לאמר שיעורר הספד.
ובמלת ההיא נרמזין בו שלשה דברים שנעשו לישראל 
ונשרף  וירושלים,  ישראל  ארץ  שנחרב  החורבן,  בשעת 
המקדש כמ"ש בפסוק. וזה נרמז במלת ההי"א, ה"ר ה"בית 
)ירמי'  י"שראל  א"רץ  תהי'  לעיים  י"רושלים  יער  לבמות 
שבשם,  אחרונה  ה'  שני  ב"ית  חורבנין  שב'  וידוע  יח(.  כו, 
על זה אמר אדנ"י בית ראשון ה' ראשונה שבשם, ועל זה 
אמר הוי"ה בנקודות אלקים, שהראה הקב"ה למשה חורבן 
בית ראשון, ועל זה אמר את גדלך. על בית שני שנחסרו ה' 
דברים, כמ"ש ביומא )דף ך"א ]ע"ב[( על פסוק )חגי א, ח( 
ידך החזקה, על בית שני  זה אמר את  ה', על  ואכבד חסר 

שנחסרו ממנו ה' דברים כמנין אצבעות שביד.
נא, רוצה אני  והנה התפלל משה על אותו עת אעברה 
ואראה  במדרש  כמ"ש  ישראל  את  ואציל  מקברי  לקום 
ג' לשונות ואראה את הארץ, שרצה  מי ימחה בידי, ואמר 
כך  ואחר  שבטים.  י'  גלות  שהוא  ישראל  ארץ  כל  להציל 
גלות יהודה ובנימין שהוא ירושלים, אמר ההר הטוב הזה. 

ואחר כך על בית המקדש על הר הבית אמר הלבנון.
השיב לו הקב"ה כבר יצאה הגזירה רב לך על ב' חורבנין, 
ואל תוסף דבר אלי עוד, שאי אפשר להחזיר אותם. גם רמז 

במלת נ"א, על חן של ירמי' שיהי' לו בעיני נ"בוזרא"דן.
מגלה עמוקות אופן פה

שיהי'  כדי  לא"י  ליכנס  משה  שביקש  רמזים 
השם והכסא שלם וכמו שיהי' לע"ל וכו'

הקב"ה  שצוה  אחת  מצוה  היא  עמלק1  מלחמת  הנה 
לישראל בכניסתן לארץ מג' מצות )סנהדרין כ:(, שסימנם 
מן  בר"ת  ט(,  יט,  )תהלים  'עינים  'מאירת  'ברה  ה'  מצות 
ג' מצות אלו שנצטוו ישראל  'עינים, נרמזין  'ברה 'מאירת 
המקדש,  בית  'בנין  בר"ה  של  ב'  דהיינו  לארץ,  בכניסתן 
מלחמת  עיני"ם  של  ע'  'מלך,  להם  למנות  מאירת  של  מ' 
'עולם  'בגבורתו  'מושל  נוטריקון  מב"ע,  וסימנם  'עמלק. 

ה' ברה מאירת  . . שסימנם מצות  מג' מצות   . . מלחמת עמלק   )1

עינים וכו': עיין בזה רשימות

'בן 'עמרם,  ז(, והי' חושב שיקיים שלשתן 'משה  )שם סו, 
אבל באמת שלא יתקיימו עד שיבא 'מנחם 'בן 'עמיאל וכו'.

אלא  מלא  השם  שאין  יא(  סימן  תצא  )תנחומא  וידוע 
ארץ  לכניסת  משה  נתאוה  ולכן  עמלק.  של  זרעו  במחיית 
ישראל ולהשלים השם והכסא, וג' מצות אלו שנצטוו, הם 
בית  בבנין  דהיינו  יה,  מכס  שחסרים  אותיות  ג'  להשלים 
כסאות  ישבו  שמה  כי  כסא,  של  א'  אות  ישלימו  המקדש 
למשפט )תהלים קכב, ו(, ובית המקדש הוא כסא ה', כמו 
)ירמי'  מקדשינו  מקום  מראשון  מרום  כבוד  כסא  שכתוב 
נמצא  כבוד,  הוא כסא  מקום המקדש  לומר  ]יב[(, רצה  יז 
שבבנין של בית המקדש נשלם אות א' של כסא. ובמינוי 
מלך נשלם אות ה' מן השם, כי הוצרך המלך להיות ממלכות 
בית דוד שהוא מלכות שמים ה' אחרונה של השם, כמ"ש 
דוד כי בכה ארוץ גדוד )תהלים יח ]ל[(, אמר בכה בתוספת 
שהיא  ברית  באות  שפגם  עמלק  של  זרעו  ובמחיית  ה'. 
רזא דו' גוף וברית חשבינן חד, הרי שבג' מצות אלו יושלם 

התיקון של השם והכסא.
ה' בעת ההיא, ר"ל שרצה  ולכן אמר משה ואתחנן אל 
ההוא  לדורות,  לאמר  הקב"ה  שצוה  מה  עת  באותו  לתקן 
כתיב, ר"ת אותן אותיות החסרים מן השם שהוא ה"ו, ומן 
אפשר  שאי  ולפי  עתה,  לתקן  הוא  רצה  א',  שהוא  הכסא 
ב"ן  של  משם  שיניקתו  מי  אלא  עמלק  של  זרעו  להכרית 
שהוא בעולם העשיי', כי עמלק הוא יסוד כל"ב, ולכן הוא 
במדרש  כדאיתא  עמלק  נקרא  ולכן  כלב,  בצורת  מאמין 
שלקק  עם  ט(  סי'  תצא  תנחומא  ס"ה,  פרשה  )שמו"ר 
בכלב2 וכו'. ולכן התחיל משה בכאן מאחר שאתה החלות 
ראש  על  נצב  אנכי  כמ"ש  עמלק,  עם  להלחם  לי  להראות 

הגבעה )שמות יז ]ט[( וכו'.
ומי שמתחיל במצוה ראוי לגמור כדאיתא )בסוטה דף יג 
]ע"ב[(, את ידך החזקה שראוי לסייע אל המצוה שנשבעת 
)טז(,  יז  )שמות  יה  כס  על  יד  כי  כמ"ש  החזקה,  בידך  שם 
גם שם הראה לו ידו החזקה כאשר ירים משה את ידו וגבר 
כאן  הזכיר  ובארץ,  בשמים  אל  מי  אשר  סיים  לכן  ישראל. 
שמים וארץ, בסוד כה אמר 'י"י 'השמים כסאי 'והארץ 'הדום 
רגלי )ישעי' סו, א(, תסתכל תמן ותמצא שם מלא בראשי 
תיבות  ראשי  'השמים  'י"י  אמר  כה  באמצע,  והכסא  אתוון 

י"ה, 'והארץ 'הדום ראשי תיבות ו"ה, והכסא באמצע וכו'.
לפי  בעמלק  להלחם  חושב  אתה  לך,  רב  הקב"ה  השיב 
אבל  ביתי,  בן  אותך  שקראתי  ב"ן3  של  שם  מן  שיניקתם 
הגדולה שלך היא בסוד של מ"ה שהוא יותר גבוה מן שם 
של ב"ן, כמ"ש מה שם בנו )משלי ל ]ד[( שהוא משה )זוהר 
יהושע  את  צו  אבל  דבר,  תוסף  אל  לכן  ע"א(,  קצ"ז  ח"ב 
שהוא ישלים מלחמות עמלק מדור דור, מדורו של שאול 
 שיניקתו מן שם ב"ן, לדורו של מרדכי שהי' גם כן משבט  
חזקה"ו  לכן  ב"ן,  של  שם  דתמן  ע"ב(,  י"ב  )מגילה  בנימין 

ואמצה"ו בגימטריא מרדכ"י.
מגלה עמוקות אופן קמ

2( כל"ב בגי' ב"ן ע"ש.

3( עיין באריכות בפנים הספר שעמלק סוד כל"ב בגי' ב"ן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן



לה opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'i oey`x mei ß

â(âë)ïpçúàå:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ
i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑ מקֹום ּבכל 'חּנּון' לׁשֹון אין אּלא »∆¿««ְְִֵֶָָָ

חּנם  לתלֹות מּתנת לּצּדיקים להם ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
אּלא  הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין הּטֹובים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמעׂשיהם

לֹו ׁשאמר לפי חּנם, לג)מּתנת אתֿאׁשר (שמות "וחּנתי : ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
אחר אחן" ּדבר "ואתחּנן". ּבלׁשֹון לֹו אמר אחד , זה : ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּתפּלה  ׁשּנקראת לׁשֹונֹות ּב'ּספרי',מעׂשרה .ּכדאיתא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
‡Â‰‰ ˙Úa∑ ׁשּכבׁשּתי ועֹוג,לאחר סיחֹון ארץ »≈«ƒְְְִִֶֶֶַַַָ

הּתר  ׁשּמא אחד ∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרּדּמיתי זה ִִִֵֶֶַַָֻ≈…ֶֶָ
מקֹומֹות  'איני מּׁשלׁשה הּמקֹום: לפני מׁשה ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לאו' אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח. ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 28 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxfBd lEHaA dWn zNrR§ª©Ÿ¤§¦©§¥¨

אל־יהֹוה  ְְֶֶַַָָֽואתחּנן
אחד  זה אחר: ּדבר . . חּנם מּתנת לׁשֹון אּלא . . חּנּון ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּתפּלה. ׁשּנקראת לׁשֹונֹות רש"י)מעׂשרה ובפירוש כג. (ג, ְְְֲִִֵֵֶָָָ
אף  ּדהּנה אּלּו, ּפרּוׁשים ב' ּבין החּלּוק טעם לבאר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָויׁש
הּנדר" הּתר "ׁשּמא חׁשב ּכי לארץ לּכנס התּפּלל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמׁשה

שלאחרי־זה) המתחיל' 'דבור ׁשּכבר (רש"י ידע הּוא אף ְֲֵֶַַָָהרי
ּגזרה" כד)"נגזרה פסוק לקמן רש"י לארץ.(לשון יּכנס ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ואילך)והּנה ב ּתפּלה (יז, אם מחלֹוקת יׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ
על  ּדין ּדבגזר ׁשם הּגמרא ּומסקנת ּדין. ּגזר לאחר ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָמֹועילה

מהּני. הּצּבּור ועל מהּני, לא ְְְִִֵֵַַַַַָֹהּיחיד
ּברׁש"י  הּפרּוׁשים ׁשני נחלקּו ּדבזה לֹומר יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
הוי, הּצּבּור ּכגזרת מׁשה על ׁשהּגזירה אֹומרים ּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּנ"ל,

מׁשה" הם ויׂשראל יׂשראל הּוא "מׁשה כא,ּדהרי (חוקת (רש"י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ישראל) וישלח המתחיל' 'דבור "ואתחּנן"כא) הוי ׁשפיר ְְֲִֵֵֶַַַָָולכן

אחר  ּגם ּתפּלה מהּני הּצּבּור על ּדין ּבגזר ּכי ּתפּלה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָלׁשֹון
ּכגזרה  היא מׁשה על ׁשהּגזירה אֹומרים יׁש אבל ּדין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגזר
לׁשֹון  ּד"ואתחּנן" לֹומר אי־אפׁשר ולכן ּגרידא. יחיד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

חּנם". "מּתנת מׁשה ׁשבּקׁש לֹומר וצרי הּוא, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּתפּלה

(ãë)é éðãàýåýEcáò-úà úBàøäì úBlçä äzà £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNòîë äNòé-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰BlÁ˙.ּבּדין רחּום ∑‰' ‰z‡ ¡…ƒִַַ«»«ƒ»

Ec·ÚŒ˙‡ ˙B‡¯‰Ï∑(שם) עֹומד להיֹות ּפתח, ¿«¿∆«¿¿ְִֵֶַ
מּמ לֹו: אמר ּגזרה. ׁשּנגזרה אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּומתּפּלל,

לי ׁשאמרּת לב)למדּתי, וכי (שמות ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
ּתלּוי  היה ׁשּבי ּפתח, לפּתח אּלא ?ּב הייתי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתֹופס

עכׁשו להתּפּל לעׂשֹות סבּור הייתי ּכמֹוֿכן עליהם, .ל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

EÏ„bŒ˙‡∑אֹומר הּוא וכן ,טּוב מּדת יד)זֹו :(במדבר ∆»¿¿ְְִֵֵַ
נא  יגּדל ה'""ועּתה ׁשהיא ∑E„ÈŒ˙‡Â.ּכח ימינ זֹו ְְִַַַָָֹ¿∆»¿ְְִִֶ

ּבאי  לכל ּכֹובׁש∑‰ÊÁ˜‰.עֹולם ּפׁשּוטה ׁשאּתה ְְֵָָָָ«¬»»ֵֶַָ
החזקה ּברחמים  הּדין מּדת B‚Â'.את Ï‡ŒÈÓ ¯L‡∑ ְֲֲִִִֶַַַַָָ¬∆ƒ≈¿

ּבׂשרֿודם  למל ּדֹומה יֹועצים אינ לֹו ׁשּיׁש , ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָ
חסד וסנקּתדרין  לעׂשֹות ּכׁשרֹוצה ּבידֹו הּממחין ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Cc·Úכד  ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¯ ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa CzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

àéää úòa 'ä ìà ïpçúàå (âë)¨¤§©©¤¨¥©¦
.øîàìux` WEAM xiMfd xW`M ¥Ÿ©£¤¦§¦¦¤¤

xn`e bFre oFgiq(`k weqt lirl)z`e ¦§§¨©§¤
iM xiMfd ,`idd zrA iziEv rEWFdi§©¦¥¦¨¥©¦¦§¦¦
l` iYppgzd iM ,mW xar` `l ip £̀¦Ÿ¤¡Ÿ¨¦¦§©©§¦¤
izF` dEve ,il` rnW `le cAkPd mXd©¥©¦§¨§Ÿ¨©¥©§¦¨¦

:xari `Ed iM rWFdi z` wGgl§©¥¤§ª©¦©£Ÿ
.àéää úòa íòèådxfBd zrl fnx §©©¨¥©¦¤¤§¥©§¥¨

xiMfdW(fl ` lirl)sP`zd iA mB ¤¦§¦©¦¦§©©
mFiA dPgYd mW dxMfp `le ,'d§Ÿ¦§§¨¨©§¦¨§

iM oFkPde .dUrOd,"àéää úòa"zrA ©©£¤§©¨¦¨¥©¦¨¥

iYlgzde bFre oFgiq iYWaMW zxMfPd©¦§¤¤¤¨©§¦¦§§¦§©§¦
l`xUil EpYPW oinnrA mgNdl§¦¨¥¨£¨¦¤¦§§¦§¨¥
dide ,mihaXd ipWl ux`d iYwNge§¦©§¦¨¨¤¦§¥©§¨¦§¨¨

Fl xn`p xW`M df(ai fk xacna)l` dlr ¤©£¤¤¡©£¥¤
mingx WTA f` iM ,dGd mixard xd©¨£¨¦©¤¦¨¦¥©£¦
.z`Gd dPgYd oPgzde xaCd lr©©¨¨§¦§©¥©§¦¨©Ÿ
xfg ,FlFwA mXd rnW `l xW`ke§©£¤Ÿ¨©©¥§¨©
lkl zFgExd idl` 'd cwti lNRzde§¦§©¥¦§Ÿ¡Ÿ¥¨§¨
mW xMfPW FnM ,dcrd lr Wi` xUÄ¨¦©¨¥¨§¤¦§©¨

(fh weqt)rWFdi z` eve Edfe .weqt oldl) §¤§©¤§ª©
(gkdprp xW` dNtYd mW xiMfd la` .£¨¦§¦¨©§¦¨£¤¤¡¨

ux`d iM ricFdl df xiMfd o`ke ,dilr̈¤¨§¨¦§¦¤§¦©¦¨¨¤
dil` dkf `le c`n eilr daiag dzid̈§¨£¦¨¨¨§Ÿ§Ÿ¨¨¥¤¨

:eizFgkFYn df lke ,mxEarAck dxez ©£¨§¨¤¦§¨
.íéäìà 'ä (ãë)oFWl ,oiCA mEgx ¡Ÿ¦©©¦¨

mXd iM axd giBWd `le .i"Wx©¦§Ÿ¦§¦©¨©¦©¥
ipXde z"lC s"l`A aEzM `Ed oFW`xd̈¦¨§¨¤¨¤§©¥¦
lM Exn` FAW ,`"d c"EiA aEzM `Ed¨§¤¨§¨
,mingx zCn Ff 'd xn`PW mFwn̈¤¤¡©¦©©£¦
zFnXd la` .oiCd zCn Ff midl ¡̀Ÿ¦¦©©¦£¨©¥
Kke .mingx zCnA oFc` ,o`M mixMfPd©¦§¨¦¨¨§¦©©£¦§¨
minlFrd oFAx Fl xn` ,EpcnliA Exn`̈§¦©§¥¨©¦¨¨¦



opgz`eלו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy
אם  ּביד ימחה מי אין אּתה, מּדֹותיו. על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹולעבר
החּלֹות  "אּתה ּפׁשּוטֹו: ּולפי .ּגזרת ּותבּטל לי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּתמחל
ּכדכתיב  ועֹוג, סיחֹון מלחמת ,"עבּד את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַלהראֹות

ב) מלחמת (דברים הראני ,"לפני ּתת החּלתי "ראה :ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מלכים  ואחד .ׁשלׁשים ְְְִִֶָָֹ

(äë)øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑'נא' ּבּקׁשה אין לׁשֹון ‰f‰.אּלא ·Bh‰ לט)∑Ô·l‰Â.ירּוׁשלים זֹו∑‰‰¯ ּבית (יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
.הּמקּדׁש ְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

הּטֹובה את־הארץ ואראה כה)אעּברה־ּנא (ג, ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָ
א)ּבּגמרא יד, רּבנּו(סוטה מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לׂשּבע  אֹו צרי הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּכנס
נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכ אּלא ?צרי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּטּובּה
לארץ  אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיׂשראל,

ידי". על הּמצֹות] [ּכל ּכּלן ׁשּיתקּימּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּכדי
ּדלכאֹורה  ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוהּנה,

ּכּלם". את "ׁשאקּים ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֻהוה־ליּה־למימר
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּכדאיתא  האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹידּוע
י)ּבּמדרׁש ה, רבה מֹורה (שמות זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְֱִִֶֶֶֶַָָָֹ

הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן ּוקביעּות. נצחּיּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעל
ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל א)ללא  ט, לא (סוטה ודוד "מׁשה ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבמעׂשיהם" ׂשֹונאיהם כ"ו ׁשלטּו חלק לקוטי־שיחות גם (ראה ְְְֲֵֵֶֶַָ
(4 .עמוד

ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות (מגלה ְִִִִֶַַָָ
ׁשּי היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשאם
ּכיון  לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה וכּו', ּגלּות ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָענין

נצחּיים. ידיו ְֲִִִֵֶַָָׁשּמעׂשה
על  הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻוזהּו
ּכדי  לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹידי",
מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל את אקּים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאני
"ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּבארץ  יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ׁשחפצֹו היינּו ידֹו", על ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָיתקּימּו
הפסק  ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכ ׁשּלֹו, מּכחֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׂשראל

ּגלּות. ֶָׁשל

(åë)éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−

:äfä øáca©¨¨¬©¤«
i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי) חמה נתמּלא.ÌÎÚÓÏ∑ «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆

ּגרמּתם  אּתם אֹומרּבׁשבילכם, הּוא וכן :קו)(תהלים לי. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ
ל  וּירע מריבה עלֿמי ּבעבּורם""וּיקציפּו .מׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

CÏŒ·¯∑(ספרי) קׁשה ּכּמה הרב יאמרּו: ,ׁשּלא «»ְֶֶַַָָָֹֹ
אחר  ּדבר ּומפציר. סרבן ּכּמה "רבֿל",והּתלמיד : ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

מּזה  רבֿטּוב הרּבה ,ל לׁשמּור .הּצפּון ְְְִֵֶַַַָָ

Ècכה  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»

ÏÂ‡כו  ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`l i`e il ad oiCA il irAzn i ¦̀¦§¨¥¦©¦©¦§¦Ÿ
xn`W mWM ,ilr mgx oiCA il irAzn¦§¨¥¦©¦©¥¨©§¥¤¨©
mbe ,'ebe il oYY dn midl` 'd mdxa ©̀§¨¨¡Ÿ¦©¦¤¦§©
oFW`xd miaEzM md KM mdxa`A§©§¨¨¨¥§¦¨¦

:`"d c"Ei ipXde z"lC s"l`̈¤¨¤§©¥¦¥
ïéðòåxn` iM ,dfA oaEi dWxRd §¦§©©¨¨¨¨¨¤¦¨©

"ïpçúàå"xn` `le ¨¤§©©§Ÿ¨©
xn`e ,dPgYA xAci iM ,"lNRz`e"¨¤§©¥¦§©¥¦§¦¨§¨©

mingxd LA xW` oFc`úBlçä äzà ¨£¤§¨©£¦©¨©¦¨
,Ecáò úà úBàøäìzNgY `id KM §©§¤©§§¨¦§¦©

aizkC ,LcFaM il zi`xdW iz`Eap§¨¦¤¤§¥¨¦§§¦§¦
l` hiAdn `xi iM eipR dWn xYqIe©©§¥¤¨¨¦¨¥¥©¦¤

midl`d(e b zeny),dxEabde dNcBd mr ¨¡Ÿ¦¦©§ª¨§©§¨
ux`aE minXA l` in zrcl izi`xde§¨§¥¦¨©©¦¥©¨©¦¨¨¤
milFcBd LiUrnM Eidi EPOOW¤¦¤¦§§©£¤©§¦
cFr oiaY o`MnE .zFwfgd LizFxEabke§¦§¤©£¨¦¨¨¦

:cAkPd mXd FA sP`zd dOA©¨¦§©©©¥©¦§¨
ìáàixtq oFWl(ck opgz`e)mFwn lM £¨¨¦§¦¨¨

,mingx zCn Ff 'd xn`PW¤¤¡©¦©©£¦
Ff midl` ,oEPge mEgx l` 'd xn`PW¤¤¡©¥©§©¡Ÿ¦
midl`d cr xn`PW ,oiCd zCn `id¦¦©©¦¤¤¡©©¨¡Ÿ¦
iM Wxtl dpEMde .mdipW xaC `Faï§©§¥¤§©©¨¨§¨¥¦
mingxd zCn `Ed o`kA ipXd mXd©¥©¥¦§¨¦©¨©£¦
oNM zFnXd x`WE ,cgind mXd `Ede§©¥©§ª¨§¨©¥ª¨

mB mW `EdW midl` FnM oiCd zCn¦©©¦§¡Ÿ¦¤¥©
`EdW z"lC s"l` oMW lke ,mipICl©©¨¦§¨¤¥¨¤¨¤¤

:mipFc` oFWl̈£¦
äpäåricFdW dfA zFgkFYd milWd §¦¥¦§¦©¨¨¤¤¦©

lr drx mdizFa` EnxBW mzF`¨¤¨§£¥¤¨¨©
Exari `NW Wpr EnxB eilr mbe mnvr©§¨§©¨¨¨§Ÿ¤¤Ÿ©©§
EWxiie Exari mipAd md la` ,ux`l̈¨¤£¨¥©¨¦©©§§¦§
xxFq xFC mzFa`M Eidi `l m` DzF`¨¦Ÿ¦§©£¨¥
mxidfdl dYr ligzi KklE .dxFnE¤§¨©§¦©¨§©§¦¨
mdilr EtiqFi `NW ,zFevOd illkA¦§¨¥©¦§¤Ÿ¦£¥¤

:mdn Erxbi `ledk dxez §Ÿ¦§§¥¤



לז opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúåøáòú àì-ék E §¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ

:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«
i"yx£EÈÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את :(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הארץ  ּכל את ה' .""וּיראהּו ְֵֶֶַַָָָ

(çë)øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ
õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑ הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות על ¿«∆¿À«ְְַַַַַָָ

הּמריבֹות  e‰ˆn‡Â.ועל e‰˜fÁÂ∑ׁשּלא ,ּבדבר ְְִַַ¿«¿≈¿«¿≈ְְִֶָֹ
סֹופי  ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם לֹומר: לּבֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָיר
והּוא  יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹליענׁש

ÚÈ·¯.ינחיל  ‡e‰ŒÈk∑ לפניהם יעבר ינחלּו,אם ְִַƒ«¬…ְְֲֲִִִֵֶַֹ
מן  ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו. לא לאו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹואם

יׁשב: והּוא העי, אל ז)העם אנׁשי (יהושע מהם "וּיּכּו ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּפניו  על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", אמר העי ,,"ל "קם לֹו: ְְֵֶַַַַָָָָָָָֻ

'ל ּומׁשּלח ּכתיב,'קם ּבמקֹומ העֹומד הּוא אּתה ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
עֹוברין. עֹובר, הּוא אם :רּב למׁשה אמרּתי ּכ ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ'לא

עֹוברין'?! אין לאו, .ואם ְְִִֵָ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי) אלילים לעבֹודת אלֿהחּקים",ו ,ונצמדּתם ׁשמע יׂשראל, "ועּתה אףֿעלּֿפיֿכן: «≈∆«»¿¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

לי  לּמחל זכיתי לא ואני ,ל מחּול .והּכל ְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹ

ã(à)-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©
ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéçz¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²

:íëì ïúð íëéúáà éäìà¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«

(á)íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
ì epnî eòøâú àìåíëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL §¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëúà äeöî éëðà øLà£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ÚÓÏ¯·‡כז  CÈÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈÈÚ· ÈÊÁÂ ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

‡¯Èכח  È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

Ècא  ‡iÈ„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

wÙÓ„ב  ‡‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.eôñBú àì (á)zFIWxR Wng oFbM Ÿ¦§¨¥¨¨¦
Wng alElA oipin dXng oiNtzA¦§¦¦£¦¨¦¦§¨¨¥
.i"Wx oFWl ,Erxbz `l oke ,zFIviv¦¦§¥Ÿ¦§§¨©¦

ixtqA Exn` Kke(d`x)siqFz `NW oiPn §¨¨§§¦§¦¦©¦¤Ÿ¦
xnFl cEnlY ,ziviSd lre alENd lr©©¨§©©¦¦©§©

,eôéñBú àìodn mizgFR oi`W oiPnE Ÿ¦¦©¦¤¥£¦¥¤
xnFl cEnlY.eòøâú àìm`W oiPn ©§©Ÿ¦§§¦©¦¤¦

xn`i `l mipdM zMxA Kxal gzR̈©§¨¥¦§©Ÿ£¦ŸŸ©
idl` 'd xnF` Kxal iYgztE li`Fd¦¨©§¦§¨¥©¡Ÿ¥
xnFl cEnlY ,mkilr sqFi mkizFa £̀¥¤¥£¥¤©§©

,øácäla` .eilr sqFz `l xaC ENt` ©¨¨£¦¨¨Ÿ¥¨¨£¨
oWId s` `N` ,Exn` calA dN`A `lŸ§¥¤¦§©¨§¤¨©©¨¥
FnM ,dwFl dpEkA ipinWA dMQA©ª¨¦§¦¦§©¨¨¤§

dpXd W`x zkQnA xMfOW(:gk)oke , ¤ª§¨§©¤¤Ÿ©¨¨§¥

:dGd e`NA xaFr dXW bgd dUri m ¦̀©£¤©©¦¨¥©©©¤
éôìedevn zFUrl `cA ENt` iYrc §¦©§¦£¦¨¨©£¦§¨

bg dUrW oFbM ,Dnvr iptA¦§¥©§¨§¤¨¨©
mraxiM FANn `cAW WcgA(bl ai `"n), ©Ÿ¤¤¨¨¦¦§¨¨§¨

Exn` Kke .e`lA xaFr(.ci dlibn)oiprl ¥§©§¨¨§§¦§©
mi`iap mipFnWE d`n ,dNbn `xwn¦§¨§¦¨¥¨§¦§¦¦
`le EzgR `le l`xUil mdl Ecnr̈§¨¤§¦§¨¥§Ÿ¦£§Ÿ



opgz`eלח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעּו ולא תֹוסיפּו ב)לא (ד, ְְְִִֹֹ
ׁשלמּות  על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו"ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשמעּתי

ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל ו)הּקּיּום ד, (ישעיה ְְֲִִֵֶֶֶַָ
הּוא  זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור למחסה . . ּתהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֻוסּכה

והּסּכה  מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ּפחֹות ְִִֵֶֶַָָָָֻאחד
- מט"ר מּפני והן תגרעּו", "לא - זר"ם, מּפני הן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֹׁשֹומרת

תֹוסיפּו". ִֹ"לא

(â)ìòáa ýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©
øBòt-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½

Läéäìà ýåýé Bãéî:Eaøwî E ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

(ã)íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−
:íBiä©«

‡¯Èג  ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL ¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:CÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïד  ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

áàá äòùúì äøèôäè-ç ÷øô åäéîøéá

âéíéáðò ïéà ýåýé-íàð íôéñà óñà̈¬Ÿ£¦¥−§ª§Ÿ̈®¥Á£¨¦̧
ìáð äìòäå äðàza íéðàz ïéàå ïôba©¤¹¤§¥¯§¥¦´©§¥À̈§¤«¨¤Æ¨¥½

:íeøáòé íäì ïzàåãéeðçðà äî-ìò ¨¤¥¬¨¤−©©§«©¨Æ£©´§
øöánä éøò-ìà àBáðå eôñàä íéáLé«Ÿ§¦½¥«¨§À§¨²¤¨¥¬©¦§−̈
eð÷Liå eðnãä eðéäìà ýåýé ék íM-äîcðå§¦§¨¨®¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥³£¦Æ̈Æ©©§¥´

:ýåýéì eðàèç ék Làø-éîåèäe÷ ¥½Ÿ¦¬¨−̈©Ÿ̈«©¥¬
ìäpäå ätøî úòì áBè ïéàå íBìL §¨−§¥´®§¥¬©§¥−§¦¥¬

:äúòáæèìBwî åéñeñ úøçð òîLð ïcî §¨¨«¦¨³¦§©Æ©£©´À̈¦Æ

mixn zxhrmixn zxhr
(øîBà 'ä) âéíôéñà óñàeôqàúiL ¥¨¬Ÿ£¦¥−¤¦§©§

úBNòì éðBöø ék ,úBNòl äî õòéúäì§¦§©¥©©£¦§¦©£

äìëå óBñ íänòýåýé-íàðéøác) ¦¨¤§¨¨§ª§Ÿ̈®¦§¥

àìä ¯ (íòäïéàå ïôba íéáðò ïéà ¨¨£Ÿ¥Á£¨¦̧©¤¹¤§¥¯
ìáð äìòäå äðàza íéðàzïéàå §¥¦´©§¥À̈§¤«¨¤Æ¨¥½§¥

éà (íMä úáeLz) ,Lôð áéLäì ìëBàC ¤§¨¦¤¤§©©¥¥

àìä ,íéðàúe íéáðò íäì ïzàïzàå ¤¥¨¤£¨¦§¥¦£Ÿ¨¤¥¬
íäìàìä äåönäå äøBzäíeøáòé ¨¤−©¨§©¦§¨£Ÿ©©§«

íäéìò:ãé(íòä éøác)äî-ìò £¥¤¦§¥¨¨©¨Æ
íéáLé eðçðàäøeáâe äöò éìa £©´§«Ÿ§¦½§¦¥¨§¨

äîçìîìéøò-ìà àBáðå eôñàä §¦§¨¨¥«¨§À§¨²¤¨¥¬
øöánä,áéBàä íò íMî íçläì ©¦§−̈§¦¨¥¦¨¦¨¥

,äfî àöi äî (àéápä úáeLz)äîcðå §©©¨¦©¥¥¦¤§¦§¨

÷BzLðeðéäìà ýåýé ék íM ¦§®̈¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥³
eðnãäíéáLBiä íéìáàk íL äéäð £¦Æ̈Æ¦§¤¨©£¥¦©§¦

'ä ék íéîîBãåLàø-éî eð÷Liå §§¦¦©©§¥´¥½Ÿ
,íéìáàì ïzépä íéîeçðz ñBk íB÷îa¦§©§¦©¦¨©£¥¦

:ýåýéì eðàèç ékåè(íòä éøác) ¦¬¨−̈©Ÿ̈«¦§¥¨¨

éeàø àìääe÷úBe÷ììíBìLòecîe £Ÿ¨©¥¬§©§¨−©©

áBè ïéàåäéäL éðtî (àéápä úáeLz) §¥´®§©©¨¦¦§¥¤¨¨

úBe÷ì éeàøäpäå ätøî úòì ¨§©§¥¬©§¥−§¦¥¬
äúòáíúòøa íé÷éæçî íãBò: §¨¨«¨©£¦¦§¨¨¨

æèàìä (íòä éøác)ïcîCøaúpL ¦§¥¨¨£Ÿ¦¨³¤¦§¨¥

ìtiå ñeñ éáwò CLBpä' úBéäì á÷òiî¦©£Ÿ¦§©¥¦§¥©¦Ÿ

'øBçà BáëBøòîLðäzòúøçð §¨¦§©Æ©¨©£©´
åéñeñáéBàä ìLúBìäöî ìBwî À̈¤¨¥¦Æ¦§£´

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zF` ENt` dxFYA aEzMX dn lr EtiqFd¦©©¤¨©¨£¦
.'eke WExC i`n ,dNbn `xwOn uEg zg ©̀©¦¦§¨§¦¨©¨

inlWExiaE(f"d `"t dlibn)dXnge mipFnW ¦©§¦§¦©£¦¨
mixrhvn Eid mi`iap dOM mdnE mipwf§¥¦¥¤©¨§¦¦¨¦§©£¦

dN` aEzM Exn` ,xaCd lrzevOd ©©¨¨¨§¨¥¤©¦§Ÿ
zFevOd EN` ,dWn z` 'd dEv xW £̀¤¦¨¤¤¥©¦§
dWn Epl xn` KM ,dWn iRn EEhvPW¤¦§©¦¦¤¨¨©¨¤
,mkl xaC WCgl cizr xg` `iap oi`e§¥¨¦©¥¨¦§©¥¨¨¨¤

,xaC Epl WCgl mivFx xYq`e ikCxnE¨§§©§¤§¥¦§©¥¨¨¨
cr xacA oipzFpe oi`UFp mXn Eff `lŸ¨¦¨§¦§§¦©¨¨©
:'eke mdipir `Ed KExA WFcTd xi`dW¤¥¦©¨¨¥¥¤

éøä,mdl dxEq` FGd devOd dzidW £¥¤¨§¨©¦§¨©£¨¨¤
,eilr siqFz `l llkA `id oM m ¦̀¥¦¦§©Ÿ¦¨¨
`iap iR lr siqFnl Epcnl `NW `N ¤̀¨¤Ÿ¨©§§¦©¦¨¦
"zevOd dN`" xn`W aEzMd on `N ¤̀¨¦©¨¤¨©¥¤©¦§Ÿ
.dYrn xaC FA WCgl i`Xx `iap oi ¥̀¨¦©©§©¥¨¨¥©¨

oFbM ,xcB mEXn minkg EpwYX dnE©¤¦§£¨¦¦¤¤§
`id Ff ,odA `vFIke zFixrl zFIpW§¦¨£¨§©¥¨¥¦
mdW rcIW calaE ,dxFYd on devn¦§¨¦©¨¦§¨¤¥©¤¥
WFcTd iRn opi`e ,dGd xcBd mEXn¦©¤¤©¤§¥¨¦¦©¨

:dxFYA `Ed KExAb dxez ¨©¨
.úBàøä íëéðéò (â)xidfdl `A dYr ¥¥¤¨Ÿ©¨¨§©§¦

zcFarA ligzie ,zFevOd ihxtA¦§¨¥©¦§§©§¦©£©
:oNkl WxW `idW miakFMc dxez ¨¦¤¦Ÿ¤§ª¨



לט

eàBáiå õøàä-ìk äLòø åéøéaà úBìäöî¦§£´©¦½̈¨£−̈¨¨¨®¤©¨À

:dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eìëàiåæéék ©«Ÿ§Æ¤´¤§½̈¦−§¬Ÿ§¥¨«¦Á

øLà íéðòôö íéLçð íëa çlLî éððä¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ¦§Ÿ¦½£¤¬
:ýåýé-íàð íëúà eëMðå Lçì íäì-ïéà¥¨¤−¨®©§¦§¬¤§¤−§ª§Ÿ̈«

çé:éeã éaì éìò ïBâé éìò éúéâéìáî©§¦¬¦¦−£¥´¨®¨©−¦¦¬©¨«
èéõøàî énò-úa úòåL ìB÷-äpä¦¥º©«§©´©©¦À¥¤Æ¤Æ

ïéà dkìî-íà ïBiöa ïéà ýåýéä íéwçøî©§©¦½©«Ÿ̈Æ¥´§¦½¦©§−̈¥´
:øëð éìáäa íäéìñôa éðeñòëä òecî dä®©À©¦§¦²¦¦§¦¥¤−§©§¥¬¥¨«

ëàBì eðçðàå õé÷ äìk øéö÷ øáò̈©¬¨¦−¨´¨®̈¦©£©−§¬
:eðòLBðàëézøaLä énò-úa øáL-ìò ¨«§©¤¬¤©©¦−¨§¨®§¦

:éðú÷æçä änL ézøã÷áëïéà éøöä ¨©¾§¦©−̈¤¡¦¨«§¦©¢¦Æ¥´
àì òecî ék íL ïéà àôø-íà ãòìâa§¦§½̈¦Ÿ¥−¥´¨®¦À©Æ©Æ´Ÿ

:énò-úa úëøà äúìòâëéLàø ïzé-éî ¨«§½̈£ª©−©©¦«¦«¦¥³Ÿ¦Æ

íîBé äkáàå äòîc øB÷î éðéòå íéî©½¦§¥¦−§´¦§¨®§¤§¤Æ¨´
:énò-úá éììç úà äìéìåàéððzé-éî ¨©½§¨¥−©«§¥¬©©¦«¦«¦§¥´¦

énò-úà äáæòàå íéçøà ïBìî øaãná©¦§À̈§Æ«Ÿ§¦½§¤«¤§¨Æ¤©¦½

ék ízàî äëìàå:íéãâa úøöò íéôàðî ílëáeëøãiå §¥§−̈¥«¦¨®¦³ª¨Æ§¨´£¦½£¤−¤Ÿ§¦«©«©§§³
ì-úàäòøî ék õøàá eøáb äðeîàì àìå ø÷L ízL÷ íðBL ¤§¨Æ©§¨´¤½¤§¬Ÿ¤¡−̈¨§´¨¨®¤¦Á¥¨¨̧

:ýåýé-íàð eòãé-àì éúàå eàöé | äòø-ìàâeçèáz-ìà çà-ìk-ìòå eøîMä eäòøî Léà ¤¨¨¯¨¨²§Ÿ¦¬«Ÿ¨−̈§ª§Ÿ̈«¦³¥¥¥ÆÆ¦¨¥½§©¨−̈©¦§¨®
:Cìäé ìéëø òø-ìëå á÷òé áB÷ò çà-ìë ékãeãnì eøaãé àì úîàå elúäé eäòøa Léàå ¦³¨¨Æ¨´©§½Ÿ§¨¥−©¨¦¬©£«Ÿ§¦³§¥¥ÆÆ§¨¥½¤¡¤−´Ÿ§©¥®¦§¯

ìø÷L-øac íðBL:eàìð äåòää:ýåýé-íàð éúBà-úòã eðàî äîøîa äîøî CBúa EzáL §¨²©¤¤−¤©£¥¬¦§«¦§§−§´¦§¨®§¦§¨²¥£¬©«©¦−§ª§Ÿ̈«
åéà-ék íézðçáe íôøBö éððä úBàáö äåäé øîà äk ïëì:énò-úa éðtî äNòà Cæõç ¨¥À³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½¦§¦¬§−̈§©§¦®¦«¥´¤¡¤½¦§¥−©©¦«¥¬

ì èeçL (èçåù):Baøà íéNé Baø÷áe øaãé eäòø-úà íBìL åéôa øaã äîøî íðBL ¨²§−̈¦§¨´¦¥®§¦À¨³¤¥¥ÆÆ§©¥½§¦§−¨¦¬¨§«
ç:éLôð íwðúú àì äæk-øLà éBâa íà ýåýé-íàð ía-ã÷ôà-àì älà-ìòäèíéøää-ìò ©©¥¬¤«Ÿ¤§¨−̈§ª§Ÿ̈®¦µ§´£¤¨¤½¬Ÿ¦§©¥−©§¦«©¤̧¨¦¹

mixn zxhrmixn zxhr
õøàä-ìk äLòø åéøéaàäpäå BáëBøå ñeñ éáwò Lçpä CLð àì úàæ ìëáe ©¦½̈¨£−̈¨¨®̈¤§¨ŸŸ¨©©¨¨¦§¥§§§¦¥

:dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eìëàiå eàBáiåæéøák úòk ('ä úáeLz) ©¨À©«Ÿ§Æ¤´¤§½̈¦−§¬Ÿ§¥¨«§©¨¥§¨

Ceôä ìkäíéðòôö íéLçð íëa çlLî éððä ékLçpî íéL÷ íäL ©Ÿ¨¦Á¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ¦§Ÿ¦½¤¥¨¦¦¨¨

Lçì íäì-ïéà øLàäòaLä àìaíëúà eëMðåíëéñeñ úà àìå £¤¬¥¨¤−®̈©§Ÿ©§¨¨§¦§¬¤§¤−§Ÿ¤¥¤

:ýåýé-íàðçé(íòä éøác) §ª§Ÿ̈«¦§¥¨¨

éúéâéìáîéz÷fçúäM äîïBâé éìò ©§¦¬¦¦−©¤¦§©©§¦£¥´¨®
ék ãBò ìëeà àì ìáà ,da ãéîúà ìáì§©©§¦¨£¨Ÿ©¦

éeã éaì éìòLôpä ãò éìçä òâðå: ¨©−¦¦¬©¨«§¨©©¢¦©©¤¤

èéénò-úa úòåL ìB÷-äpä¦¥º©«§©´©©¦À
àaä áéBàä ãçtî íé÷òBöõøàî £¦¦©©¨¥©¨¥¤Æ¤Æ

íéwçøî,úàæ ìk änìåýåýéäéëå ©§©¦½§¨¨¨Ÿ©«Ÿ̈Æ§¦

'äda ïéà dkìî-íà ïBiöa ïéà¥´§¦½¦©§−̈¥´®̈
íäì àöné æàå åéìà eáeLzòecîíà ¨¥¨§¨¦¨¥¨¤©À©¦

ïkéìáäa íäéìñôa éðeñòëä ¥¦§¦²¦¦§¦¥¤−§©§¥¬
:øëðëøák àìääìk øéö÷ øáò ¥¨«£Ÿ§¨¨©¬¨¦−¨´¨
õé÷úàæ ìëáeeðòLBð àBì eðçðàå ®̈¦§¨Ÿ©£©−§¬¨«§
ïéãò:àëénò-úa øáL-ìòìò £©¦©¤¬¤©©¦−©

àBáì äãéúòä úeðòøetäézøaLä ©§¨¨£¦¨¨¨§®̈§¦
íb éøîâì ézøaLðézøã÷øçLä ¦§©§¦§©§¦©¨©¾§¦¨§©

éøàzänLïBänzä:éðú÷æçä ¨¢¦©−̈©¦¨¤¡¦¨«§¦
áëéëåéøöäãçeéî ïìéà óøN §¦©¢¦Æ§©¦¨§¨

äàeôøìãòìâa ïéàíB÷î àeäL ¦§¨¥´§¦§½̈¤§

äøBz íãéa ïéà éëå :øîBì äöBø ,éøvä©¢¦¤©§¦¥§¨¨¨

,úBöîeíL ïéà àôø-íàïéà éëå ¦§¦Ÿ¥−¥´®̈§¦¥

Cøcä íúBøBäì íéîëç íäìòecî ék ¨¤£¨¦§¨©¤¤¦À©Æ©Æ
úëøà äúìò àìúàeôøénò-úa ´Ÿ¨«§½̈£ª©−§©©©¦«

äøéæbä úà ìháìe ,áèenì íøéæçäì: §©£¦¨©¨§©¥¤©§¥¨

âëäéäé éàåìäéîLíéî éLàø ïzé ©§©¦§¤¦«¤¦¥³Ÿ¦Æ©½¦
éëá éî àìîøB÷î éðéòåòáBpä ¨¥¥§¦§¥¦−§´©¥©

úà äìéìå íîBé äkáàå äòîc¦§®̈§¤§¤Æ¨´¨©½§¨¥−
:énò-úá éììçàéððzé-éî ©«§¥¬©©¦«¦«¦§¥´¦

éëøöì,íéçøà ïBìî øaãnáæà ¦§¨©©¦§À̈§Æ«Ÿ§¦½¨

ízàî äëìàå énò-úà äáæòàå§¤«¤§¨Æ¤©¦½§¥§−̈¥«¦®̈
øaãnä ïBìî ìàéôàðî ílë ékí ¤§©¦§¨¦³ª¨Æ§¨´£¦½

úøöòúöeá÷:íéãâaáänä íbeëøãiåeðéîæäì-úàíðBLäîBc £¤−¤§©Ÿ§¦«©¥¨©«©§§³¦§¦¤§¨Æ¨

ìízL÷øaãì äëeøcäeøáb äðeîàì àìå ø÷Lälà ìò älàõøàá §©§¨´©§¨§©¥¤½¤§¬Ÿ¤¡−̈¨§´¥¤©¥¤¨®̈¤
íé÷LBòä eòðîiLå úîà ètLî eètLiLäòøî ékäòø äNònîìàäNòî ¤¦§§¦§©¡¤§¤¦§§¨§¦¦Á¥¨¨̧¦©£¥¨¨¤©£¥

:ýåýé-íàð eòãé-àì éúàå eàöé | äòøâíëì äeöî éðàeäòøî Léà ¨¨¯¨¨²§Ÿ¦¬«Ÿ¨−̈§ª§Ÿ̈«£¦§©¤¨¤¦³¥¥¥ÆÆ
eøîMääfî äæ íéøîLð eéä-ìòå ¦¨¥½¡¦§¨¦¤¦¤§©

ìkíeL ìòék eçèáz-ìà çà ¨©−̈©¦§®̈¦³
á÷òé áB÷ò çà-ìëúà änøî ¨¨Æ¨´©§½Ÿ§©¤¤

åéçàCìäé ìéëø òø-ìëåéøöåC ¨¦§¨¥−©¨¦¬©£«Ÿ§¨¦

epnî øîMäì:ãLéàåLéà ìk §¦¨¥¦¤§¦³¨¦

elúäé eäòøa,âéòìîeàì úîàå §¥¥ÆÆ§¨¥½©§¦¤¡¤−´Ÿ
eøaãéékeãnìeìébøäìíðBL §©¥®¦¦§¯¦§¦§¨²

eàìð äåòä ø÷L-øacøák eòbéúð ©¤¤−¤©£¥¬¦§«¦§©§§¨

íéøácä íwòìe äåòäì:äìàä øîà §©£¤§©¥©§¨¦¨©¨¥

CøaúéìéòBi äîCBúa EzáLíò ¦§¨¥©¦¦§§−§´¦

äîøîéìà íáéLäì ìëez àlL,E ¦§®̈¤Ÿ©©£¦¨¥¤

í÷ñò øeáòáeeðàî äîøîa ©£¦§¨§¦§¨²¥£¬
ì:ýåýé-íàð éúBà-úòãåïëì ¨©«©¦−§ª§Ÿ̈«¨¥À

éððä úBàáö äåäé øîà äk³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½¦§¦¬
íôøBöïBòä éâéñ íäî øéñäì ïéøeqéa §−̈§¦¦§¨¦¥¤¦¥¤¨

íézðçáe,íéâéñ eøàMé íàéà-ékC §©§¦®¦¦¨£¦¦¦«¥´
äNòàízòãa íçépäì ìëeà éðéà ék ¤¡¤½¦¥¦©§©¦¨§©§¨

éðtîíéàø÷ð íäL:énò-úaæõç ¦§¥−¤¥¦§¨¦©©¦«¥¬
èeçL (èçåù)âøBää ,CeLî ¨²¨©¥

äîãð ,÷BçøîìíðBLãBòåäîøî ¥¨¦§¤§−̈§¦§¨´
øaãékeäòø-úà íBìL åéôa ¦¥®¦§¦À¨³¤¥¥ÆÆ

Baøà íéNé Baø÷áe øaãéáøàî: §©¥½§¦§−¨¦¬¨§«©£¨

çéëåìòäk íéNòî-àì älà §¦©©©£¦¨¥¬¤«Ÿ
ã÷ôàçébLàíaíäî òøtäì ¤§¨©§¦©−̈§¦¨©¥¤

äæk-øLà éBâa íà ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈®¦ µ§´£¤¨¤½
:éLôð íwðúú àìèìòïaøç ¬Ÿ¦§©¥−©§¦«©ª§©



מ

ék äðé÷ øaãî úBàð-ìòå éäðå éëá àOà¤¨¯§¦´¨¤À¦§©§³¦§¨Æ¦½̈¦³
ìB÷ eòîL àìå øáò Léà-éìaî eúvð¦§Æ¦§¦¦´Ÿ¥½§¬Ÿ¨§−´
eããð äîäa-ãòå íéîMä óBòî äð÷î¦§¤®¥³©¨©Æ¦Æ§©§¥½̈¨§−

:eëìäéïBòî íélâì íìLeøé-úà ézúðå ¨¨«§¨©¦¯¤§¨©²¦§©¦−§´
éìaî äîîL ïzà äãeäé éøò-úàå íépz©¦®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¦§¦−

:áLBéàéúàæ-úà ïáéå íëçä Léàä-éî ¥«¦«¨¦³¤«¨¨Æ§¨¥´¤½Ÿ

äî-ìò dãbéå åéìà ýåýé-ét øac øLàå©£¤̧¦¤¯¦«§Ÿ̈²¥−̈§©¦¨®©¨Æ

:øáò éìaî øaãnë äúvð õøàä äãáà̈§¨´¨½̈¤¦§¨¬©¦§−̈¦§¦−Ÿ¥«
áéøLà éúøBz-úà íáæò-ìò ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©¨§¨Æ¤´¨¦½£¤¬

-àìå éìB÷á eòîL-àìå íäéðôì ézúð̈©−¦¦§¥¤®§Ÿ¨§¬§¦−§Ÿ

:dá eëìäâéíaì úeøøL éøçà eëìiå ¨¬§¨«©¥´§½©£¥−§¦´¦¨®
áà íeãnì øLà íéìòaä éøçàå:íúB §©£¥Æ©§¨¦½£¤¬¦§−£¨«

ãéé øîà-äk ïëìýåýéäìà úBàáö ¨¥À«Ÿ¨©º§Ÿ̈³§¨Æ¡Ÿ¥´
äfä íòä-úà íìéëàî éððä ìàøNé¦§¨¥½¦§¦¯©£¦¨²¤¨¨¬©¤−

:Làø-éî íéúé÷Läå äðòìåèíéúBöôäå ©«£¨®§¦§¦¦−¥«Ÿ©£¦«¦Æ

íúBáàå änä eòãé àì øLà íéBba©¦½£¤Æ´Ÿ¨«§½¥−¨©«£¨®
:íúBà éúBlk ãò áøçä-úà íäéøçà ézçlLåæèé øîà äkýåý §¦©§¦³©«£¥¤Æ¤©¤½¤©¬©¦−¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´

eçìL úBîëçä-ìàå äðéàBáúe úBððB÷îì eàø÷å eððBaúä úBàáö§¨½¦§«§²§¦§¬©§§−§¤®¨§¤©£¨¬¦§−
:äðàBáúåæéäòîc eðéðéò äðãøúå éäð eðéìò äðOúå äðøäîúe §¨«¨§©¥¾§¨§¦¤¬¨¨¥−¤®¦§¥©³§¨¥¥ÆÆ¦§½̈

:íéî-eìfé eðétòôòåçééà ïBivî òîLð éäð ìB÷ ékék õøà eðáæò-ék ãàî eðLa eðãcL C §©§©¥−¦§¨«¦¦´¬§¦²¦§©¬¦¦−¥´ª¨®§³Ÿ§«§ŸÆ¦«¨©´§½̈¤¦¬
:eðéúBðkLî eëéìLäèéé-øác íéLð äðòîL-ékýåýäðãnìå åét-øác íëðæà çwúå ¦§¦−¦§§¥«¦«§©³§¨¨¦Æ§©§Ÿ̈½§¦©¬¨§§¤−§©¦®§©¥³§¨

:äðé÷ dúeòø äMàå éäð íëéúBðáëììBò úéøëäì eðéúBðîøàa àa eðéðBlça úåî äìò-ék §«¥¤Æ¤½¦§¦¨¬§−̈¦¨«¦«¨³¨Æ̈¤Æ§©¥½−̈§©§§¥®§©§¦³¨Æ

:úBáçøî íéøeça õeçîàëé-íàð äk øacýåýäãOä éðt-ìò ïîãk íãàä úìáð äìôðå ¦½©¦−¥§Ÿ«©¥ÀµŸ§ª§Ÿ̈½§¨«§¨Æ¦§©´¨«¨½̈§−Ÿ¤©§¥´©¨¤®
:óqàî ïéàå øöwä éøçàî øéîòëeáëé øîà | äkýåýBúîëça íëç ìläúé-ìà §¨¦²¥©£¥¬©Ÿ¥−§¥¬§©¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½

mixn zxhrmixn zxhr
íéøääïàvä äòøî íäéìò çîö àì øLàéäðå éëá àOà,äììéå ¤̧¨¦¹£¤Ÿ¨©£¥¤¦§¥©Ÿ¤¨¯§¦´¨¤À¦¦¨¨

øaãî úBàð-ìòåøaãna äòøî íB÷îeúvð ék äðé÷äîîL eéäð §©§³¦§¨Æ§¦§¤©¦§¨¦½̈¦³¦§Æ¦§§¨¨

eòîL àìå øáò Léà-éìaîãBò íLäð÷î ìB÷íâåíéîMä óBòî ¦§¦¦´Ÿ¥½§¬Ÿ¨§−¨´¦§¤®§©¥³©¨©Æ¦Æ
eããð äîäa-ãòåå íîB÷nîeëìäíäì:éíélâì íìLeøé-úà ézúðå §©§¥½̈¨§−¦§¨§¨¨«¨¤§¨©¦¯¤§¨©²¦§©¦−

,eñøäpL úBîBçäå íézaäî íéðáà ìL¤£¨¦¥©¨¦§©¤¤¤§

ïBòîøBãîäãeäé éøò-úàå íépz §´§©¦®§¤¨¥¯§¨²
áLBé éìaî äîîL ïzàílk ék ¤¥¬§¨−̈¦§¦−¥«¦ª¨

úeìba eëìé:àéíëçä Léàä-éî ¥§©¨¦«¨¦³¤«¨¨Æ
ïáéåBzòcîúàæ-úààéápä éîe §¨¥´¦©§¤½Ÿ¦©¨¦

dãbéå åéìà ýåýé-ét øac øLàå©£¤̧¦¤¯¦«§Ÿ̈²¥−̈§©¦®̈
-ìòõøàä äãáà äîãò éøîâì ©¨Æ¨§¨´¨½̈¤§©§¦©

ììk áeMéì äéeàø äéäz àlLäúvð ¤Ÿ¦§¤§¨§¦§¨¦§¨¬
:øáò éìaî øaãnëáéøîàiå ©¦§−̈¦§¦−Ÿ¥«©Ÿ́¤

ýåýé,Bîöòa-úà íáæò-ìò §Ÿ̈½§©§©¨§¨Æ¤
íäéðôì ézúð øLà éúøBzàlL ´¨¦½£¤¬¨©−¦¦§¥¤®¤Ÿ

ïëìå ,äøBzä úà eãîìeòîL-àìå ¨§¤©¨§¨¥§Ÿ¨§¬
éìB÷áäéúBöî íi÷ìeëìä-àìå §¦−§©¥¦§¤¨§Ÿ¨¬§

dáäøBzä Cøãa:âééøçà eëìiå ¨«§¤¤©¨©¥´§½©£¥−
íaì úeøøLãîçå äàø íalM äî §¦´¦®̈©¤¦¨¨¨§¨©

íeãnì øLà íéìòaä éøçàå§©£¥Æ©§¨¦½£¤¬¦§−
íeìébøäáà:íúBãé-äk ïëì ¦§¦£¨«¨¥À«Ÿ

é øîàýåýéäìà úBàáö ¨©º§Ÿ̈³§¨Æ¡Ÿ¥´
íòä-úà íìéëàî éððä ìàøNé¦§¨¥½¦§¦¯©£¦¨²¤¨¨¬

äðòì äfä,øî áNòíéúé÷Läå ©¤−©«£®̈¥¤©§¦§¦¦−
Làø-éî:øîBì äöBø ,Lçð ñøà ¥«Ÿ¤¤¨¨¤©

úBðBL úBøö íäéìò àéáà: ¨¦£¥¤¨

åèíéúBöôäåíúBà øfôàíéBba ©£¦«¦Æ£©¥¨©¦½
úBîB÷îaeòãé àì øLàeøékä àì ¦§£¤Æ´Ÿ¨«§½Ÿ¦¦

íb íìBòîänäíbíúBáàå ¥¨©¥−¨©©«£®̈
íäéøçà ézçlLåúBîB÷nä ìà §¦©§¦³©«£¥¤Æ¤©§

eñeðé øLàéúBlk ãò áøçä-úà £¤¨¤©¤½¤©¬©¦−
:íúBàæèé øîà äkýåý ¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´

eððBaúä úBàáöúeðòøeta §¨½¦§«§²©§¨

àáì äáBøwäeàø÷åäzòî ©¨¨¨Ÿ§¦§¬¥©¨

úBððB÷îìíéúnä ìò ïðB÷ìe ãBtñì úBòãBiä íéLpääðéàBáúeìò ïðB÷ì ©§§−©¨¦©§¦§§¥©©¥¦§¤®¨§¥©

íéúnäúBîëçä-ìàåäðé÷å ãtñä éøáãa:äðàBáúå eçìL ©¥¦§¤©£¨¬§¦§¥¤§¥§¦¨¦§−§¨«¨
æéäðOúå äðøäîúeäðîøúåéäð eðéìòeðéááì eøøBòúé ïòîì ,äììé §©¥¾§¨§¦¤¬¨§¨¤§¨¨¥−¤®¦§¨¨§©©¦§§§¨¥

:íéî-eìfé eðétòôòå äòîc eðéðéò äðãøúåçéòîLð éäð ìB÷ ék §¥©³§¨¥¥ÆÆ¦§½̈§©§©¥−¦§¨«¦¦´¬§¦²¦§©¬
ïBivîíéøîBàLéàeðLa eðãcL C ¦¦−¤§¦¥´ª®̈§³Ÿ§«

õøà eðáæò-ék ãàîäìBba úàöì §ŸÆ¦«¨©´§½̈¤¨¥©¨

ékíéáéBàäeðéúBðkLî eëéìLä ¦¬¨§¦¦§¦−¦§§¥«
ì÷Bçø íB÷îa ïBkL:èéäfî õeç ¦§§¨¨¦¤

äðòîL-ékïzàíéLðúBððB÷îä ¦«§©³§¨©¤¨¦Æ©§§

é-øácýåýäçbLäa øácä äéäL ìò §©§Ÿ̈½©¤¨¨©¨¨§©§¨¨

äø÷îa àìåçwúåìa÷úeíëðæà §Ÿ§¦§¤§¦©¬§©¥¨§§¤−
åét-øácïëìäðãnìåeãnì §©¦®¨¥§©¥³§¨©§

íëéúBðáúàNìäMàå éäðãnìz §«¥¤Æ¨¥¤½¦§¦¨¬§©¥

úà:äðé÷ dúeòøëäìò-ék ¤§−̈¦¨«¦«¨³¨
úåîúéînä áéBàäeðéðBlçaCøc Æ̈¤Æ¨¥©¥¦§©¥½¤¤

Cëå úBðBlçäeðéúBðîøàa àa ©©§¨−̈§©§§¥®
õeçî ììBò úéøëäìéøBçàî §©§¦³¨Æ¦½¥£¥

ïëå ,úB÷Bðézä íé÷çBN íML ,íézaä©¨¦¤¨£¦©¦§¥

ä úéøëäúBáçøî íéøeçaíML ¦§¦©©¦−¥§Ÿ«¤¨

ãéîz úëìì íâäðî:àëìà 'ä øîàî ¦§¨¨¨¤¤¨¦©£©¤

àéápäøacìàøNé ìà-íàð äk ©¨¦©¥À¤¦§¨¥µŸ§ª
éýåýíãàä úìáð äìôðåéøât §Ÿ̈½§¨«§¨Æ¦§©´¨«¨½̈¦§¥

õøàä ìò eìté íãàïîãkìáæk ¨¨¦§©¨¨¤§−Ÿ¤§¤¤

øéîòëe äãOä éðt-ìòéøîòëe ©§¥´©¨¤®§¨¦²§¨§¥

íéëìLenä äàeázäøöwä éøçàî ©§¨©§¨¦¥©£¥¬©Ÿ¥−
óqàî ïéàåíúBà øáB÷ ïéàå: §¥¬§©¥«§¥¥¨

áëé øîà | äkýåýìläúé-ìà ´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³
Búîëça íëçìéväì ìëeé àì ék ¨¨Æ§¨§¨½¦Ÿ©§©¦

Búîëça BLôðøBabä ìläúé-ìàå ©§§¨§¨§©¦§©¥¬©¦−



מי

ìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬
:BøLòa øéLòâëìläúé úàæa-íà ék ¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ¦§©¥´

é éðà ék éúBà òãéå ìkNä ìläúnäýåý ©¦§©¥À©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´§Ÿ̈½

-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«
é-íàð ézöôç älàáýåý: §¥¬¤¨©−§¦§ª§Ÿ̈«

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬
:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤
:çBìñì äaøé-ék eðéýìàçàì ék ¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

ìå íëéúBáLçî éúBáLçîíëéëøã à ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−
:ýåýé íàð éëøcèõøàî íéîL eäáâ-ék §¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤

éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−
:íëéúáLçnîéíLbä ãøé øLàk ék ¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤

ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ
íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤

:ìëàìàéék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íàáéäçîNá-ék ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«
âéì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpä úçzíìBò úBàì íL ©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈

:úøké àìàéú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äk ¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−
:úBìbäìáBãé øîLå Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà §¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−

:òø-ìk úBNòîâìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

BúøeáâaBúøeáâa BLôð ìéväì-ìà ¦§«¨®§©¦©§¦§¨©
BøLòa øéLò ìläúéäcôé àì ék ¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦Ÿ¦§¤

BøLòa BLôð:âëúàæa-íà ék ©§§¨§¦´¦§ºŸ
ìläúnä ìläúé,BîöòaìkNä ¦§©¥´©¦§©¥À§©§©§¥»

ìékNäM äîaéðà ék éúBà òãéå §©¤¦§¦§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´
éýåýàeä éðàå ,écálî ãBò ïéàå §Ÿ̈½§¥¦§©¦©£¦

äãñç äNòìe éáäBàìéøîBL ¨¬Ÿ¤¤²¤§£©§§¥

äNBòä àeä éðàå ,éúBöîètLî ¦§©©£¦¨¤¦§¨¬
íéòLøä ïî òøtäìõøàa ä÷ãöe §¦¨©¦¨§¨¦§¨−̈¨®̈¤

íéáMä úà ìa÷ìälàá-ék §©¥¤©¨¦¦«§¥¬¤
ézöôçBìeîâk ãçà ìëì úúì ¨©−§¦¨¥§¨¤¨¦§

é-íàðýåý: §ª§Ÿ̈«

åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéätáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤©¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çíëéúBáLçî éúBáLçî àì ékéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìå ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈
Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNa Cøc¤¤¨¨¨¨©£¤©¥

ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå§¥¦§¨¦£¨©§¦

àéä ïë àì:ýåýé íàðèïéàå Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«§¥

àlà ,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàkék ¨©¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«
Bîkeäáb ïk õøàî íéîL eäáâ §¨§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³

áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½
íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦¨®©¤©

õøàì ìònîíçìå òøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤
:ìëàìàéã äéäé ïkøLà éøá ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´

ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
-íàézöôç øLà-úà äNò ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

åézçìL øLà çéìöäåéàcåaL §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©

éúçèáä íi÷úz:áéäçèáää éäBæå ¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää §¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî Cøcóë-eàçîé äãOä éöò-ìëåäæ íb ,çBîNì íäétëa eké ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤¦§©©¤

äöéìî ïéðò:âéúçzíB÷îaõeöòpäíéòLøäLBøá äìòéeìLîé ¦§©§¦¨©³©¦§©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½¦§§

íé÷écöãtøqä úçúåíéöB÷ éðéî íä õeöòðåäéäå ñãä äìòéøácä ©¦¦§©¬©©¦§−̈§©£¥¦¥¦©£¤´£©®§¨¨³©¨¨

äfäì ýåýéìíLäøeábúBàìãò ©¤©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©

:úøké àì íìBòàéðáì øîà −̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥

úeìbäeøîL ýåýé øîà äk ©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬
ètLîBøéáçì íãà ïéaeNòå ¦§−̈¥¨¨©£¥©£´
ä÷ãö,íB÷nì íãà ïéaäáBø÷-ék §¨®̈¥¨¨©¨¦«§¨³

àBáì éúòeLéäæ éãé ìòéú÷ãöå §«¨¦Æ¨½©§¥¤§¦§¨¦−
úBìbäìúàéa úákòî äáeLzä ÷øå §¦¨«§©©§¨§©¤¤¦©

çéLnä:á-äNòé LBðà éøLà ©¨¦©©§¥³¡Æ©£¤
úàfähîì øeîàä úàíãà-ïáe ½Ÿ¤¨¨§©¨¤¨−̈

Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé©£¦´®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
Bìlçlî-ìk úBNòî Bãé øîLå ¦§©§§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨

:òøâøëpä-ïa øîàé-ìàå ¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈
ýåýé-ìà äåìpäBa ïéîàäì ©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ§©£¦

ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´
Bnòìa÷à àìå äáBhä eìa÷é úòa ©®§¥§©§©¨§Ÿ£©¥

÷cöà änì ïk íàå ,íänò-ìàå ¦¨¤§¦¥¨¨¤§©§©
Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàéŸ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«



מב

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«
ãøLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³

ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦
:éúéøáa íé÷éæçîeäéúéáa íäì ézúðå ©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³

:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáeåøëpä éðáe §«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈

ì ýåýé-ìò íéåìpäBìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

:éúéøáa íé÷éæçîeæíäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå ©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²
:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøìçéçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð §¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì éîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå:ã| äë-ék §¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦§¦¨§©¨£©¥©§¦¦´Ÿ

øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà̈©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´
íé÷éæçîe ézöôçíéæçBàéúéøáaéúøBúa:äéúéáa íäì ézúðå ¨®̈§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³

ìëéäaéúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéçáLe äìòî íB÷îíLå ©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨§¨¨¥½
øác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèøúBé ¤¦§§¨§¨¨−¥

àaä ïBøkfîíL úBðaîe íéðaî ¦¦¨©¨¦¨¦´¦¨®¥³
ãò äáBèìøLà Bì-ïzà íìBò §¨©¨Æ¤¤½£¤−

úøké àìBîL ïBøëæ:åéðáe ¬Ÿ¦¨¥«¦§§§¥´
øëpäíénòä éðáe-ìò íéåìpä ©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³©
ýåýé'ä ìàìäáäàìe BúøL §Ÿ̈Æ¤§¨´§½«§©£¨Æ

ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úàøLà íäá éîúaL øîL ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³©¨Æ
éúéøáa íé÷éæçîe BìlçîéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäå ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º

älà ìk íéNBòä úàéLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNà ¤¨¦¨¥¤¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥

éúlôz úéáa,éðôì íL ìltúäì ïëenä úéaaíäéçáæå íäéúìBòeéäé §¥´§¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§

íéìa÷îék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´
àøwé älôz-úéa éúéáïëeî äéäé ¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨

:íénòä-ìëìçéðãà íàð §¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´
õa÷î ýåýéõa÷îäìàøNé éçãð ¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®
õa÷à ãBòíéøbåéìòìàøNé ìò ²£©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥

íéôñBð úBéäìåéöa÷ðììàøNiî: ¦§¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»



מג opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn `"i ipy mei ß

(ä)äàø|øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì §¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

dzLøì änL íéàa ízà: ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

(å)íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénòä éðéòì§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå§¨«§À©µ©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑מׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ּכמׁשמעֹו.'B‚Â ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk∑ּתחׁשבּו חכמים ּבזאת ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֲִֵָָֹ

העּמים  לעיני .ּונבֹונים ְְִִֵֵַָ

„Èה  ‡Ók ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו  ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÔBÎ˙e˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©¹§¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡®̈

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ä)mrhe.íëúà ézãnì äàød`x §©©§¥¦©§¦¤§¤§¥
FnM ,mFId mkz` cOln ip`W¤£¦§©¥¤§¤©§
mFId mkz` dEvn ikp` xW` xn`W¤¨©£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©

(bi `i oldl)mFId mkiptl ozFp ikp` xW`e©£¤¨Ÿ¦¥¦§¥¤©
(g weqta)xn`i F` .,"ézãnì"ipRn Ÿ©¦©§¦¦§¥
xiMfdW,"õøàä áø÷a ïk úBNòì" ¤¦§¦©£¥§¤¤¨¨¤

iYcONW ux`l L`FA zrA d`x xnFlM§©§¥§¥£¨¨¤¤¦©§¦
'd iPEv xW`M mihRWnE miTg mkz ¤̀§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦

:idl ¡̀Ÿ¨

äpäå`EdW xaCd lr xAC dNgYn §¦¥¦§¦¨¦¥©©¨¨¤
,dUrz `le dUr lkl llM§©§¨£¥§Ÿ©£¤
eizFxfB mdW miTgA xidfi dYre§©¨©§¦§ª¦¤¥§¥¨
md EN` iM ,mipiCd mdW mihRWnaE§¦§¨¦¤¥©¦¦¦¥¥
mrh mlrd ipRn ,xzFi wEGg oikixv§¦¦¦¥¦§¥¤§¥©©
:ux` Ecinri hRWna iM ipRnE ,miTgd©ª¦¦§¥¦§¦§¨©£¦¨¤
,õøàä áø÷a ïk úBNòì øîàå§¨©©£¥§¤¤¨¨¤

lmiTg Wi iM ,mNM lr xidfd §©§¦©ª¨¦¥ª¦
dvEgA oibdFp opi`W mihRWnE miAx©¦¦§¨¦¤¥¨£¦§¨

oNM zFevOd xTrW fnxi F` .ux`l̈¨¤¦§Ÿ¤¦©©¦§ª¨
ux`d cFqA iYfnxW FnM ,ux`A`xwie) ¨¨¤§¤¨©§¦§¨¨¤

(dk gi:e dxez

(ç-å)mihRWnaE miTga iM xn`e§¨©¦§ª¦§¦§¨¦
zx`tY mdW ,zFlFcB zFlrFY£§¤¥¦§¤¤
mdi`pFU ENt`e ,mc`d on mdiUFrl§¥¤¦¨¨¨©£¦§¥¤
zlrFY mdW cFre .mdA mzF` EgAWi§©§¨¨¤§¤¥¤¤
aFxw didi mXdW DzFnM oi`W dlFcB§¨¤¥§¨¤©¥¦§¤¨
miOrd oke ,eil` m`xw lkA mdl̈¤§¨¨§¨¥¨§¥¨©¦



opgz`eמד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

(æ)åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék¦ µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®
åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék: ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

(ç)í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ ּומקּבלים הגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧
éðéò eàø-øLà íéøácä-úàEáálî eøeñé-ïôe E ¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½

éiç éîé ìkéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E −Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ ˜¯∑ «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒ

אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא ְְְְֲֲִִֶַַָָָָֹאז,
ּונבֹונים  חכמים מּתֹוּתחׁשבּו אֹותם ּתעּותּו ואם , ְְְְְֲִִִִֵַָָָ

ׁשֹוטים  ּתחׁשבּו .ׁשכחה, ְְִִֵָָ

(é)éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéáøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼
íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé øîàa¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−
íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà éøác-úà¤§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä øLà£¤̧¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑ ׁשּלמעלה מקרא על מּוסב ¬∆»«¿»ְְְִֶַַָָָ
עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר ּבחֹורב,מּמּנּו: ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּלּפידים  ואת הּקֹולֹות את ראית ∑Ôe„ÓÏÈ.אׁשר ְֲִִִֶֶֶַַַָָƒ¿¿
לאחרים ∑Ôe„nÏÈ.לעצמם ילפּון  .יאּלפּון ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

dÏז  ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡Á‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח  ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט  CLÙ ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ· È·ÏÂ CÈ·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

Ó‡„k¯י  ·¯Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈«¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (LÎ‡) LBk ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰Èa ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

miUrp miTgd iM Ercie dfA EppFAzi¦§§¨¤§¥§¦©ª¦©£¦
midl`d l` daxwl dpiaE dnkgA§¨§¨¦¨§¨§¨¤¨¡Ÿ¦
iFb in iM xn`W Edfe ,mdn E`xiie§¦§¥¤§¤¤¨©¦¦
mihRWOde miTgdW cFre .lFcB̈§¤©ª¦§©¦§¨¦
miaFhe mixWi ,miwiCv md mnvrA§©§¨¥©¦¦§¨¦§¦

:zFpicOde mrd aEXiAh dxez §¦¨¨§©§¦
çkLz ït 'åâå Eì øîMä ÷ø (è)©¦¨¤§¤¦§©

.íéøácä úàmEgMWY `NWM f` ¤©§¨¦¨§¤Ÿ¦§§
minkg EaWgY ,mzYn` lr mEUrze§©£©£¦¨¨¥¨§£¨¦
KFYn mzF` EzErY m`e ,mipFapE§¦§¦§©§¨¦
.i"Wx oFWl ,mihFW EaWgY ,dgkW¦§¨¥¨§¦¨©¦
itl dGd aEzMd la` .llM oFkp Fpi`e§¥¨§¨£¨©¨©¤§¦
DA xidfd ,dUrz `l zevn iYrc©§¦¦§©Ÿ©£¤¦§¦¨
lkA xdfPW xn` xW`M iM ,c`n§Ÿ¦©£¤¨©¤¦¨¥§¨
mihRWOde miwgd xnWpe zFevOd©¦§§¦§Ÿ©ª¦§©¦§¨¦
Lxidfn ip` wx xn`e xfg ,mzFUrl©£¨¨©§¨©©£¦©§¦§
c`n c`n Lnvr xnWle xnXdl c`n§Ÿ§¦¨¥§¦§Ÿ©§§§Ÿ§Ÿ
`NW ,zFevOd Lil` E`A oi`n xMfl¦§Ÿ¥©¦¨¥¤©¦§¤Ÿ
mixaCd lMn ipiq xd cnrn gMWY¦§©©£©©¦©¦¨©§¨¦
,miciRNde zFlFTd ,Lipir E`x xW £̀¤¨¥¤©§©©¦¦

xW` eixacE FlcB z`e FcFaM z ¤̀§§¤¨§§¨¨£¤
lM ricFze ,W`d KFYn mW YrnẄ©§¨¨¦¨¥§¦©¨
cnrOA Lipir E`x xW` mixaCd©§¨¦£¤¨¥¤©©£¨
cr Lipa ipale Lipal `Edd cAkPd©¦§¨©§¨¤§¦§¥¨¤©
dUr mXd iM ,mrHd WxtE .mlFr¨¥¥©©©¦©¥¨¨
d`xil EcnlYW icM `Edd cnrOd©©£¨©§¥¤¦§§§¦§¨
oEcOlY mkipA z`e minId lM FzF`¨©¨¦§¤§¥¤§©¥
dkM mY` EUr oM m` ,mlFr zFxFcl§¨¦¥£©¤¨¨

:FzF` EgMWY l`e§©¦§§
äpäåExn`PW zFxACd xiMfIW mcw §¦¥Ÿ¤¤©§¦©¦§¤¤¤§

dUrz `l zevnA xidfd ,mẄ¦§¦§¦§©Ÿ©£¤
`le `Edd cnrOd on xaC gMWp `NW¤Ÿ¦§©¨¨¦©©£¨©§Ÿ
zevnA dEve ,mlFrl EpANn Edxiqp§¦¥¦¦¥§¨§¦¨§¦§©
xFcl xFCn Eprxf lkl FA ricFPW dUr£¥¤¦©§¨©§¥¦§

:drinWaE dI`xA mW didX dn lM̈©¤¨¨¨¦§¦¨¦§¦¨
úìòBzäåc`n dlFcB z`Gd devOA §©¤¤©¦§¨©Ÿ§¨§Ÿ

dxFYd ixaC Eid m`W¤¦¨¦§¥©¨
iR lr s` ,calA dWn iRn Epil` mi`Ä¦¥¥¦¦¤¦§¨©©¦
miztFnaE zFzF`A dzn`zp Fz`EaPW¤§¨¦§©§¨§§§¦
mFlg mlFg F` `iap EpAxwA mEwi m ¦̀¨§¦§¥¨¦¥£

zF` Epil` ozpe dxFYd on KtdA EpEvie¦©¥§¥¤¦©¨§¨©¥¥
la` ,miWp`d alA wtq qpMi ztFn F`¥¦¨¥¨¥§¥¨£¨¦£¨
dxEaBd iRn dxFYd Epil` riBYWM§¤©¦©¥¥©¨¦¦©§¨
mW oi` ,zF`Fxd Epipire Epipf`l§¨§¥§¥¥¨¥¨
,wRqn lke wlFg lM WigMp ,irvn ¤̀§¨¦©§¦¨¥§¨§©¥
`le zF` EdlirFi `l ,FzF` xTWpE§©¥Ÿ¦¥§Ÿ
iM ,EpiciA dziOd on ztFn EdliSi©¦¥¥¦©¦¨§¨¥¦
xn`W Edf .FzExwWA mircFId Epgp £̀©§©§¦§¦§¤¤¨©

mW(h hi zeny)iM ,mlFrl Epin`i LA mbe ¨§©§©£¦§¨¦
Erci ,Epipal xaCd oM mB wiYrPWM§¤©§¦©¥©¨¨§¨¥¥§
EN`M wtq `lA zn` xaCd didW¤¨¨©¨¨¡¤§Ÿ¨¥§¦
xwW cirp `l iM ,zFxFCd lM EdE`ẍ¨©¦Ÿ¨¦¤¤

mzF` ligpp `le Epipaloi`e lad xaC §¨¥§Ÿ©§¦¨§©¤¤§¥
llM EwRYqi `l mde .lirFn mÄ¦§¥Ÿ¦§©§§©
Epin`i la` ,mdl cirPW EpzEcrA§¥¥¤¨¦¨¤£¨©£¦
dn lke ,EpipirA EpNM Epi`xW i`CeA§©©¤¨¦ª¨§¥¥§¨©
cFr `Fai dGd oiprde .mdl EpxRQX¤¦©§¨¤§¨¦§¨©¤¨
mlFg F` `iap LAxwA mEwi iM zWxtA§¨¨©¦¨§¦§§¨¦¥

'ebe mFlg(a bi oldl)mW eiYxMfd xakE , £§¨¦§©§¦¨
iWilXd WcgA zWxtA(h hi zeny):i dxez §¨¨©©Ÿ¤©§¦¦



מה opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

(áé)íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«

(âé)úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

(ãé)íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½
øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe íéwçª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה. ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

(åè)-ìk íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨
:Làä CBzî áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«

(æè)-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ̈®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑ צּורה. »∆ָ

(æé)øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðáz©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´
ðk:íéîMa óeòz øLà ó ¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦

(çé)äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLà£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(èé)éðéò àOz-ïôeLîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåE §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì íúàŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦

eËÂ¯‡יא  ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב  Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

ÔBÎ˙Èיג  „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד  ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו  È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז  ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜ B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

Ïkיז  ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

Èeיח  Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט  ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Làä CBzî íëéìà 'ä øaãéå (ãé-áé)©§©¥£¥¤¦¨¥
FnFwnA xaCd iYWxR xaM§¨¥©§¦©¨¨¦§

(k hi zeny)lFcBd mXd xEAC ErnW mdW¤¥¨§¦©¥©¨
dlFcBd FX` E`xW ,W`d KFYn KxAzi¦§¨©¦¨¥¤¨¦©§¨
FzixA dfA mdl cBde ,dEbiVde§¦¦¨§ª©¨¤¨¤§¦

lFTd ErnW oNkA iM ,mixaCd zxUrA©£¤¤©§¨¦¦§ª¨¨§©
izF` dEv zFevOd x`WE .W`d KFYn¦¨¥§¨©¦§¦¨¦
ip` xaM iM ,mkz` cOll `idd zrÄ¥©¦§©¥¤§¤¦§¨£¦
FnM ,mzi`xW dOA 'dl `iapl on`p¤¡¨§¨¦©©¤¤§¦¤§
FnM ,mlFrl Epin`i LA mbe xn`W¤¨©§©§©£¦§¨§

iYWxRW(h weqta):eh dxez ¤¥©§¦
.íëéúBLôðì ãàî ízøîLðå (åè)§¦§©§¤§Ÿ§©§¥¤
xW` lFTd xg` Erhi oR mxidfi©§¦¥¤¦§©©©£¤
.zFrihPA uSwl dzgWd EUrie ErnẄ§§©£©§¨¨§©¥©§¦

dNgY xn`eäá÷ð Bà øëæ úéðáz §¨©§¦¨©§¦¨¨§¥¨



opgz`eמו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£EÈÈÚ ‡OzŒÔÙe∑ ולתת ּבדבר לב להסּתּכל ∆ƒ»≈∆ְְְִֵֵֵַַָָָ

אחריהם  ‰ÌÈÓÚ.לטעֹות ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑ ְֲִֵֶַ¬∆»«¿¿…»«ƒ
ח) לאלהּות להאיר (מגילה אחר: ּדבר מנען ,להם. לא ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָֹ

אחריהם  הבליהם מּלטעֹות ּבדברי החליקם אּלא , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
אֹומר הּוא וכן העֹולם, מן "ּכי לו)תהלים (לטרדם : ְְְִִֵֵָָָָ

לׂשנא  עונֹו למצא ּבעיניו אליו ."החליק ְְְֱֲִִִֵֵֶָָֹֹֹ

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑ הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³
äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑ עסקיכם על אֹודֹותיכם, .על ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

(áë)ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà ék¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙Ó ÈÎ‡ Èk∑.¯·BÚ ÈpÈ‡ עֹוברים אינם עצמֹותי אף אּלא יעבר ? מהיכן ׁשּמת, .מאחר ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

(âë)ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:E §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£Ïk ˙eÓz∑ ּכל ‰'.ּדבר ּתמּונת Eeˆ ¯L‡∑ לעׂשֹות ׁשּלא צּו .אׁשר ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

(ãë)éäìà ýåýé ékô :àp÷ ìà àeä äìëà Là E ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«

i"yx£‡p˜ Ï‡∑ לנקם ּבלע"ז,מקּנא מע (אייפער)אנפרדמנ"ט להּפרע רגזֹו, על מתחרה ּכֹוכבים , עבֹודת .ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ÔBÎ˙Èכ  ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא  ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡‡כב  ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ˙È‡Ó ‡‡ È¯‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙¯È˙Â ÔÈ¯·Ú Ôez‡Â ‡c¯È ˙È ¯·Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡·Ë ‡Ú¯‡«¿»»»»»

˜ÓÈ‡כג  ˙È ÔeLz˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ ¯Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»

‰e‡כד  ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oM xg`e ,lFw didi mdOW ,mc`Ä¨¨¤¥¤¦§¤§©©¥
sFraE dndAA ux`A xW` lM xiMfd¦§¦¨£¤¨¨¤©§¥¨¨
oM xg`e ,mId ibcaE dnc`d UnxaE§¤¤¨£¨¨¦§¥©¨§©©¥

:minXd `av l` xfgfh dxez ¨©¤§¨©¨©¦
(ë-èé)iYWxR xakE(dk gi `xwie)øLà §¨¥©§¦£¤

éäìà 'ä ÷ìçìëì íúà E ¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ
.íénòämidFabE lGnE akFM mNkl iM ¨©¦¦§ª¨¨©¨§¦

xn`Pd oFbM ,oFilr ik`ln mdilr£¥¤©§£¥¤§§©¤¡©
zEkln xUe qxR zEkln xU ,l`IpcA§¨¦¥©©§¨©§©©§
mdn midl` mdl EUri oM xEaraE ,oeï¨©£¥©£¨¤¡Ÿ¦¥¤

:mEcarie§©©§
,'ä ç÷ì íëúàå øîàåwlg mY` iM §¨©§¤§¤¨©¦©¤¥¤

F` xU mkilr Eniwz `l ,mXd©¥Ÿ¨¦£¥¤©
xEMn mkz` `ivFd `Ed iM .FzlEf xfFr¥¨¦¦¤§¤¦

xEkA mixvn KFzA mziidW ,lfxAd©©§¤¤¨¦¤§¦§©¦§
cbpM mXn mkz` `ivFde ,mivre W ¥̀§¥¦§¦¤§¤¦¨§¤¤
ilEle ,mihtW mdA dUrW mdixÜ¥¤¤¨¨¨¤§¨¦§¥
md Eid iM ,mi`vFi mziid `l mliRdW¤¦¦¨Ÿ¨¦¤§¦¦¨¥
lM dUr dPde ,E`vz `NW mzlrnA§©£¨¨¤Ÿ¥§§¦¥¨¨¨
FnWl Eidze dlgp Fl EidYW icM df¤§¥¤¦§©£¨§¦§¦§

:miOrd lMn dNbq lFcBd`k dxez ©¨§ª¨¦¨¨©¦
(ãë-àë)mrhepàúä 'äåìò éa ó §©©©¦§©©¦©

.íëéøácmFwOA xifgdW ¦§¥¤¤¤¡¦©¨
`idd zrA 'd dEv izF` xnFlM ,dGd©¤§©¦¦¨¨¥©¦

z` cOllmzF` mkzFUrl zFevOd mk §©¥¤§¤©¦§©£§¤¨
dYre ,dOW mixaFr mY` xW` ux`Ä¨¤£¤©¤§¦¨¨§©¨

dxFY iRn Egwõøàa úî éëðà ék §¦¦¨¦¨Ÿ¦¥¨¨¤
úàfä,ux`A mkz` mcOll lkE` `le ©Ÿ§Ÿ©§©§¨¤§¤¨¨¤

mkz` iYcONX dn mW EgMWY l`e§©¦§§¨©¤¦©§¦¤§¤
:ipiqA mzi`xX dn `le§Ÿ©¤¨¦¤§¦©

ìòåc`n ExnXd xn`i zn`d KxC §©¤¤¨¡¤Ÿ©¦¨§§Ÿ
iM ,oEzigWY oR mkizFWtpl§©§¥¤¤©§¦¦
oR df xaCn db`cn iA sP`zd mXd©¥¦§©©¦¦§¨¨¦¨¨¤¤
W`A mkidl` mXd zixA mY` EgMWY¦§§©¤§¦©¥¡Ÿ¥¤¨¥
zpEnY EUrze xdd W`xA zlkF`d̈¤¤§Ÿ¨¨§©£§©

mrh dfe .lMéäìà 'ä Eeö øLà,E Ÿ§¤©©£¤¦§¡Ÿ¤
:dxFYd zTg xcqA df fnxp xakE§¨¦§©¤§¥¤ª©©¨

é"LøåazMéäìà 'ä Eeö øLà,E`NW §©¦¨©£¤¦§¡Ÿ¤¤Ÿ
,`xwn lW FhEWR `Ede .dUrz©£¤§§¤¦§¨
lr dN`d miwEqRd oiai liMUOde§©©§¦¨¦©§¦¨¥¤©

mrhe .mzYn`éäìà 'ä ékäìëà Là E £¦¨¨§©©¦¡Ÿ¤¥Ÿ§¨
.àeä.xdd W`xA mzi`x xW`M©£¤§¦¤§Ÿ¨¨



מז opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

(äë)õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Bñéòëäì E §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
i"yx£ÌzLBÂ∑(לח מּמּנה (סנהדרין ׁשּיגלּו להם רמז ¿«¿∆ְִִֶֶֶַָָָ

ׁשנה  ּוׁשּתים וחמּׁשים מאֹות ׁשמֹונה ּכמנין ,לסֹוף ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
מאֹות  ׁשמֹונה לסֹוף והגלם הקּדים והּוא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָ"ונֹוׁשנּתם",
ׁשּלא  ּכדי ל"ונֹוׁשנּתם" ׁשנים ׁשּתי והקּדים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹוחמּׁשים,

ׁשּנאמר וזהּו ּתאבדּון", אבד "ּכי ּבהם: (דניאל יתקּים ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ה'ט) ּכיֿצּדיק עלינּו, ויביאה עלֿהרעה ה' "וּיׁשקד :ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

עּמנּואלהינּו", עׂשה ׁשּתי צדקה להביאּה ׁשּמהר ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זמּנּה לפני .ׁשנים ְְִִֵַָָ

(åë)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹
ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³

:ïeãîMz ãîMä ék äéìò íéîé̈¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«
i"yx£ÌÎ· È˙„ÈÚ‰∑ עדים להיֹות מזמינם ּבכם הנני .ׁשהתריתי «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(æë)éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba øtñî¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

(çë)õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´
àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå̈¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

:ïçéøé§¦ª«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ∑ להם עֹובדים אּתם ּכאּלּו לעֹובדיהם, עֹובדים מּׁשאּתם .ּכתרּגּומֹו, «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

Ôe˜zÚ˙˙Âכה  ÔÈ· È·e ÔÈa Ôe„ÏB˙ È¯‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו  ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È¯‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז  Ôe¯‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ ¯c·ÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ ¯a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈÓc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

ÂÚË˙‡כח  ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡·‡Â ‡Ú‡ ‡L‡ È„È „·Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡

:ÔÈÁÈ¯Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`Pwnd oiCd zCn `EdW dpEMde§©©¨¨¤¦©©¦©§©¥
lkA oiaY dGd aEzMd onE ,dxf dcFarA©£¨¨¨¦©¨©¤¨¦§¨
'd" cinY dxFY dpWnA xMfPd©¦§¨§¦§¤¨¨¦

:"Lidl`dk dxez ¡Ÿ¤
íéðá éðáe íéða ãéìBú ék (äë)¦¦¨¦§¥¨¦

.ízðLBðå,dGd aEzMd oipr §©§¤¦§©©¨©¤
mipa ipaE mipA cilFz iM xn`ie xiMfIW¤©§¦§Ÿ©¦¦¨¦§¥¨¦
EaWze ux`A mipWi mkzFid xEaraE©£¡§¤§¨¦¨¨¤§¥§
izFcird ,mXd z` EgMWY ilE` ghal̈¤©©¦§§¤©¥©¦¦
Kix`i `l iM xdn Eca`YW mFId mkä¤©¤Ÿ§©¥¦Ÿ©£¦

:dxf dcFar EcarYW xg`n mkl̈¤¥©©¤©©§£¨¨¨
äLøtäådxdf` `idW iR lr s` FGd §©¨¨¨©©©¦¤¦©§¨¨

,"m`" oFWlA dxn`p `lŸ¤¤§¨¦§¦
,mpipr lr `ApznM `Ed iM mrHde§©©©¦§¦§©¥©¦§¨¨
oFWlA ,mipt ipWA WOWi oFWlA xAcie¦©¥§¨§©¥¦§¥¨¦¦§
xn`i ,`al cizr oFWlaE dxdf ©̀§¨¨¦§¨¦¨ŸŸ©
xfbi `le ,dkM mdl didie EUrIW¤©£§¦§¤¨¤¨¨§Ÿ¦§Ÿ

rEpizFAx Exn` df ipRnE .mdiloihib) £¥¤¦§¥¤¨§©¥

(.gtzNnA oFW`x ziA zElbl fnxW¤¨©§¨©¦¦§¦©
ízðLBðådlAw dzide ,`IxhnibA §©§¤§¦©§¦¨§¨§¨©¨¨

onGl fnx z`Gd dWxRA Wi iM mciA§¨¨¦¥©¨¨¨©Ÿ¤¤¦§©
DA EppFAzd mdilr `A xW`ke ,zElBd©¨§©£¤¨£¥¤¦§§¨

:dpiA¦¨
.ìk úðeîz ìñt íúéNòå øîàå§¨©©£¦¤¤¤§©Ÿ
F` "FzF` mYcare" xn` `le§Ÿ¨©©£©§¤
xn` la` "Fl mziegYWde"§¦§©£¦¤£¨¨©

,"ízçLäå"zpEnY o`kA lqRd iM §¦§©¤¦©¤¤§¨§©
xW`M ,FzF` xq`i dzgWd ipRnE ,lMŸ¦§¥©§¨¨¤¡Ÿ©£¤

dlrnl iYWxR(eh weqta):ek dxez ¥©§¦§©§¨
.íéBba øtñî éúî ízøàLðå (æë)§¦§©§¤§¥¦§¨©¦
iFB lkA mihrn x`XPW xn`iŸ©¤¦¨¥ª¨¦§¨
,mW EpzF` bdpi xW` miFBd lMn iFbe§¦¨©¦£¤§©¥¨¨
,EpzF` xGti minXd zFgEx rAx`A iM¦§©§©©¨©¦§©¥¨
gaW Epgp` miAx EpllkA la £̀¨¦§¨¥©¦£©§¤©

:l`lgk dxez ¨¥
.íéäìà íL ízãáòå (çë)mY`Xn ©£©§¤¨¡Ÿ¦¦¤©¤

,mdl micaFr mY` mdicaFrl micaFr§¦§§¥¤©¤§¦¨¤
iM FcFq iYWxR xakE .i"Wx oFWl̈©¦§¨¥©§¦¦
caFr EN`M ux`l dvEgA aWFId©¥§¨¨¨¤§¦¥
dlrnNn mc` ici dUrnE ,dxf dcFar£¨¨¨©£¥§¥¨¨¦§©§¨
zFn ixg` xcqA iYxMfdW FnM ,dHnl§©¨§¤¦§©§¦§¥¤©£¥

(dk gi `xwie):
.ïçéøé àìå ïeìëàé àìå íòèåxnFl §©©§ŸŸ§§Ÿ§¦ª©

Eid xW`M mnFC oa` mdW¤¥¤¤¥©£¤¨
ENt` llM miIg gEx mdA oi` ,dNgYn¦§¦¨¥¨¤©©¦§©£¦

xn` dNgYn iM .mc`d iIgMïeàøé àì §©¥¨¨¨¦¦§¦¨¨©Ÿ¦§
,ïeòîLé àìå`le Dl` EPpi`W xnFl §Ÿ¦§§©¤¥¤¡Ÿ©§Ÿ

mzNtY rnWi `le eicaFr iprA d`xi¦§¤¨¢¦§¨§Ÿ¦§©§¦¨¨
xn`e xfge ,mriWFi `l mzxSnE¦¨¨¨Ÿ¦¥§¨©§¨©
oi` mc`d iIgM mirExB miIg ENt`W¤£¦©¦§¦§©¥¨¨¨¥
:mdn cAkp mzF` dUFrd dPde ,mdÄ¤§¦¥¨¤¨¦§©¥¤

Bà,oFilr cFaM cbpM aEzMd mrh didi¦§¤©©©¨§¤¤§¤§
xnFleàøé àì øLàzxva ©£¤Ÿ¦§§¨©

,mdicaFrïeòîLé àìå,mzNtYàìå §¥¤§Ÿ¦§§§¦¨¨§Ÿ



opgz`eמח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(ì)úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ
éäìà ýåýé-ãò záLå íéîiä:Bì÷a zòîLå E ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékàìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ
éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLéòaLð øLà E ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−

:íäì̈¤«
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב "לא מּלהחזיק ּולׁשֹון ּבידיו. …«¿¿ְְְְֲִִַָָֹ

רפיֹון  ל יּתן לא הּוא, יפעיל' 'לא לׁשֹון ,"ירּפ, ְְְְְְִִִֵַַֹֹ
וכן מאצלֹו, אֹות יפריׁש ג)לא ולא (שיר "אחזּתיו : ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹֹ
"ארּפּנּו" ננקד ׁשּלא מּוסב .ארּפּנּו", רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּכמֹו ּומתּפעל, מפעיל לׁשֹון ד)על ב "הרּפהֿ(מלכים ְְְְְִִֵֵַַַַ
רפיֹון.,לּה" לּה ט)ּתן התרּפה מּמּני","הרף (דברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

.מּמּני  ִִֶ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì|õøàä-ìò íãà §¦©Æ£¤Á¨¸̈¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤

øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³
:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ ראׁשֹונים ימיםעל. ¿»ƒƒƒִִִַָ
ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜ÓÏe∑ אׁשר הּבר ּואים לכל ׁשאל וגם ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִֶַַַָ

ּפׁשּוטֹו. זהּו קצה, אל יב)מּקצה מלּמד (חגיגה ּומדרׁשֹו: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
אדם, ׁשל קֹומתֹו הארץ על מן הּׁשמים ׁשהיתה ,עד ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מּקצה  אׁשר עצמֹו הּׁשעּור קצה והּוא ‰È‰‰.אל ְְֲִִֶֶֶֶַַָָ¬ƒ¿»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯·ck∑הׁשמע ּו" הּגדֹול? הּדבר מהּו «»»«»«∆ֲַַַַָָָָ

וגֹו' ."עם ְָ

(âì)Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàk©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦

‡C‰Ïכט  ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ ÏÎ·e¿»«¿»

‰‡ÔÈlל  ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈLzÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב  È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג  ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïeìëàémdiptNn W` `vz `NW Ÿ§¤Ÿ¥¥¥¦¦§¥¤
,mzFpAxw z` lk`zeïeçéøé àìå §Ÿ©¤¨§§¨§Ÿ§¦

oFWl aEzMd Utze ,mdigFgip gixA§¥©¦¥¤§¨©©¨¨
EN`d miWEgd mdA oi`W mzq§¨¤¥¨¤©¦¨¥

:llMhk dxez §¨
éäìà 'ä ãò záLå (ì)zòîLå E §©§¨©¡Ÿ¤§¨©§¨

.Bì÷á,laA zN`bl fnx df mB §Ÿ©¤¤¤¦§ª©¨¤
ErnWe eiptl ECezde mXd l` EaXW¤¨¤©¥§¦§©§¨¨§¨§
,mdl miwd xW` mi`iaPd lFwl§©§¦¦£¤¥¦¨¤
`le mzigWi `NW mgihad KkitlE§¦¨¦§¦¨¤Ÿ©§¦¥§Ÿ

xn` xW`M mzFa` zixA gMWi`xwie) ¦§©§¦£¨©£¤¨©
(an ek.'ebe aFwri izixA z` iYxkfe§¨©§¦¤§¦¦©£

dcizrd dN`Bl fnxi xtQd sFqaE§©¥¤¦§Ÿ©§ª¨¨£¦¨

iYWxR xW`M(fh weqta my)cFr EPxMf`e , ©£¤¥©§¦§¤§§¤
mXd zxfrA(an gk oldl):`l dxez §¤§©©¥

.íéðBLàø íéîéì àð ìàL ék (áì)¦§©¨§¨¦¦¦
mXd Kix`i `le lgni `l xn`iŸ©Ÿ¦§Ÿ§Ÿ©£¦©¥
dzgWdd lre dxf dcFar lr mkl̈¤©£¨¨¨§©©©§¨¨
dn mkOr dUr iM ,dpEnY lke lqtA§¤¤§¨§¨¦¨¨¦¨¤©
,mlFrn iFB lkl ok dUr `NX¤Ÿ¨¨¥§¨¥¨
KFYn xAcn midl` lFw LrinWdW¤¦§¦£¡Ÿ¦§©¥¦
mkipR lr Fz`xi didY ornl ,W`d̈¥§©©¦§¤¦§¨©§¥¤
gwle ,EzigWz `le FzF` EcgizE§©£§Ÿ©§¦§¨©
zFzF`A zFQnA iFB axTn iFB Fl mkz ¤̀§¤¦¤¤§©§
dPde .FzlEfl Ecarz `NW miztFnaE§§¦¤Ÿ©©§§¨§¦¥
`Ed 'd iM zrcl ,df lM Lipira zi`xd̈§¥¨§¥¤¨¤¨©©¦

cFr oi`e cg` FnWE cg` `Ed midl`d̈¡Ÿ¦¤¨§¤¨§¥
.FCaNnúà EòéîLä íéîMä ïî ék ¦§©¦¦©¨©¦¦§¦£¤

BìB÷,lMUd xqEn dfA LcOllìòå §©¤§¨¤©©§¥§©
äìBãbä BMà úà Eàøä õøàäzxrFA ¨¨¤¤§£¤¦©§¨¤¤

,minXd al cråéøáãemNMzòîL ©¥©¨©¦§¨¨ª¨¨©§¨
:Làä CBzî¦¨¥

,åéðôa EàéöBiåeipR lr FnMal ziy`xa) ©¦£§¨¨§©¨¨
(ak.eiptA xW` lFcBd FgkA ,§Ÿ©¨£¤§¨¨

midl`d `Ed lFcBd mXdW ixg`e§©£¥¤©¥©¨¨¡Ÿ¦
oi`e zgYn ux`d lre lrOn minXA©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©§¥
ornl eizFTge eizFevn xnWY ,cFr¦§Ÿ¦§¨§ª¨§©©
Kix`Y ornlE ,lrOn minXA Ll ahii¦©§©¨©¦¦©©§©©©£¦

:zgYn ux`d lr minibl dxez ¨¦©¨¨¤¦¨©
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(ãì)Bà|áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤
ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ
äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧

éðéòì íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì:E ¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡∑,אלּה ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒֱֲִִִַָָֹ

הן, ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת ְְִִֵֵַַַָָָָֹלבא
ּפּתח: ּבחטף הן נקּודֹות הנׁשמע,לכ הנהיה, ְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָ

הנּסה  הֹודיעם ∑qÓa˙.הׁשמע, נסיֹונֹות עלֿידי ֲֲִַָָ¿«…ְְִִֵַָ
ּכגֹון: ח)ּגבּורֹותיו, עלי",(שמות אּוכל "התּפאר אם ְְְִִֵַַָָָ

נּסיֹון  זה הרי ּכן, ּבסימנים,∑a‡˙˙.לעׂשֹות ֲֲִֵֵֶַָ¿……ְִִָ
ּכגֹון מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשהּוא ד)להאמין  ּזה :(שם "מה ְְְֲִֶֶֶַַָ

?"ּביד.ÌÈ˙ÙBÓ·e∑ עליהם ׁשהביא נפלאֹות, הם ְֶָ¿¿ƒְֲִִֵֵֵֶֶָ
מפלאֹות  ׁשּנאמר∑ÓÁÏÓ·e‰.מּכֹות יד)ּבּים, :(שם ְַָֻ¿ƒ¿»»ֱֶֶַַָ

להם  נלחם ה' .""ּכי ְִִֶָָ

(äì)ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬
:Bcálî ãBò−¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑'אתחזיתא' ּכׁשּנתן ּכתרּגּומֹו: , »¿≈»ְְְְֲִֵֶַַָָ
ׁשבעה  להם ּפתח הּתֹורה, את ְִֶֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
את  קרע ּכ העליֹונים, את ׁשּקרע ּוכׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָרקיעים,

"אּתה  נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָהּתחּתֹונים,
לדעת  ."הראת ְֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c jxk zegiy ihewl)

מּלבּדֹו עֹוד אין . . לדעת הראת לה)אּתה (ד, ְְִֵֵַַַַָָָָ
ּבאחדּותֹוהראת נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

להיֹות  צרי א זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשל
והבנה לדעתּגם ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא יׁש – ְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׂשכלית.
ּבמיחד  חׁשּוב והּדבר ּבׂשכלֹו. ׁשמבינֹו ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
חדר  ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבאמּונת

זה הרי הּיחּוד, ּומנּגדלתֹוכֹו לּיחּוד.הפ ְְֲִִֵֵֶֶַַָֻ

(åì)-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzî¦¬¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑ זה אהב"וכל אׁשר ."ּתחת ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ
ÂÈÙa E‡ˆBiÂ∑ לפניו ּבנֹו הּמנהיג ׁשּנאמר ,ּכאדם «ƒ¬¿»»ְְְְֱִֶֶַַַָָָָ

יד) וּיל(שם וגֹו' ההל האלהים מלא "וּיּסע :ְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבפני  ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאחריהם".

ׁשּנאמר ּכמֹו עׂשה עח)תהלים (אבֹותיו, אבֹותם "נגד : ְֱֲֲֶֶֶֶַָָָָ
יחיד  ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל ׁשהרי פלא". , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

יחיד ּבלׁשֹון אחריו (שם)ּכתבם ּבזרעֹו "וּיבחר :". ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈtÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑ אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶַַָ
הּיֹום  .רֹואה ֶַ

dÏלד  ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈqa ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה  ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

d¯ÓÈÓלו  Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈

:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז  C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓלח  CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈
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(èì)àeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´
ïéà úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−

:ãBò«
ã ycew zegiyn zecewp ã

יׁשנם  לפעמים אבל הּמצֹות, את לקּים נקל אמנם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלפעמים
"ּבּמדּבר  יׂשראל ּבני ׁשהיּו ּבּזמן ּכמֹו כו', ונסיֹונֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָקׁשיים

גֹו'" ועקרב ׂשרף נחׁש והּנֹורא טו)הּגדֹול ח, היּו(עקב אז וגם , ְְְְַַַַָָָָָָָָָ
מּלבּדֹו" עֹוד ׁש"אין לידע לה)צריכים שם, .(ואתחנן ְְִִִֵֵֶַַ

ּברּוסיא, ׁשהיה ּכמֹו קׁשים, נסיֹונֹות יׁשנם ּכאׁשר רק ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹולא
ללא  מּמׁש, ּבהם ׁשאין ענינים אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
הּטֹוב, עצם הּוא ׁשהּקּב"ה (ּדכיון ּבזה וכּיֹוצא ּכיס ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחסרֹון
ּכאׁשר  ּולדּוגמא: ּכאּלּו), ּבענינים אּלא אֹותֹו מנּסה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו
- לֹו ּׁשּנֹוגע מה (והעיקר ּפלֹוני את ׁשּמכּבדים לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָנראה
ׁשּיכּבדּו לכ זקּוק לא מּצּדֹו הּוא ּפלֹוני!... את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּמכּבדים
מּמה  יֹותר ּפלֹוני!) את ׁשמכּבדים מה לֹו מפריע אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָאֹותֹו,
יׁשנם  ּדבר, ׁשל לאמּתֹו ּכאׁשר (ּגם אֹותֹו ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמכּבדים
יֹותר)!... הּגדֹול הּכבֹוד את מקּבל הּוא ׁשּדוקא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּסבּורים
אֹותֹו ּומבלּבל לֹו מפריע ּכזה ׁשּדבר ּבכ מתּבּיׁש לא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּוא

חדׁשים! ּכּמה ּכבר זה ְֲֳִֵֶַָָָָמעבֹודתֹו
ּתֹורת  ּובידעֹו ּפלֹוני. את ׁשּכּבדּו לֹו נֹודע ּבמקרה -ְְְְְְִִִֶֶֶַַָ
ּבהׁשּגחה  אּלא) ּבמקרה, (לא הּוא ּדבר ׁשּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבעל־ׁשם־טֹוב

וש"נ)ּפרטית ואילך. סקע"ט בהוספות כתר־שם־טוב ,(ראה ְִָ
ּכזאת  ׁשהיתה היּתכן הּקּב"ה: על קּוׁשיא אצלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתעֹוררת
ׁשהּכבֹוד  ּבׁשעה ּבּה לפלֹוני, ּכבֹוד להעניק יתּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָמּלפניו
ׁשאין  מסקנא, לידי אֹותֹו מביאה זֹו וקּוׁשיא לֹו?!... ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמּגיע

מעלה!... ׁשל מּבית־ּדין אּלא מהּקּב"ה, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מא  ׁשמע וגם חסידּות, למד הּוא :עצמ חסידּות והּגע מרי ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָ

ויֹודע  נׁשמתֹו־עדן, (מהֹורׁש"ּב) אדמּו"ר קדּוׁשת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָמּכבֹוד
הּוא  ּד"הוי' הּפרּוׁש יֹודע וגם מּלבּדֹו", עֹוד ּד"אין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהענין
ּבגימטרּיא  ואלקים ּכאחד, ויהיה הוה היה ׁשהוי' ְְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהאלקים",
ּבדבר  נּסיֹון לידי ּכׁשּבא ואף־על־ּפי־כן חד; ּכּוּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּטבע,

("ער  מציאּותֹו ּכל את מאּבד אזי הּכבֹוד, ּבענין ּכמֹו קל, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהכי
הּקּב"ה!... על טענֹות לֹו ׁשּיׁש עד אינגאנצן"), זיך ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָפארלירט
ׁשּנברא  ּבׁשעה ּבּה הּקּב"ה, על ּבטענֹות לבא ּבכלל ׁשּי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאי
נברא  יּוכל אי ואם־ּכן ּכלל, לזה זה ּבער אינם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּובֹורא
וקל־וחמר  ּבמּכל־ׁשּכן הּבֹורא, ׂשכל את ּולהכיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלהבין

ּדמחטא"!... ל"קּופא "ּפילא" ׁשּבין הער ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמריחּוק
הם" מלכים ּבני יׂשראל ׁש"ּכל ׁשּכיון היא, האמת ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּובכן:

וש"נ) א. סז, ׁשּיהיּו(שבת מּיׂשראל ואחד אחד לכל מּגיע אזי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והרחבה", הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה "מּידֹו הענינים ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָלֹו
אינֹו הּמּצב ּכאׁשר ּגם אבל, כּו'; קּוׁשיֹות לֹו יהיּו ׁשּלא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹּכ
- נּסיֹון ׁשל ענין ׁשּזהּו לדעת עליו כּו', קּוׁשיֹות לֹו ויׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכן,
גֹו'" אֹוהבים היׁשכם לדעת אתכם אלקיכם ה' מנּסה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ"ּכי

ד) יג, ראה צּדיק,(פ' ׁשהיה ּבאּיֹוב, ׁשּמצינּו על־ּדר -ְִִִֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּכאן  אּלא לנּסֹותֹו, ּכדי כּו' יּסּורים לֹו היּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָואף־על־ּפי־כן
קטנּות, עניני רק אּלא חס־וׁשלֹום, יּסּורים אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלא
ּכדי  ּברּבים...), ּבּוׁשה לא (אפילּו ּבלבד הּכבֹוד מניעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹּכמֹו
רּבֹות  ׁשנים לאחרי ּומּצבֹו, מעמדֹו את ולבחֹון ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָלנּסֹותֹו
לֹו יפריע ׁשּלא ּכזֹו לדרּגא הּגיע האם וכּו', חסידּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלֹומד

להּקּב"ה!... ּבטענֹות לבא ּכדי עד ְְִֵַַַַָָָָָָֹהּדבר
לּדבר וש"נ)ּדּוגמא .175 ע' ל"ב חלק תו"מ גם יהּודי (ראה ּכאׁשר : ְְֲִֶַַָָָ

אזי  - טרף ׁשהעֹוף ּפֹוסק והרב עֹוף, אֹודֹות רב ְֲֵֵֵֶַַַָָָׁשֹואל
ּתֹורה" ּב"ּדין ואילּו ּודברים; אֹומר ללא העֹוף את ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹמׁשלי
ּכאׁשר  העֹוף), ׁשל מּׁשויֹו (ּפחֹות ּפרּוטה ׁשוה על חברֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָעם

מתרעם  אזי חברֹו, לטֹובת ּפֹוסק ּומרעיׁשהרב הרב על ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָ
ׁשּלֹו, ההפסד (לא לֹו ׁשאכּפת ּבגלל - הּדבר וטעם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹנגּדֹו.

חברֹו!... ׁשל הרוח ֲֵֶֶֶַָָאּלא)

(î)éëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³
éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöîéøçà Eïòîìe E §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©

éøàzéäìà ýåýé øLà äîãàä-ìò íéîé Cïúð E ©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬
ô :íéîiä-ìk Eì§−¨©¨¦«

ß a`Îmgpn a"i iyily mei ß

(àî)ìL äLî ìécáé æàïcøiä øáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæî¦§§−̈¨«¤

‰e‡לט  ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

‡‡מ  Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ·‰È»≈»»«»

Úa·¯‡מא  ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á„Ó ‡c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»



ני opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑ לב לּדבר נתן חרד להיֹות »«¿ƒְִֵֵַַָָָָ

י)ׁשּיבּדילם. עד (מכות קֹולטֹות ׁשאינן ואףֿעלּֿפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
'מצוה  מׁשה: אמר ּכנען, ׁשּבארץ אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשיּבדלּו

אקּימּנה' לקּימּה, Á¯ÊÓ‰.ׁשאפׁשר Ôc¯i‰ ¯·Úa ְְְְֲֶֶֶַַָָָ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»

LÓL∑ עבר ירּדן ּבאֹותֹו ׁשל Á¯ÊÓ‰.ׁשּבמזרחֹו »∆ְְְְִֵֵֶֶֶַָƒ¿¿»
LÓL∑ ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא מזרח ,לפי »∆ְְְֲִִֵֶַָָָָ

הּׁשמׁש זריחת מקֹום ׁשמׁש, .ׁשל ְְִֶֶֶֶֶַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

ערים ׁשלׁש מׁשה יבּדיל מא)אז (ד, ְִִֶַָָָֹֹ
ׁשאינן  ואף־על־ּפי ׁשּיבּדילם, לּדבר חרד להיֹות לב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתן

ּכנען ׁשּבארץ אֹותן ׁשּיּבדלּו עד (רש"י)קֹולטֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
עד  הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיׁש
וחצי  ראּובן ּובני ּגד ּבני והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהבּדלּו
יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התי ּׁשבּו ּכבר מנּׁשה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשבט
ׁשּלא  לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאלּתר

ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ּכי מקלט, לערי צריכים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָהיּו
ד)ּכּכתּוב פסוק חּיים (לעיל אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

החּיים. הפ ׁשל לענין ּכלל ׁשּיכים היּו ולא הּיֹום, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּכּלכם
את  ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּומּצב
מּדרּגתם  ירדּו הסּתּלקּותֹו ּולאחרי זֹו, לדבקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָיׂשראל

מקלט. לערי ְְְְְִֵָָֻוהצרכּו

(áî)-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-ìà ñðå íL ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤

:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî)éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑ מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ
äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

È˙מב  ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â ÈÚcÓ ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג  ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰MÓ„ƒ¿«∆
Èaמד  Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה  Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìL äLî ìécáé æà (àî).íéøò L ¨©§¦¤¨¨¦
liCadW mFIA mdxa` iAx WxR¥¥©¦©§¨¨©¤¦§¦
.zixAd ixaC xn` f` mixr WlW dWn¤¨¨¦¨¨©¦§¥©§¦
dWn iM FhEWtM `Ed la` ,oFkp Fpi`e§¥¨£¨¦§¦¤
,dxFYd mdl x`al l`xUi lM sq`̈©¨¦§¨¥§¨¥¨¤©¨
xW`ke ,zFgkFYd ixacA mdl gztE¨©¨¤§¦§¥©¨§©£¤
EUrW dOA eizFgkFY mdiptA xn`̈©¦§¥¤§¨©¤¤¨
cEgi lre dxf dcFar lr zFxdf`de§¨©§¨©£¨¨¨§©¦

eiTg ExnWIW mdl milXde ,mXd©¥§¦§¦¨¤¤¦§§ª¨
xn` f` ,mdl ahii ornl eizFevnE¦§¨§©©¦©¨¤¨¨©
devOd mIwp dYr mdiptl mcnrnA§©£¨¨¦§¥¤©¨§©¥©¦§¨
xAcOA xvA dpiidze ,mXd EpEv xW £̀¤¦¨©¥§¦§¤¨¤¤©¦§¨
hlwn ixr ,oWAA olFBe crlBA zFnxe§¨©¦§¨§¨©¨¨¨¥¦§¨
lr s`e .dbbWA gvFx lM dOW qEpl̈¨¨¨¥©¦§¨¨§©©
mzF` ElcAIW cr zFhlFw opi`W iR¦¤¥¨§©¤¦¨§¨
d`AW devn xn` ,orpM ux`AW¤§¤¤§©©¨©¦§¨¤¨¨

.Epl ahii ornl DzF` mIwp Epicil§¨¥§©¥¨§©©¦©¨
lM l` lFcB lFwA `xw ok ixg`e§©£¥¥¨¨§¨¤¨

mdil` xn`e ,mW EidW l`xUioldl) ¦§¨¥¤¨¨§¨©£¥¤
(` dz`e miTgd z` l`xUi rnW§©¦§¨¥¤©ª¦§¤

zFevnA gYti dYr iM ,'ebe mihRWOd©¦§¨¦¦©¨¦§©§¦§
zNgzA iYWxR xW`M ,dxFYd xE`aaE§¥©¨©£¤¥©§¦¦§¦©

:mixaCd dN` xcqan dxez ¥¤¥¤©§¨¦



opgz`eנב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy

(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, .ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çî)øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬
:ïBîøç àeä ïàéN¦−Ÿ¬¤§«

(èî)íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´
ô :äbñtä úcLà úçz äáøòä̈«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

ß a`Îmgpn b"i iriax mei ß

ä(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯
ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

:íúNòì©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£eÈ˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑ וגֹו'ּבלבד אּתנּו ּכי וגֹו', ה' .ּכרת …∆¬…≈ְְְִִִַַָָ

(ã)íéðt|íënò ýåýé øac íéðôaCBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làä̈¥«

i"yx£ÌÈÙa ÌÈt∑ אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְִֶַַַָָָָ
דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹמׁשה:

הרי  לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין עֹוׂשה ׁשהּסרסּור ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּכדר
עצמֹו עּמכם'הּמֹוכר .מדּבר ְְִֵֵֶַַַָ

(ä)ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

ñ :øîàì øäa íúéìò£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ

kÏÓ‡מז  ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á„Ó ‡c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

ÁÈ„ÓÏ‡מט  ‡c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

ÚÓLא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡‡ Èc ‡iÈc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב  ÌÈ˜ ‡nÚ ¯Êb ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג  ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡Á‡ ‡nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡lkÀ»»«»ƒ

eËa¯‡ד  ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

ÔBÎÈÈ·eה  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡¬»¬≈ƒ»≈≈≈¿»«¿»≈≈
ÈÈ„ ‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»«¿»
Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ ‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»¿»¿∆¿

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(çî-æî)o`kA xiMfdeúà eLøéiå §¦§¦§¨©¦§¤
Cìî âBò õøà úàå Böøà©§§¤¤¤¤¤

.'åâå øòøòî ,ïLaäaW iM mrHde ©¨¨¥£Ÿ¥§©©©¦¨
dGd xtQd zNgzA xn`X dn xiMfdl§©§¦©¤¨©¦§¦©©¥¤©¤

(c ` lirl)ixg` dGd dxFYd xE`A iM¦¥©¨©¤©£¥

aWFi xW` ixn`d Kln ogiq z` FzMd©Ÿ¥¦Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦£¤¥
xW` oWAd Kln bFr z`e oFAWgA§¤§§¥¤¤©¨¨£¤
siqFde ,did irxc`A zFxYWrA aWFi¥§©§¨§¤§¤¦¨¨§¦
ixg` mB xE`Ad did iM Wxtl o`kA§¨§¨¥¦¨¨©¥©©£¥
DwNgW xnFlM ,mvx` lM z` EWxIW¤¨§¤¨©§¨§©¤¦§¨

ivge zFHOd ipWl mdl̈¤¦§¥©©©£¦
:dHOdhn dxez ©©¤

(ä)úòa íëéðéáe 'ä ïéa ãîò éëðà̈Ÿ¦Ÿ¥¥¥¥¤¨¥
.'ä øác úà íëì ãébäì àåää©¦§©¦¨¤¤§©
ixaC rnFWe xdl dlFr did `Ed iM¦¨¨¤¨¨§¥©¦§¥



נג opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy
i"yx£¯Ó‡Ï∑'וגֹו ה' "אנכי לאמר: האׁש", מּתֹו ּבהר עּמכם ה' "ּדּבר על: ה'מּוסב ּבין עֹומד ואנכי , ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

."ּוביניכם  ֵֵֶ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz dxez zgny mei zgiyn

הּמקֹום  ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּובהקּדים: מסּים. ענין ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּוזּכר
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבית  ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמּות
ואל  הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ּבמׁשּכן  ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּנחלה",
וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא
ּבאפן  ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוגם

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ריׁשׁשל הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד) ׁשּסֹופֹוּפרק וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמטמֹונּיֹות  למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב,
ׁשּבנה  ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקלֹות, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמּקֹות
ּגם  הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם נמצאים ְְְִִִֶֶַַָָָֹעּתה
אחד  ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ועל־ּפי־זה  קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלבּטלה,
ׁשּלא  ּבאפן הארֹון, חלל ּכל את ממּלאים היּו ׁשהּלּוחֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּובן
ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומקֹום ּפנּוי מקֹום ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשאר
ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה מקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכלי
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא אמתים (ּבבא מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבת  ּבאּמה קֹומתֹו וחצי ואּמה רחּבֹו וחצי ואּמה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי
ועבין  ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָׁשׁשה
אֹוכלֹות  לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ְְְְֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה,
ּכּמה  לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת כּו', ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָּבארֹון
אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות ְְְִִֶֶָָָָֹלּוחֹות
היה  ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעל־ּפי

ּפנּוי. מקֹום ָָּבֹו
רּבּוע  היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּפי־זה

ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יֹוצא  אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹון
מּלמעלה  אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּמּלמטה
הפ וזה - עּגּול דחצי הּצּורה ּבגלל ּפנּוי, מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשאר

הּגמרא. ְְַַָָָמׁשמעּות
וארּגּונים  מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּולפלא
עּגּול  חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמצירים

הּגמרא! ּדברי הפ - ְְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמעלה
יׂשראל  ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוהּמדּבר,
ּכּונת  ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמֹוסד
יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה  דעהּו", ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשם
מצירים  הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע
קּבלֹות  ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ּגּבי (על הּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאת
ּכמבאר  ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכּו'),
ׁשּבלּוחֹות  ּכתּובים", הם ּומּזה "מּזה הּפסּוק על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּב'ירּוׁשלמי'
ותיק  ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכתּובים"
מדברי  הפכי ּבאפן זאת מצירים הם הרי - לחדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד

ְַָָהּגמרא!
ׁשּצּורת  לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּכאמּור
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּלּוחֹות
ּבין  ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזהּו

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַָׁשבעת
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשּפרסם יׁשנֹו - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשעל־ּפי  – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרֹונה
ׁשהּלּוחֹות  לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדברי
ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיּו
עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמּדּוע

ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
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- הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּטענה
את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
מקֹום  לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּוחֹות
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלל

מֹופיע  ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדהּנה,
ללא  אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצּיּור
ילמד  ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכ ספק, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכל
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
ּוכּתֹוצאה  הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלּמּוד
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּזה

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
מה  ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכן,
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכ
ענין  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻּבז

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְִֵֶַַַָָָָֻהּקׁשּור
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמקֹור
מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצּיּור
גירסת  את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַאת

הּגמרא! ּדברי על העֹולם ְְִֵַַָָָָֻאּמֹות
הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו

ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּקדם,
הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים
ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ארּבע ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻאף־על־ּפי
כּו'. וטפח ּדפנֹות ׁשּתי מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ciBdl ,wiAcPW xzFi oFkpe .zFIWxR̈¨¦§¨¥¤©§¦§©¦
YcBde oFWlM xn`l 'd xaC z` mkl̈¤¤§©¥Ÿ¦§§¦©§¨

xn`l `Edd mFIA Lpal(g bi my). §¦§©©¥Ÿ

Fnrh la` ,llM Kxv oi` iYrclEék §©§¦¥Ÿ¤§©£¨©£¦
øäa íúéìò àìå Làä éðtî íúàøé§¥¤¦§¥¨¥§Ÿ£¦¤¨¨

øîàì,W`d ipRn Ep`xi iM dlrp `l ¥ŸŸ©£¤¦¨¥¦§¥¨¥

`le WExtA ok Fl EciBd md iM xiMfi©§¦¦¥¦¦¥§¥§Ÿ
:oM xn`i FYaWgOne dxez ¦©£©§Ÿ©¥



נה opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy

(å)éýìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«

(æ):éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£ÈtŒÏÚ∑ העֹולם ּכל וזהּו ׁשם, אני אׁשר מקֹום ּכבר ּבכל הּדּברֹות עׂשרת קּים. ׁשאני זמן ּכל אחר: ּדבר . «»»ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

.ּפרׁשּתים  ְִֵַ

(ç)íéîMa øLà äðeîz-ìk ìñô Eì äNòú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤

(è)ýåýé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©

lL:éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«

(é)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîLñ : §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

(àé)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ñ :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

(áé)ýåýé Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL̈²¤¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯BÓL∑!"זכֹור" אֹומר: הּוא ּובראׁשֹונֹות »ִֵָָ
נאמרּו אחת ּובתיבה אחד ּבדּבּור ּובׁשמיעה ׁשניהם , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

נׁשמעּו ˆEe.(מכילתא)אחת ¯L‡k∑(פז קדם (שבת ְְִַַ«¬∆ƒ¿ֶֹ
.ּבמרה מּתןּֿתֹורה  ְַַָָָ

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ח  Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

È¯ËÏeי  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב  ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(å)xn`i ,dxFY dpWnA ligzi dYre§©¨©§¦§¦§¥¨Ÿ©
dpW `le .zFxACd zxUr mdl̈¤£¤¤©¦§§Ÿ¨¨
didi `le 'd ikp`A mElM x`A `le§Ÿ¥¥§§¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤
xEACA oke .mErnW dxEaBd iRn iM ,Ll§¦¦¦©§¨§¨§¥©¦

xn` xaMW ipRn ,iWilXd(f k my)z` ©§¦¦¦§¥¤§¨¨©¤
xcqA iYWxRW FnM ,Lidl` 'd mW¥¡Ÿ¤§¤¥©§¦§¥¤

EidY miWcw(ai hi `xwie)x`al ligzde . §¦¦§§¦§¦§©¥
mdl(ai weqta)lr ,xFkf mFwnA xFnW ¨¤¨¦§¨©

EpizFAx zrC lre .hWRd KxCzereay) ¤¤©§¨§©©©©¥
(:k,df mdl x`aE ,Exn`p cg` xEAcA§¦¤¨¤¤§¥¥¨¤¤

mricFi `Ede xFkf mircFi mNM md iM¦¥ª¨§¦¨§¦¥
zn`d KxC lr oke .FOr xn`p xFnW iM¦¨¤¡©¦§¥©¤¤¨¡¤
xFkfA lFTd did iM ,Exn`p cg` xEAcA§¦¤¨¤¤§¦¨¨©§¨

dkExr mlFr zixA dxFYd iM ,xFnWe§¨¦©¨§¦¨£¨
mde xFkf rnFXd `Ede ,dxEnWE lMA©Ÿ§¨§©¥©¨§¥
EpfnxX dOn df rci liMUOde ,xFnẄ§©©§¦¥©¤¦©¤¨©§

mW(g k zeny): ¨
éäìà 'ä Eeö øLàk øàáe.EoYn mcw ¥¥©£¤¦§¡Ÿ¤Ÿ¤©©

wg Fl mU mW dxnA dxFY¨§¨¨¨¨Ÿ
zevn mB oM m`e .i"Wx oFWl ,hRWnE¦§¨¨©¦§¦¥©¦§©
`l axde ,dxnA didi m`e a` cEAM¦¨¨¥¦§¤§¨¨§¨©Ÿ
:oipice dOc` dxR zAW `N` mW xiMfd¦§¦¨¤¨©¨¨¨£ª¨§¦¦

äàøpäåmB dfA zn`d KxC lr ipirA §©¦§¤§¥©©¤¤¨¡¤¨¤©
dWn iM ,dxFY dpWn lkA§¨¦§¥¨¦¤

xn`W FnM ,dxEaBd iRnM xAcioldl) §©¥§¦¦©§¨§¤¨©

(ci bi `il` ErnWY rnW m` dide§¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤
mFId mkz` dEvn ikp` xW` izevn¦§Ÿ©£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©
lkA FcarlE mkidl` 'd z` dad`l§©£¨¤¡Ÿ¥¤§¨§§¨
xhn iYzpe mkWtp lkaE mkaal§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©
xhn ozFPd dWn oi`e .FYrA mkvx ©̀§§¤§¦§¥¤©¥¨¨
,dcVA aUr ozFPd `le ,ux`d ipR lr©§¥¨¨¤§Ÿ©¥¥¤©¨¤
dpWnaE ,xFkfA dxFYA xEACd la £̀¨©¦©¨§¨§¦§¥
lkA dWn xn`i okle ,xFnWA dxFY¨§¨§¨¥Ÿ©¤§¨
,"Lidl` 'd" dxFY dpWnA mFwn̈§¦§¥¨¡Ÿ¤
izlEf ,calA cgiOd mW xiMfi dxFYaE©¨©§¦¥©§ª¨¦§¨¨¦

xn`W FnM zFxACd zxUrA(` k zeny) ©£¤¤©¦§§¤¨©
:df oade ,'ebe midl` xAcief dxez ©§©¥¡Ÿ¦§¨¥¤



opgz`eנו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy

(âé):Ezëàìî-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

(ãé)éäìà ýåýéì úaL éòéáMä íBéåäNòú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¹̈©¨´¦§«¦¤´§©§§«©«£¨¤À

éøòLa øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåE §«§³©«£«Ÿ§Æ§¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½
:EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨«

(åè)ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
éäìàEeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ

éäìà ýåýéñ :úaMä íBé-úà úBNòì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«
i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑ּפדא מצותיו ,עלֿמנתּֿכן ותׁשמר עבד לֹו .ׁשּתהיה ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k jxk zegiy ihewl)

הּׁשּבת  יֹום את . . מצרים ּבארץ היית עבד ּכי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוזכרּת
טו) (ה,

הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים ,(מורה ַָָ
זכר  יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּתיּתֹו אמנם . . והגדילֹו הּיֹום ּכבֹוד הּוא ּבראׁשית, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלמעׂשה

וצוֹותֹולנּו הּׁשּבת העּמים,אֹותנּוּתֹורת ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְִַַַַַַָָָָֹ

היֹותנּו לסּבת . . הּוא ּבראׁשית) ימי ּבׁשׁשת נבראּו הם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַׁשּגם
ולא  . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָֹֹעבדים

הּכֹולל' ּב'ּׁשער ּוראה לׁשּבת. יכֹולים סכ"ט)היינּו ׁשּזהּו(פי"ז , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
אֹומרים  ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָההבּדל

ׁשחרית. בתפּלת מה־ׁשאין־ּכן ּבראׁשית, למעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַזכר

Cz„·Ú:יג  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡יד  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú ÁeÈ Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ãé)o`M xn`l siqFde.Eøîçå EøBLå §¦¥Ÿ¨§§©£Ÿ§
zcFarA mB xq`IW x`al§¨¥¤¥¨¥©©£©
oiprkE ,mc`d iIg mdW dnc`d̈£¨¨¤¥©¥¨¨¨§¦§©

xn`W(`k cl my)xivTaE WixgA ¤¨©¤¨¦©¨¦
o`M xn` .zAWYEcáò çeðé ïòîì ¦§Ÿ¨©¨§©©¨©©§§

úééä ãáò ék zøëæå EBîk Eúîàå©£¨§¨§¨©§¨¦¤¤¨¦¨
.'åâåcard zgpnA dEvi Fa iM x`al§¨¥¦§©¤¦§ª©¨¤¤

Ll gipde car ziidW xEarA LFnM̈©£¤¨¦¨¤¤§¥¦©§
dPde ,LCarl gipY dY` mbe ,mXd©¥§©©¨¨¦©§©§¤§¦¥
LFnM Lzn`e LCar gEpIWM Fnrh©£§¤¨©©§§©£¨§¨

:'ebe ziid car iM xMfYeh dxez ¦§Ÿ¦¤¤¨¦¨
(åè)mrheúà úBNòì Eeö ïk ìòå §©©§©¥¦§©£¤

.úaMä íBéok dUrYW dEv ©©¨¦¨¤©£¤¥
.mdxa` iAx WxR KM ,zAXd mFiA§©©¨¨¥¥©¦©§¨¨
mFId WECwA mixnF` Ep`e .oFkp Fpi`e§¥¨§¨§¦§¦©
xkf Wcw i`xwnl dNgY df mFi iM"¦¤§¦¨§¦§¨¥Ÿ¤¥¤
xkf" FA xn`p xW`M "mixvn z`ivil¦¦©¦§©¦©£¤¤¡©¥¤
p"ena xn` axde ."ziW`xa dUrnl§©£¥§¥¦§¨©¨©

(`l a)cEAM `Ed oFW`xd xn`Od iM¦©©£©¨¦¦
xn` xW`ke ,FxECde mFId(`i k zeny) ©§¦§©£¤¨©

,EdWCwie zAXd mFi z` 'd KxA oM lr©¥¥©¤©©¨©§©§¥
mini zWW iM" mrh xiMfd oM lre§©¥¦§¦©©¦¥¤¨¦
EpzF` xidfi o`kA la` ,"'d dUr̈¨£¨§¨©§¦¨

micar EpzFid xEarA ,zAXd xnWl¦§Ÿ©©¨©£¡¥£¨¦
EpgxM lr mFId lM micaFr mixvnA§¦§©¦§¦¨©©¨§¥
dYr EpEvi `Ede ,dgEpn Epl dzid `le§Ÿ¨§¨¨§¨§§©¥©¨
mXd iCqg xiMfPW icM ,gEple zAWl¦§Ÿ§¨©§¥¤©§¦©§¥©¥
zECarn EpzF` F`ivFdA Epilr̈¥§¦¨¥©§

:dgEpnl¦§¨
äpäå,minrh ipW DllkA zAWA §¦¥§©¨¦§¨¨§¥§¨¦

Wi iM mlFrd WECgA oin`dl§©£¦§¦¨¨¦¥
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ּבתֹו ּגם הּדּברֹות עׂשרת ׁשל הּקֹול חדר ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָּבמּתן־ּתֹורה
קֹול  יסף", ולא ּגדֹול "קֹול ׁשהיה מּׁשּום הּגׁשמי, הּזה ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהעֹולם
הפכּיים: הם וגׁשמּיּות רּוחנּיּות הרי ּכי - הגּבלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹללא
יכֹולה  אינּה ורּוחנּיּות רּוחנּיּות, "לסּפֹוג" יכֹולה אינּה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָּגׁשמּיּות

ה'קול ּדוקא ּבגׁשמּיּות; למעלה ּגדֹול לחּדֹור ׁשהּוא ,' ְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
ׁשוים, ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות וׁשּלפניו והׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמהגּבלֹות
ּגם  הּוא על־ּדר־זה ּבגׁשמּיּות. ּגם לחּדֹור יכֹול הּוא ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָּדוקא
ּגם  ּתחּדֹור לֹומד ׁשאדם ׁשהּתֹורה זה, ּכח האדם: ֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבעבֹודת
ּבין  ׁשּיכּות ּכל אין ׁשּכן ׁשּבּתֹורה, הּׂשכל מּצד אינֹו ִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּב'עקב',
ּולגּבי  ׁשּבתֹוכּה, האלקּות מּצד ׁשּזה אּלא ודֹומם, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׂשכל
ּבכל  חֹודר הּתֹורה לימּוד וכאׁשר הגּבלֹות. ּכל אין ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹאלקּות

הרי  אברים", רמ"ח ּבכל "ערּוכה ׁשּלֹו, ל'עקב' עד ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
ּכּסא  "לפני ּבחינת עד מּגעת היא ׁשּכן "מׁשּתּמרת", ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהיא

יסף". "ולא - הגּבלה ּכל אין ׁשכחה", "אין ׁשם ,"ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹכבֹוד
ּגם  חֹודר ׁשהּוא ּכזה ּבאֹופן הּוא הּתֹורה לימּוד ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
ׁשאינֹו (ּכּנ"ל ּבזמן ּגם יסף" "ולא זה הרי ׁשּבאדם, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּדֹומם

הּתֹורה ּכי הּליּמּוד,ּתֹופסת ׁשֹוכח) ּבׁשעת רק לא אֹותֹו ְִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּבדברי  הּתֹורה) (ּבהיּתר עסּוק ּכׁשהּוא מּכן, לאחר ּגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ּתֹורה, הּלֹומד יהּודי ׁשהּוא הנהגֹותיו ּבכל ּבֹו נּכר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהרׁשּות,
ׁש"ּבכל  עד הּגׁשמּיים, ּגם עניניו, ּבכל מּורגׁשת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהּתֹורה

- דעהּוּדרכי.יתּבר לֹו ּדירה ּבעֹולם, מחלקֹו ועֹוׂשה ," ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסף ולא ּגדֹול יט)קֹול הּנביאים (ה, ּכל נתנּבאּו ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
ו)ׁשעמדּו כח, רבה ּתֹורה (שמות ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּדּברֹות  עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה חּדּוׁשי ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנּתנּו
יהּודי  לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָנאמרּו

לדברי  והּוא־הּדין מהּכלל. חלק ּבתֹור רק לא יחיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתֹור
אֹותם  אֹומר יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּנביאים
ּפלֹוני. חכם אֹו נביא ׁשּבא עד נתּגּלּו ׁשּלא אּלא יהּודי, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1092 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYÎoYnC lFTd zlrO©£©©§©©¨

יסף ולא ּגדֹול יח)קֹול (ה, ְָָָֹ
ּבת־קֹול לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

ּדמּתן־ּתֹורה  ׁשהּקֹול ּבכ הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָצרי
ּדקּודׁשא־ּברי־ הּידּוע לפי ּובפרט ּבת־קֹול? לֹו היתה ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹלא
זה? לנס הצרכּו לּמה צרי־עּיּון למגנא, ניסא עביד לא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻהּוא

הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר תניא ויׁש (ראה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ל"ו) מעין פרק הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי ,ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבתכלית  ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגּלּוי
ּבּדבר  הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּגּלּוי

ּפי  ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו הּכתּוב ּוכמאמר עצמֹו, ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָהּגׁשמי
ּדּבר" ה)ה' מ, .(ישעי' ִֵ

ּדבר  ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהּנה
ּבּדבר  הּקֹול נסּפג אם א הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגׁשמי,

ּבת־קֹול. ּתהיה לא אז הּנה ְְִִִֵֶַַַָֹהּגׁשמי,
לֹו היתה לא ּדמּתן־ּתֹורה ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
חדר  ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבת־קֹול,
ּבת־קֹול. לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, העֹולם ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹונסּפג

(ë)øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øòaŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æå§¦§¥¤«

ÎBLÁ‡כ  BbÓ ‡Ï˜ ˙È ÔBÎÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«¬»»»ƒ¬»
ÈLÈ¯ Ïk È˙ÂÏ Ôez·¯˜Â ‡˙M‡a ¯Úa ‡¯eËÂ¿»»≈¿∆»»¿»∆¿¿»ƒ»≈≈

:ÔBÎÈ·ÒÂ ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

did `l wqFR did `NXnE wqFR did̈¨¥¦¤Ÿ¨¨¥Ÿ¨¨
.mlFrl mIwe wfg FlFTW itl ,siqFn¦§¦¤¨¨§©¨§¨

xg` xaC,óñé àìzF`xdl siqFd `l ¨¨©¥Ÿ¨¨Ÿ¦§¥¨
:i"Wx oFWl ,iAnER FzF`A§§¦¨©¦

áeúkäåxn`(hi hi zeny)xtFXd lFw idie §©¨¨©©§¦©¨
Exn`e ,c`n wfge KlFd`zlikn) ¥§¨¥§Ÿ§¨§

(c exziof`d z` KMWl dNgYA Kx dOl̈¨©¦§¦¨§©¥¤¨Ÿ¤
lFwA ilE`e .rnWl dlFkiW dOA©¤¤§¨¦§Ÿ©§©§

zxUrA mXd lFw la` ,ok did xtFXd©¨¨¨¥£¨©¥©£¤¤
`l xnF`dM oFkPde .deW did zFxACd©¦§¨¨¨¤§©¨§¨¥Ÿ
libe dgnU dtq`pe on sqi dUr ,wqR̈©¨¨¨©¦§¤¤§¨¦§¨¨¦

(bl gn dinxi)oErebi mgEx sqFY ,cw mildz) ¥¨¦§¨
(hkxn`i ,xaCd rpOd FYrcl mpiprW ,¤¦§¨¨§©§¦¨©©¨¨Ÿ©
iMmilWdW cr Ftwze FlcB rpnp `l ¦Ÿ¦§©¨§§¨§©¤¦§¦

Etqi `le E`ApzIe xn` oke ,zFxACd lM̈©¦§§¥¨©©¦§©§§Ÿ¨¨
(dk `i xacna):

ìòåhWRd KxC,óñé àìåsqi `NW §©¤¤©§¨§Ÿ¨¨¤Ÿ¨©
KxC lre .EdFnM lFcB cFr zFidl¦§¨¨§©¤¤
dN`d mixaCd lk iM xn`i zn`d̈¡¤Ÿ©¦¨©§¨¦¨¥¤

,lFcB lFw ErnWóñé àìål` rinWdl ¨§¨§Ÿ¨¨§©§¦©¤
lFw FzF` iM ,cg` lFw `N` mkldw lM̈§©§¤¤¨¤¨¦
df oipr iYWxR xakE .md EbiVd calA¦§©¦¦¥§¨¥©§¦¦§©¤

mW(k hi zeny):dWxRd lkek dxez ¨§¨©¨¨¨



נט opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iying meil inei xeriy

(àë)Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´
äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ

:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø̈¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

(áë)äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
íéôñé-íà úàfä|ì eðçðàýåýé ìB÷-úà òîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯

eðúîå ãBò eðéäìà: ¡Ÿ¥²−¨¨«§

(âë)íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹
:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

(ãë)ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
zàå eðéäìà|ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz ¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯

éìà eðéäìà:eðéNòå eðòîLå E ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«
i"yx£eÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑ ּכנקבה ּכחי את ,הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְִִִֵֶֶַָֹ

ידי  את ּורפיתם עליכם ׁשאינכם ׁשּנצטערּתי ראיתי ּכי , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
לכם  יפה היה לא וכי מאהבה. אליו להתקרב ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחרדים

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ְְְְִִִִִִֶַָֹֹֹללמד

(äë)éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®
äfä íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«

(åë)ìå éúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éîøîL ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ
íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úàíäì áèéé ïòîì ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²
íäéðáìå:íìòì §¦§¥¤−§Ÿ¨«

d¯˜Èכא  ˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÈÊÁ‡ ‡‰ Ôez¯Ó‡Â«¬«¿»«¿¿»»¿»¡»»»»¿»≈
BbÓ ‡ÚÓL d¯ÓÈÓ Ï˜ ˙ÈÂ d˙e·¯ ˙ÈÂ¿»¿≈¿»«≈¿≈¿«¿»ƒ
ÌÚ ÈÈ ÏlÓÈ È¯‡ ‡ÈÊÁ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ‡˙M‡∆»»»»≈¬≈»¬≈¿«≈¿»ƒ

:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡¬»»¿ƒ¿«»

‡M˙‡כב  ‡pÏÎÈ˙ È¯‡ ˙eÓ ‡ÓÏ ÔÚÎe¿«¿»¿¬≈≈¿ƒ»»∆»»
˙È ÚÓLÓÏ ‡Á‡ ÔÈÙÒBÓ Ì‡ ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»ƒ¿ƒ¬«¿»¿ƒ¿«»
:‡Á‡ ÔÈ˙ÈÓe „BÚ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï»̃≈¿»«¿»¡»»»»¿ƒ¬«¿»

ÓÈÓ¯‡כג  Ï˜ ÚÓL È„ ‡¯Na Ïk ÔÓ È¯‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
‡˙Âk ‡˙M‡ BbÓ ÏlÓÓ ‡Ói˜ ÈÈ„«¿»«»»¿«≈ƒ∆»»¿»»»

:Ìi˜˙‡Â¿ƒ¿«»

‡‰Ï‡כד  ÈÈ ¯ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ·¯¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚÂ Ïa˜e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

ÔBÎÈÓb˙tכה  Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»ƒ¿»≈
˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈnÚ ÔBÎ˙eÏlÓa¿«»¿ƒƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ«√»«»
CnÚ eÏÈlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓb˙t Ï»̃ƒ¿»≈«»»≈ƒ«ƒƒ»

:eÏÈlÓ Èc ÏÎ eÈ˜˙‡«¿ƒ»ƒ«ƒ

˜„ÈÓכו  ÏÁ„ÓÏ ÔB‰Ï ÔÈ„‰ ‡aÏ È‰È Èc ÈÂÏ¿«ƒ¿≈ƒ»»≈¿¿ƒ¿«√»«
·ËÈÈc ÏÈ„a ‡iÓBÈ Ïk È„Bwt Ïk ˙È ¯hÓÏe¿ƒ«»»ƒ«»«»¿ƒ¿≈«

:ÌÏÚÏ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà (âë)£¤¨©¡Ÿ¦©¦
.Làä CBzî øaãîiAx xn` §©¥¦¨¥¨©©¦

mrh iM mdxa`"íéiç"oiA liCadl ©§¨¨¦©©©¦§©§¦¥
`Ed rrFpzi `l ik ,`aSd oiaE midl ¡̀Ÿ¦¥©¨¨¦Ÿ¦§¥©
xnFl oM xiMfdW Wxtl okYie .Fnvrn¥©§§¦¨¥§¨¥¤¦§¦¥©
xFwn FOrW midl` lFw rnFXdW¤©¥©¡Ÿ¦¤¦§
digz `le DcFqiA FWtp wAcY miIgd©©¦¦§©©§¦¨§Ÿ¦§¤

xn` rWFdie .mixUA iIg cFrb ryedi) ©¥§¨¦¦ª©¨©
(`i imkAxwA ig l` iM oErcY z`fA§Ÿ¥§¦¥©§¦§§¤

m` .ux`d lM oFc` zixAd oFx` dPd¦¥£©§¦£¨¨¨¤¦
mlFrd igA raXIe ,oM(fi ai l`ipc), ¥©¦¨©§¥¨¨

:lFcBd FnWA drEaWck dxez §¨¦§©¨
.eðéìà øaãz zàå (ãë)igM mYWYd §©§§©¥¥¥¦©§¤Ÿ¦

mkilr iYxrhvPW ,dawpM¦§¥¨¤¦§©©§¦£¥¤

mkpi`W izi`x xW`M ici z` mzitxe§¨¦¤¤¨©©£¤¨¦¦¤¥§¤
`l ike ,dad`n eil` axwzdl micxg£¥¦§¦§¨¥¥¨¥©£¨§¦Ÿ
,iPOn `le dxEaBd iRn cnll dti did̈¨¨¤¦§Ÿ¦¦©§¨§Ÿ¦¤¦
xn`i oM m`e .dcB` ixaCn i"Wx oFWl̈©¦¦¦§¥©¨¨§¦¥Ÿ©
iM FricFd mXd la` ,mdl b`CW¤¨©¨¤£¨©¥¦¦
xW`M oiprde .mdl aFhe EUr Fz`xIn¦¦§¨¨§¨¤§¨¦§¨©£¤

mW iYWxR(eh k zeny)miaWFg Eid iM , ¥©§¦¨¦¨§¦
dl dvxIWoFvxde ,dxFYd lM mrinX ¤¦§¤§©§¦¨¨©¨§¨¨

zFxACd zxUr mrinXdl eiptl did̈¨§¨¨§©§¦¥£¤¤©¦§
:EWTA xW`M ,calA¦§¨©£¤¦§

,òãå`NW dWOn EWTA dYr iM §©¦©¨¦§¦¤¤Ÿ
`l cAkPd mXd lFw ErnWi¦§§©¥©¦§¨Ÿ
,mlFrl zFxFCd on xFcA `le dGd mFIA©©¤§Ÿ§¦©§¨
Wigxzn `YrWe `YrW lM e`lC§©¨©§¨§©§¨¦§§¦

la` ,dfM cnrnA mivtg mpi`e ,`Qp¦¨§¥¨£¥¦§©£©¨¤£¨
mXd oFvx lM EUrie mi`iaPA Epin`i©£¦©§¦¦§©£¨§©¥

dWn mdl xn`i oke .mdiR lrgi oldl) ©¦¤§¥Ÿ©¨¤¤
(fh ehmiwi ipFnM Lig`n LAxTn `iap̈¦¦¦§§¥©¤¨¦¨¦

xW` lkM oErnWY eil` Lidl` 'd Ll§¡Ÿ¤¥¨¦§¨§Ÿ£¤
lke 'ebe axFgA Lidl` 'd mrn Yl`Ẅ©§¨¥¦¡Ÿ¤§¥§¨
z`Gd dl`Xd oM m` ,`idd dWxRd©¨¨¨©¦¦¥©§¥¨©Ÿ

:dzid zFxFcldk dxez §¨§¨
íäì äæ íááì äéäå ïzé éî (åë)¦¦¥§¨¨§¨¨¤¨¤

.éúBà äàøéìzEWx zFid xEarA §¦§¨¦©£¡§
lMde ,riWxdlE wiCvdl FciA mc`d̈¨¨§¨§©§¦§©§¦©§©Ÿ
xn`i ,minW z`xIn uEg minW iciA¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦Ÿ©

:mc` ipA oFWNM `Ede ,oM aEzMd©¨¥§¦§§¥¨¨
ìòåmc`l xn`Ie FnM `Ed zn`d KxC §©¤¤¨¡¤§©Ÿ¤¨¨¨



opgz`eס zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iying meil inei xeriy

(æë):íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«

(çë)éìà äøaãàå éãnò ãîò ät äzàåúà E §©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯
kíãnìz øLà íéètLnäå íéwçäå äåönä-ì ¨©¦§¨²§©«ª¦¬§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®

:dzLøì íäì ïúð éëðà øLà õøàá eNòå§¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

(èë)íëéäìà ýåýé äeö øLàk úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ

(ì)íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−
íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½

:ïeLøéz øLà õøàä−̈¤£¤¬¦«¨«

å(à)äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(á)éäìà ýåýé-úà àøéz ïòîìì E-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ïáe E ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤

ðaéiç éîé ìk Eéîé ïëøàé ïòîìe E:E ¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàåE ©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ

ô :Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ÔBÎÈkLÓÏ:כז  ÔBÎÏ e·ez ÔB‰Ï ¯Ó‡ Ïf‡ƒ≈¡«¿¿¿«¿¿≈

Ïkכח  ˙È CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÓ„˜ ÌÈ˜ ‡Î‰ z‡Â¿«¿»»ƒ√»«∆¡«≈ƒ»»»
Ôe„aÚÈÂ ÔeÙl˙ È„ ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«¿¿«¿¿

:d˙¯ÈÓÏ ÔB‰Ï ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿≈¿«

‡ÔBÎ‰Ïכט  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔeËÒ˙ ‡Ï ÔBÎ˙È»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

ÔBÎ˙Èל  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎ¯B˙Â ÔBÎÏ ·ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙¯È˙ Èc ‡Ú¯‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב  ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג  ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

rxn xEqe dnkg `id ipc` z`xi od¥¦§©£Ÿ¨¦¨§¨§¥©
dpiA(gk gk aei`)lW oxkVA Exn` Kke . ¦¨§¨¨§¦§¨¨¤

zFevn(:hk zegpn)FxUA oikzFgW d`x , ¦§¨¨¤§¦§¨
FpFAx Fl xn` ,oilFTnA `aiwr iAx lW¤©¦£¦¨§©¦¨©¦
Fl aiWd ,DxkU dfe dxFY Ff mlFr lW¤¨¨§¤§¨¨¥¦
dlr KM wFzW `Ed KExA WFcTd©¨¨§¨¨¨
xn`X dOn df oiaze .iptl daWgnA§©£¨¨§¨©§¨¦¤¦©¤¨©

(gk weqt):icOr cnr dR dY`efk dxez §©¨Ÿ£Ÿ¦¨¦
.õøàá eNòå (çë)eiYWxRgi `xwie) §¨¨¨¤¥©§¦

(dk:hk dxez

äeö øLàk úBNòì ízøîLe (ì-èë)§©§¤©£©£¤¦¨
.íëúà íëéäìà 'ädxdf` Ff ¡Ÿ¥¤¤§¤©§¨¨

mXd mzF` dESW zFxACd zxUr lr©£¤¤©¦§¤¦¨¨©¥
zFevOd x`WA xidfi ok ixg`e .eiRn¦¦§©£¥¥©§¦¦§¨©¦§

`W,zFUrle dWnn rnWl md Exn ¤¨§¥¦§Ÿ©¦Ÿ¤§©£

xn` KklE(` e oldl)miTgd devOd z`fe §¨¨©§Ÿ©¦§¨©ª¦
mkidl` 'd dEv xW` mihRWOde§©¦§¨¦£¤¦¨¡Ÿ¥¤
mkixacl dcFd mXd iM ,mkz` cOll§©¥¤§¤¦©¥¨§¦§¥¤
lM x`W mkz` cOll izF` dEve§¦¨¦§©¥¤§¤§¨¨

,dxFYd,ïeéçz ïòîìxRqn `NnIW ©¨§©©¦§¤§©¥¦§©
,mkini,íëì áBèåxW` daFHd lkA §¥¤§¨¤§¨©¨£¤

,DzlEfe izTgA m` zWxtA mkl crï©¨¤§¨¨©¦§ªŸ©§¨¨
,õøàa íéîé zëøàäåDzF` EligpYW §©£©§¨¨¦¨¨¤¤©§¦¨

:mlFrl mkrxfl` dxez §©§£¤§¨
éäìà 'ä úà àøéz ïòîì (á).Exn`i §©©¦¨¤¡Ÿ¤Ÿ©

dxFYd mkz` cOll mXd dESW¤¦¨©¥§©¥¤§¤©¨
mzFUrl mihRWOde miTgde devOde§©¦§¨§©ª¦§©¦§¨¦©£¨
iM ,Lidl` 'd z` `xiYW xEaraE ux`Ä¨¤©£¤¦¨¤¡Ÿ¤¦
iAx zrC df ,'d z`xi devOd lM xTr¦©¨©¦§¨¦§©¤©©©¦
ornl" didIW ipirA oFkp EPpi`e .mdxa ©̀§¨¨§¥¤¨§¥©¤¦§¤§©©

cg`d "Lini oEkix`i ornl"E "`xiY¦¨§©©©£¦¨¤¨¤¨
ipXde ,`xiYW xEarA ,zFevOd mrh©©©¦§©£¤¦¨§©¥¦

:Lini oEkix`IW ornl mdA xMfPW¤¦§©¨¤§©©¤©£¦¨¤
ìáàEcnlYW izF` mXd dESW ,xn`i £¨Ÿ©¤¦¨©¥¦¤¦§§

ornl mzF` EUrze zFevOd©¦§§©£¨§©©
xnWl Lidl` 'd z` `xize dMfYW¤¦§¤§¦¨¤¡Ÿ¤¦§Ÿ
ini lM LpA oaE LpaE dY` eizFevn¦§¨©¨¦§¤¦§¨§¥
.mlFrl dnc`d ipR lr mc`d zFid¡¨¨¨©§¥¨£¨¨§¨
EidIW dMfY zFevOd zFUr xEarA iM¦©££©¦§¦§¤¤¦§
ipR lr Ecnrie ,mXd i`xi mipA Ll§¨¦¦§¥©¥§©©§©§¥
mknWe mkrxf cnrie ,mlFrl dnc`d̈£¨¨§¨§©£Ÿ©§£¤§¦§¤

,minId lM eiptléîé ïeëéøàé ïòîìeE §¨¨¨©¨¦§©©©£¦¨¤
lMd dPde .'d zlgp `idW ux`Ä¨¤¤¦©£©§¦¥©Ÿ
zFMflE wicvdl 'd utg iM ,LzaFhl§¨§¦¨¥§©§¦§©

:LzF`b dxez §



סי opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iyiy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn e"h iyiy mei ß

(ã)îLòýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא עּתה ה' ¡…≈∆»ֱֵֶַָֹ

ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ְְְֱִִִֵֵָָָֹֹולא
ׁשּנאמר ג)אחד, ׂשפה (צפניה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי : ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ונאמר ה'", ּבׁשם כּלם לקרא יד)ברּורה "ּבּיֹום (זכריה : ְְְְֱִֵֶַַָָֹֻ
אחד  ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ."ההּוא ְְִֶֶֶַָָ

(ä)éäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨
:Eãàî-ìëáe ELôð©§§−§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי)אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְֲֲֵֵֵַָָָ
מאהבה  עֹוׂשה אצל ּדֹומה העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

לֹורּבֹו והֹול מּניחֹו עליו, מטריח ּכׁשהּוא .מיראה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
E··ÏŒÏÎa∑(נד יצרי(ברכות אחר .ּבׁשני "ּבכל ּדבר : ¿»¿»¿ְְְִֵֵֶַָָָָ

ה  על חלּוק לּב יהיה ׁשּלא ,"ּמקֹום לבב.ŒÏÎ·e ְְְְִִֶֶַַָָָֹ¿»
ELÙ∑נפׁש את נֹוטל הּוא ∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו «¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆

ב) סא ׁשּממֹונֹו(שם אדם ל יׁש :ממֹונ עליו ּבכל חביב ְְְִֵֶָָָָָָָָ
אחר מּגּופֹו ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ "ּבכל , : ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבמּדה  ּבין ,ל ׁשּמֹודד ּומּדה מּדה ּבכל ,"ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹמאד
ּפרענּות  ּבמּדת ּבין אֹומרטֹובה, הּוא ּבדוד וכן תהלים (, ְְְְִִֵֵֵַָָָֻ

אמצא קטז) ויגֹון צרה וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס :ְְְְֶֶָָָָָ
."וגֹו' ְ

Á„:ד  ÈÈ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

CLÙה  ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ ÏÎ·e¿»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.áèéé øLà úBNòì zøîLå (â)dPd §¨©§¨©££¤¦©¦¥
l xnWYW LEvnahii xW` zFUr §©§¤¦§Ÿ©££¤¦©

.Ll.Láãe áìç úáæ õøàmr waC §¤¤¨©¨¨§¨¨¥¦
"DYWxl"(` weqta)F` .wFgx `Ed m`e , §¦§¨§¦¨

'd ziA `vnPd FnM ,z"iA xqg didi¦§¤¨¥¥§©¦§¨¥
(`i ai a"n)oM m`e .mdxa` iAx oFWl ,¨©¦©§¨¨§¦¥

"FA" "c`n oEAxY xW`"n cFr xqgi¤§©¥£¤¦§§Ÿ
ornl" iM ,Kxv oi`e ."FxEarA" F`©£§¥Ÿ¤¦§©©
Fnrhe ,o`kl KWnp "Lini oEkix`i©£¦¨¤¦§©§¨§©£
"xW`" zNn F` ."Ll ahii xW` ornl"§©©£¤¦©§¦©£¤
dxiaBn dxqie FnM ,oM WOWY DnvrA§©§¨§©¥¥§©§¦¤¨¦§¦¨

zvltn dzUr xW`(bi eh `"n)xEarA , £¤¨§¨¦§¤¤©£
FYW` Y` xW`A oke ,dzUrWziy`xa) ¤¨§¨§¥©£¤©§¦§

(h hlaEzMd oke ,FYW` Y`W xEarA ,©£¤©§¦§§¥©¨
Ll ahii xW` mFId LEvn ikp` xW £̀¤¨Ÿ¦§©§©£¤¦©§
dnc`d lr mini Kix`Y ornlE ,'ebe§©©©£¦¨¦©¨£¨¨

(n c lirl):
øeòLåYxnWe l`xUi YrnWe aEzMd §¦©¨§¨©§¨¦§¨¥§¨©§¨

Ll ahii xW` ornl zFUrl©£§©©£¤¦©§
idl` 'd xAC xW`M c`n oEAxY xW`e©£¤¦§§Ÿ©£¤¦¤¡Ÿ¥
WacE alg zaf ux` Kl zzl LizFa £̀¤¨¤¨¤¤¨©¨¨§¨
Ll FYzA Ll ahiIW ornl xnFlM ,'ebe§©§©©¤¦©§§¦§
dHnl xn`W FnM ,dagxE daFh ux ¤̀¤¨§¨¨§¤¨©§©¨

(gi weqt)z`aE Kl ahii xW` ornl§©©£¤¦©¨¨¨
zia Fl oYIe EdFnke .ux`d z` YWxie§¨©§¨¤¨¨¤§¨©¦¤©¦

Fl xn` mgle(gi `i `"n):c dxez §¤¤¨©
.eðéäìà 'ä ìàøNé òîL (ã)dfA mB §©¦§¨¥¡Ÿ¥©¨¤

'd ikp` xEAcA iM .x`aiW devn¦§¨¤§¨¥¦§¦¨Ÿ¦

Exn`W FnkE ,cEgId didi Lidl ¡̀Ÿ¤¦§¤©¦§¤¨§
(d ycga `zlikn)o`Mn xnF` ozp iAx©¦¨¨¥¦¨

iYW mixnF` mdW mipiOl daEWY§¨©¦¦¤¥§¦§¥
KExA WFcTd cnrWMW ,od zFiEWx§¥¤§¤¨©©¨¨
Lidl` 'd ikp` xn`e ipiq xd lr `Ed©©¦©§¨©¨Ÿ¦¡Ÿ¤
devOd x`al `A la` ,FCbpM dgin in¦¦¨§¤§£¨¨§¨¥©¦§¨
zxUr xg` DzF` xiMfde .FGd©§¦§¦¨©©£¤¤
,dpEn`A WxW `EdW itl ,zFxACd©¦§§¦¤Ÿ¤¨¡¨
xTrA xtFM DA dcFn Fpi`W in lke§¨¦¤¥¤¨¥¨¦¨

.dxf dcFar caFrM'ä eðéäìà 'ä §¥£¨¨¨¡Ÿ¥
çà.ãidl` `le Epidl` `EdW 'd ¤¨¤¡Ÿ¥§Ÿ¡Ÿ¥

FnM ,cg` 'd zFidl cizr ,zFO`d̈ª¨¦¦§¤¨§
xn`PW(h ci dixkf)'d didi `Edd mFIA ¤¤¡©©©¦§¤

:i"Wx oFWl ,cg` FnWE cg ¤̀¨§¤¨¨©¦
äzàådPW iM ,dfA opFAzdl Kixv §©¨¨¦§¦§¥¨¤¦¦¨

xnFl o`M aEzMd'ä" ©¨¨©
,"eðéäìàFnM "Lidl`" xn` `le ¡Ÿ¥§Ÿ¨©¡Ÿ¤§

dY` l`xUi rnW ,mFwn lkA xnF`W¤¥§¨¨§©¦§¨¥©¨
Lidl` 'd iM mFId xaFr(b ` h oldl), ¥©¦¡Ÿ¤

'd iM mFId miaxw mY` l`xUi rnW§©¦§¨¥©¤§¥¦©¦
mkidl`(c b k oldl)zFIWxRd lkA oke , ¡Ÿ¥¤§¥§¨©¨¨¦

mkidl` 'd xiMfi l`xUi mr xAciW¤§©¥¦¦§¨¥©§¦¡Ÿ¥¤
xn` o`kA mbe ,Lidl` 'd F`záäàå ¡Ÿ¤§©§¨¨©§¨©§¨

éäìà 'ä úà:E ¥¡Ÿ¤
ìáàcEgiA xiMfd,"eðéäìà 'ä"iM £¨¦§¦§¦¡Ÿ¥¦

z`e zFlFcBd z` dWn mr dUr̈¨¦¤¤©§§¤
dPde .zx`tY mW Fl zFUrl zF`xFPd©¨©£¥¦§¤¤§¦¥
dn lr fnxl ,dlFcB cg` z"lC̈¤¤¨§¨¦§Ÿ©©

aEzMX(ai bq diryi)mdipRn min rwFA ¤¨¥©©¦¦§¥¤
EpwY KklE ,mlFr mW Fl zFUrl©£¥¨§¨¦§
FzEkln cFaM mW KExA rnW z`ixwA¦§¦©§©¨¥§©§
Kln zal lWn Exn`e ,cre mlFrl§¨¨¤§¨§¨¨§©¤¤

'eke dxcw iwiv dgixdW(.ep migqt)iM , ¤¥¦¨¦¥§¥¨¦
xn`e xfge ,fnxA dxFYA xn` dWn¤¨©©¨§¤¤§¨©§¨©

éäìà 'ä úà záäàåEoFWlM §¨©§¨¤¡Ÿ¤¦§
:dxFz dpWnA zFIWxRdd dxez ©¨¨¦§¦§¥¨

.Eááì ìëa (ä)WxcOd zrC lrixtq) §¨§¨§©©©©¦§¨
(e opgz`egMd `Ed o`M xMfPd aNd©¥©¦§¨¨©Ÿ©

FN Yzp FAl ze`Y oiprM ,dE`zOd©¦§©¤§¦§©©£©¦¨©¨
(b `k mildz)Diti cngY l` ,LaalAilyn) ©©§Ÿ¨§¨¦§¨¤

(dk eoM m` ,ELôð ìëaWtPd ¦¥§¨©§§©¤¤
ipFc` Wtp dzide oke ,zlMUOd©©§¤¤§¥§¨§¨¤¤£¦

miIgd xFxvA dxExv(hk dk `"y), §¨¦§©©¦
`xnBA oiWxFCW EpizFAx ixackE§¦§¥©¥¤§¦©§¨¨

(.cp zekxa)didi ,xari l`e bxdi o`Mn¦¨¥¨¥§©©£Ÿ¦§¤
"ELôð ìëa"xn`W ipRn ,ztqFY §¨©§§¤¤¦§¥¤¨©

Eãàî ìëáe Eááì ìëaoM mB xn` §¨§¨§§¨§Ÿ¤¨©©¥
.ELôð ìëa,LWtpM EPad`YW mrhe §¨©§§§©©¤Ÿ£¤§©§§

E`xwPW F` .dad`A DzF` oYYW¤¦¥¨§©£¨¤¦§§
,WtPd ivg mixa`d F` oixEQId©¦¦¨¥¨¦£¦©¤¤

xn`i dbixdaE:ELôð ìëa ©£¦¨Ÿ©§¨©§§
éaøå"LWtp" iM ,xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©¦©§§

LraU LWtpM FnM ,dE`zOd©¦§©¨§§©§§¨§¤
(dk bk oldl)ztp qEaY draU Wtp ,ilyn) ¤¤§¥¨¨Ÿ¤

(f fkixv WtpA ippYY l` ,(ai fk mildz). ©¦§¥¦§¤¤¨¨
"Eááì ìëáe"iEPM `Ede ,zrCd `Ed §¨§¨§©©©§¦



opgz`eסב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iyiy meil inei xeriy

(å)íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:Eááì-ìò©§¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑והיּוּו" אהבה? מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְֲַַָָ
האּלה" מּכירהּדברים אּתה ּכ ׁשּמּתֹו ּבהּקדֹוׁשֿ, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבדרכיוּברּוֿהּוא  ּומּדּבק ‰ÌBi.(ספרי), EeˆÓ∑(שם) ְִִֵַָָָ¿«¿«

א  ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו סֹופנּהלא ,דם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכחדׁשה  מצות אּלא ּדיֹוטגמא, לקראתּה. רצין ׁשהּכל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבמכּתב  הּבאה הּמל. ְְִֶֶַַָָָ

(æ)éðáì ízðpLåEúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£ÌzpLÂ∑(שם) הּוא חּדּוד ׁשּיהיּו:לׁשֹון ¿ƒ«¿»ְְִִֶ
ּתהא  לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻמחּדדים

מּיד  לֹו אמר אּלא ּבֹו, לגמּגם צרי.EÈ·Ï∑אּלּו ְְֱִִֵֶַָָָֹ¿»∆ֵ
קרּויים .הּתלמידים  ׁשהּתלמידים מקֹום, ּבכל מצינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר יד)ּבנים, אלהיכם",(דברים לה' אּתם "ּבנים : ֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ב)ואֹומר ב וכן (מלכים אל". ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני : ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַ

ּבנים, קראם יׂשראל, לכל ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבחזקּיהּו
כט)ׁשּנאמר ב ּוכׁשם (ד"ה אלּֿתּׁשלּו". עּתה "ּבני : ְֱִֵֶֶַַַַָָָ

לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: ּבנים, קרּויים ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּתלמידים
ק  הרב ּכ ׁשּנאמראלהיכם", אב, ב)רּוי ב "אבי (מלכים : ֱֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

וגֹו'" יׂשראל רכב Ìa.אבי z¯a„Â∑(ספרי) יהא ׁשּלא ְְִִֵֶֶָָ¿ƒ«¿»»ְֵֶֹ
אּלא  ּדּבּור טפל ּבם,עּקר ּתעׂשם ואל עּקר .עׂשם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

EaÎL·e∑(שם)ּֿתלמּוד הּיֹום? ּבחצי ׁשכב אפּלּו יכל ¿»¿¿ְֲֲִִַַַַָָֹ
הּלילה? ּבחצי עמד אפּלּו יכל ,"ּובקּומ" ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹלֹומר:

ּבבית ּבׁשבּת" בּדר",ּתלמּודֿלֹומר: ּובלכּת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַ
קימה  ּוזמן ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה .ּדרֿארץ ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
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לבני ּבכל וׁשּננּתם מצינּו הּתלמידים. אּלּו – לבני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבנים. קרּוים ׁשהּתלמידים רש"י)מקֹום, ובפירוש ז. .(ו, ְְִִִִֶַַָָ

מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְִִִִִֶַַָָָָָָצרי
ׁשל  ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". אּלּו – ׁש"ּבני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּולפרׁש

אּלא  ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו הּוא רׁש"י ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּפרּוׁש
מקרא"? ׁשל ח)לפׁשּוטֹו ג, .(בראשית ְְִִֶָ

לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק על ּבזה: מט,והּבאּור (בראשית ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
לז) "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ּביעקב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ"אחּלקם
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ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ּומלּמדי וסֹופרים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָענּיים
מבּקׁשים  היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכ ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻנפֹוצים".
התּפרנס  ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט עד יׂשראל, עם ּבקרב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמאד

זה. ִֵֶמעּסּוק
"וׁשּננּתם  ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָועל־ּכן,
ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא "ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלבני

צ  יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו את ללּמד ּתינֹוקֹות.חּיב ּבמלּמדי ר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עב ּור הם ׁשּנדרׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדאף
ׁשּכמעט  אֹומרת הּתֹורה ואי מּועטים, מקרים אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ּבעֹוד  סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָׁשבט
רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ּבזה ְְִִֶֶֶַָֹׁשהּצר

ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומּלבד
ׁשנים  חמׁש "ּבן אבֹות ּבמסכת הּמׁשנה הֹוראת לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י,
חּיּוב  ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, את ׁשּלֹומד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלמקרא")
לֹומדים  וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

מלּמדים. ְְִֵֶַאצל
הּתלמידים", אּלּו – לבני" ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּומּובן

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשלא

(ç)ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e§©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬
éðéò:E ¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין .אּלּו ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ
EÈÈÚ ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑.ׁשּבראׁש ּתפּלין (סנהדרין אּלּו ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ

נקראּוד) ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ּבכתפי ועל טט טטפת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבאפריקי  ּפת .ׁשּתים ׁשּתים, ְְְְִִִֵַַַַ
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:עיני ּבין לטטפת והיּו על־יד לאֹות ח)ּוקׁשרּתם (ו, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹֽֽ
ואּלּו "ּוקׁשרּתם", הּלׁשֹון הּכתּוב נקט ׁשל־יד לתפּלין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבנֹוגע
ׁשל־יד  ּדבתפּלין מּוכח ּומּזה "והיּו", ּכתב ׁשל־ראׁש ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹּבתפּלין
ּתפּלין  מה־ּׁשאין־ּכן הּקׁשירה, מעׂשה רק היא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמצוה
ׁשּכל  ונמצא הראׁש, על מּנחים ׁשּיהיּו מצותן – ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻׁשל־ראׁש

ּתפּליןרגע מצות מקּים הראׁש על פענח ׁשהן בצפנת (וראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
פט, ד. ע, תנינא מהדורא ד. הלכה ד פרק תפילין (הלכות הרמב"ם על

הרמב"ם) לשון זה חילוק על־פי שביאר .א)
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

הּוא  ׁשל־ראׁש ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּפנימי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹהחּלּוק
'ערּו ּב'ׁשלחן ה)ּכּמבאר סעיף כה סימן חיים ּדתפּלין (אורח ְְְְִִִַָָָֹֻ

עבֹודת  על מֹורה - הּלב ּכנגד הּזרֹוע על ׁשּמּניחים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל־יד
הּתאוֹות  עּקר ׁשהּוא "הּלב להּקּב"ה לׁשעּבד ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמּדֹות,
– הּמח" ּכנגד הראׁש "על ׁשל־ראׁש ּותפּלין ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוהּמחׁשבֹות",

להּקּב"ה. ּבּמח" ׁשהיא "הּנׁשמה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹלׁשעּבד

ּותפּלין  ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּנ"ל החּלּוק לבאר יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ֶֹׁשל־ראׁש:

ּברׁשּותֹו אדם ּכל ׁשל לּבֹו אין הרי ׁשּבּלב, לּמּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבנֹוגע
ּבאמת" ה' לאהבת הּזה עֹולם מּתאוֹות לּבֹו תניא "להפ) ְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָֹ

יז) פרק ּברׁשּותם"ריש "לּבם צּדיקים רק ּכי שם), ולכן (תניא , ְְִִִִִֵַַָָָ
"ׁשּיהיה  – הּלב ּתאוֹות ׁשעּבּוד – ׁשל־יד ּתפּלין מצות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאין
ּדאף־על־ אֹומרת, זאת הּקׁשירה, מעׂשה על רק אּלא ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמּנח",
לאהבת  לּבֹו מּתאוֹות לּבֹו את להפ יכֹול האדם ׁשאין ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּפי
מּכל־ ה', לאהבת ּבתמידּיּות מׁשעּבד ׁשּיהיה ּבאמת, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֻה'
עצמֹו על לׁשלֹוט ּכפּיה, ּבדר לּבֹו, את לקׁשר עליו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום

הּפעל. אל הּכח מן ּתאותֹו להֹוציא ְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
אחד  ּכל ׁשל ּברׁשּותֹו" "מחֹו הרי למחֹו, ּבנֹוגע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

יחּפץ" אׁשר ּבכל ּבֹו להתּבֹונן ׁש"יכֹול מּיׂשראל, (תניא ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
"ׁשּיהיה שם) ּתמידית, מצוה היא ׁשל־ראׁש ּתפּלין מצות ולכן ,ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

.יתּבר לעבֹודתֹו ּתמידי ּבאפן מׁשעּבד ׁשּיהיה היינּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּנח",

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr hi zegiy ihewl)

עיני ּבין לטֹוטפֹות והיּו יד על לאֹות ח)ּוקׁשרּתם (ו, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
יׂשראל  ּכעּמ ּומי ּבהּו, ּכתיב מה עלמא ּדמארי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּתפּלין

ּבארץ אחד א)ּגֹוי ו, (ברכות ֶֶָָָ
הם  הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ׁשה'ּתפּלין אֹומר, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּבעל־ׁשם־טֹוב
הּתֹורה. ּבעלי הם ראש' ׁשל וה'ּתפּלין הּפׁשּוטים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּיהּודים
ׁשל  ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ׁשל ּתפּלין ׁשהּנחת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשם

ה' את העֹובד ּפׁשּוט, יהּודי ׁשל עבֹודתֹו ּגם ּכ ְֲִֵֶֶַָָָָֹראׁש,
ּבעל־מֹוחין לעבֹודת קֹודמת על, ת"ש ּבקּבלת השיחות (ספר ְֲִֶֶַַַַַַָֹ

(133 החסידּות,עמ' ּבתֹורת הּידּוע ּפי על לבאר ויׁש .ְְְֲִִֵֵַַַַַָָ
קׁשּור  ּתּתאה, יראה אפּלּו על, וקּבלת יראה ׁשל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּבּטּול
ׁשּלמעלה  ׁשּבּנפׁש, יחידה הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּבּטּול

ראׁש. ׁשל ּתפּלין ְֲִִֵֶַֹמעבֹודת

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«
i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחת מזזֹות מדינֹות ∑EÈ¯ÚL·e.אּלא וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַ

עירֹות יא)וׁשערי .(יומא ְֲֲֵַָ

ÔÈaח  ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈÈÚ≈»

·C˙Èט  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»



opgz`eסד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iyiy meil inei xeriy

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà ýåýéøLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧
éúáàì òaLðCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøò̈¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´

:zòáNå zìëàå zòèð-àì«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑ חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא .לפי ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

(áé)EàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑ עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית .ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

(âé)éäìà ýåýé-úàBîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב יׁש ,אם ƒ¿ƒ»≈«ְִִֵַַָָ
ּתּׁשבע, ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאּתה

ׁשּמּתֹו,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא ׁשאּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּתּׁשבע  לא לאו, .ואם ְִִַָָֹ

˜ÌÈiי  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:‡˙È· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא  ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

„ÈÈיב  ‡zÏÁ„ ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÁÏÙzיג  È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éäìà 'ä Eàéáé ék äéäå (é).'åâå E §¨¨¦§¦£¡Ÿ¤
xMfi daFHd zFaxA iM o`kA xiMfi©§¦§¨¦¦§©¨¦§Ÿ
,mixvnA car didW FcExnE Fipr ini§¥¨§§¤¨¨¤¤§¦§©¦
on F`ivFdW mXd z` gMWi `le§Ÿ¦§©¤©¥¤¦¦
la` ,z`Gd daFHl `Edd zEcard̈©§©©¨©Ÿ£¨
carie FzF` `xiie cinY eicqg xMfi¦§Ÿ£¨¨¨¦§¦¨§©£Ÿ

:eipFc`l carM eiptl§¨¨§¤¤©£¨
ìòåEpizFAx zrC(.fi oileg),cFr fnxi §©©©©¥¦§Ÿ

miYAA `vOi xW` `Edd aFHd iM¦©©£¤¦¨¥©¨¦
mixaC mW Eid ENt` xYn ,mi`lOd©§¥¦ª¨£¦¨¨§¨¦
ixifgc ilcw oFbM ,dxFYA mixq`Pd©¤¡¨¦©¨§§¨¥©£¦¥
.dlxr F` mi`lM mirEhp minxM F`§¨¦§¦¦§©¦¨§¨
ozaivgA didW okYi zFxFAA ENt`e©£¦©¦¨¥¤¨¨©£¦¨¨
xiMfd F` ,odA xW` giHA xEq` xaC̈¨¨©¦©£¤¨¥¦§¦
iEAx xiMfdl dviln KxC zFxFAd©¤¤§¦¨§©§¦¦
`vnPd lkA mzF` hilWde ,daFHd©¨§¦§¦¨§¨©¦§¨

:xEq`aE xYOA ux`Ä¨¤©ª¨¨¨
äpäåEf oixEQ`d lM odl ExYdizl §¦¥ª§¨¤¨¨¦¦¨¦

x`aiW FnM ,dxf dcFar xEQ ¦̀£¨¨¨§¤§¨¥
cFr(dk f oldl)adfe sqM cngz `lŸ©§Ÿ¤¤§¨¨

o`M xiMfi KklE ,'ebe Kl Ygwle mdilr£¥¤§¨©§¨¨§¨©§¦¨
ok ixg`W dWxRA(d f oldl)mdizFgAfn ©¨¨¨¤©£¥¥¦§§¥¤

,diWnWnE dxf dcFar cA`l ,EvYY¦Ÿ§©¥£¨¨¨§©§¤¨

:xYn ux`A `vnPd lM x`WE§¨¨©¦§¨¨¨¤ª¨
äéäållW Elk`W cr dGd xYdd §¨¨©¤¥©¤©¤¨§§©

raWA mixnF` Wie .mdiaiF`§¥¤§¥§¦§¤©
oFW`x wxtA `xnBA d`xp oke ,EWaMW¤¨§§¥¦§¤©§¨¨§¤¤¦

oiNg zkQOn(my)zFkldA azM axde . ¦©¤¤ª¦§¨©¨©§¦§
mdizFnglnE mikln(`"d g"t m"anx) §¨¦¦§£¥¤

miFBd lEabA EqpMIXn `av ivElg£¥¨¨¦¤¦¨§¦§©¦
zFlap lk`l mdl xYn ,mdn EAWie§¦§¥¤ª¨¨¤¤¡Ÿ§¥
arx m` ,FA `vFIke xifg xUaE zFtxhE§¥§©£¦§©¥¦¨¥
EN` milk`n `N` lk`I dn `vn `le§Ÿ¨¨©Ÿ©¤¨©£¨¦¥
iRnE ,Kqp oii dzFW oke ,mixEq`d̈£¦§¥¤©¦¤¤¦¦

Ecnl drEnXdáeè ìk íéàìî íézáe ©§¨¨§¨¦§¥¦¨
:odA `vFIke mixifg iRxr̈§¥£¦¦§©¥¨¤

ïéàåWtp gETR liaWA `NW ,oFkp df §¥¤¨¤Ÿ¦§¦¦©¤¤
zrWA xYd calA oFarx F`§¨¦§¨ª©¦§©
mixrd EWaMW xg`l `N` ,dngln¦§¨¨¤¨§©©¤¨§¤¨¦
xiYd odA EaWie zFaFHde zFlFcBd©§§©§¨§¨¤¦¦
ivElg lkA `le .mdiaiF` llW mdl̈¤§©§¥¤§Ÿ§¨£¥
rAWp xW` ux`A `N` ,`av̈¨¤¨¨¨¤£¤¦§©
.oiprA WxtOW FnM Epl zzl EpizFa`l©£¥¨¤¨§¤§Ÿ¨¨¦§¨
lkAW ,zn` Fpi` xiMfdW Kqp oii oke§¥¥¤¤¤¦§¦¥¡¤¤§¨
dnvr `id dxf dcFar ixEQ ¦̀¥£¨¨¨¦©§¨
,xEq` lMd DNW zaFxwze diWOWnE§©§¤¨§¦§¤¤¨©Ÿ¨

xn`PW(ek f oldl)arze EPvTWY uTW ¤¤¡©©¥§©§¤§©¥
oEMzp `l m`e .`Ed mxg iM EParzY§©£¤¦¥¤§¦Ÿ¦§©¥
,dnglOA opii mzq xiYdl `N` axd̈©¤¨§©¦§©¥¨©¦§¨¨
ixEQ` ,df xacl EpkxvEd dnl ike§¦¨¨§©§§¨¨¤¦¥
Eidi mdixaC lW zFxfB ExYd dxFY¨ª§§¥¤¦§¥¤¦§

:zFxEq``i dxez £
(âé)mrheéäìà 'ä úà.àøéz EiM §©©¤¡Ÿ¤¦¨¦

d`xil xiMfi dad`A dESW xg ©̀©¤¦¨§©£¨©§¦§¦§¨
.Wprie `hgi `NW ,FzF`.ãáòú Búàå ¤Ÿ¤¡¨§¥¨¥§Ÿ©£Ÿ

xnFW carM LEv xW` lM zFUrl©£¨£¤¦§§¤¤¥
:eipFc` zevn¦§©£¨

ïëzéåzcFarl fnx df didiW §¦¨¥¤¦§¤¤¤¤©£©
Exn` Kke .FnWl zFpAxTd©¨§¨¦§§¨¨§

ixtqA(q d`x)mkidl` 'd ixg` wEqRA §¦§¦©¨©£¥¡Ÿ¥¤
ExnWY eizevn z`e E`xiz Fz`e EklY¥¥§Ÿ¦¨§¤¦§Ÿ¨¦§Ÿ

Ecarz Fz`e ErnWz FlwaE(d bi oldl), §Ÿ¦§¨§Ÿ©£Ÿ
dvxi .FWCwnA EcFar FzxFzA EcFar£§¨£§¦§¨¦§¤
lM zxinWA xidfdW ixg` iM Wxtl§¨¥¦©£¥¤¦§¦¦§¦©¨
didi ,FlFwA rnWle oNM zFevOd©¦§ª¨§¦§Ÿ©§¦§¤
WCwOA FCarl "Ecarz Fz`e"§Ÿ©£Ÿ§¨§©¦§¨
iM ,mW zF`egYWdaE xiWaE zFpAxwA§¨§¨§¦§¦§©£¨¨¦

xn`W FnM ,dcFar `xTi dfgi xacna) ¤¦¨¥£¨§¤¨©
(f,mkzPdM z` oY` dpYn zcFar£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤



סה opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iyiy meil inei xeriy

(ãé)íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½
:íëéúBáéáñ øLà£¤−§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ֿוהּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְ
את  רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, ְְִִִֶֶֶֶַַָָָהּדין

עליהם  להזהיר הצר אחריהם, ּתֹועים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֻסביבֹותי
.ּביֹותר  ְֵ

åè)(éäìà ýåýé àp÷ ìà ék-óà äøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©
éäìà ýåýéñ :äîãàä éðt ìòî EãéîLäå Ca E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«

(æè)íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−
:äqna©©¨«

i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש :. ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ÂÚhÓ˙יד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

CÈaטו  dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

Ôe˙qטז  È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èqa¿ƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`e(bk weqt my)EWxce .ieNd care §¨©§¨©©¥¦§¨§
dxFYd cnll ,"FzxFzA EcFar" cFr£§¨¦§Ÿ©¨
.eiptl dcFar `id mbe ,DA zFbdle§©£¨§©¦£¨§¨¨
:zFpAxwA oM mB "carz FzF`e" df itlE§¦¤§©£Ÿ©¥§¨§¨

éaøåxn` mdxa`éäìà 'ä úàE §©¦©§¨¨¨©¤¡Ÿ¤
,àøézzevn lr xarz `NW ¦¨¤Ÿ©£Ÿ©¦§©
,dUrz `l,ãáòú BúBàåzevnA Ÿ©£¤§©£Ÿ§¦§©

aEzMA xn`W ipRn ,oFkp EPpi`e .dUr£¥§¥¤¨¦§¥¤¨©©¨
eizevn z`e E`xiz FzF`e xg`d̈©¥§¦¨§¤¦§Ÿ¨

:Ecarz FzF`e ExnWY¦§Ÿ§©£Ÿ
.òáMz BîLáe,raXIW devn Fpi` ¦§¦¨¥©¥¦§¨¤¦¨©

FnWa iM dxdf` `Ed la £̀¨©§¨¨¦¦§
lr .xg` l` mWA `l raXY calA¦§©¦¨¥©Ÿ§¥¥©¥©
ixg` oEklz `l ,eixg` aEzM oM¥¨©£¨Ÿ¥§©£¥
mdixg` Eklz `NW ,mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦¤Ÿ¥§©£¥¤
`le mdn E`xiz `NW ,EN` lMn xacA§¨¨¦¨¥¤Ÿ¦§¥¤§Ÿ

:mnWA EraWz `le mzF` Ecarz©©§¨§Ÿ¦¨§¦§¨
ìáàEWxC dxEnY zkQn lW `xnbA £¨¦§¨¨¤©¤¤§¨¨§

,`ixWC zn` zrEaWA FzF`¦§©¡¤§©§¨
Exn`òáMz BîLa`pngx xn`C ¨§¦§¦¨¥©§¨©©£¨¨

oipICd zrEaWl oipr Fpi` m` ,il dnl̈¨¦¦¥¦§©¦§©©©¨¦
oiA didY 'd zrEaWn Dil `wtpC§©§¨¥¦§©¦§¤¥
`nlrC zFrEaWl oipr EdpY ,mdipW§¥¤§¥¦§¨¦§§©§¨
devnC drEaWl oipr Fpi` m`e ,oixWC§©§¨§¦¥¦§©¦§¨§¦§¨

oEwAcz FaE on Dil `wtpC(d bi oldl), §©§¨¥¦¦§¨
:lgC drEaWl oipr EdpY§¥¦§©¦§¨§Ÿ

éúéàøåodl xn` `nEgpzA cFr §¨¦¦§©§¨¨©¨¤
l`xUil `Ed KExA WFcTd©¨¨§¦§¨¥
raXdl mkl xYdW oixEaq EidY `lŸ¦§§¦¤ª©¨¤§¦¨©
oi`Xx mY` oi` zn`A ENt` ,inWA¦§¦£¦¤¡¤¥©¤©¨¦
lM LA Eidi m` `N` inWA raXdl§¦¨©¦§¦¤¨¦¦§§¨

,ElNd zFCOdéäìà 'ä úà,àøéz E ©¦©¨¤¡Ÿ¤¦¨

midl` i`xi E`xwPW ozF`M didYW¤¦§¤§¨¤¦§§¦§¥¡Ÿ¦
,sqFi aFI` mdxa`,ãáòú BúBàå ©§¨¨¦¥§©£Ÿ

zFevnlE dxFzl Lnvr dptn `dYW¤§¥©§¤©§§§¨§¦§
xn`p Kkl ,zxg` dcFar Ll didi `le§Ÿ¦§¤§£¨©¤¤§¨¤¡©
Fl xWt` ike ,wAcz FaE ,carz FzF`e§©£Ÿ¦§¨§¦¤§¨
xaM `lde dpikXA waCdl mc`l§¨¨§¦¨¥©§¦¨©£Ÿ§¨

xn`p(ck c lirl)dlkF` W` Lidl` 'd iM ¤¡©¦¡Ÿ¤¥§¨
FYA `iVOd lM Kl xnFl `N` ,`Ed¤¨©¨¨©©¦¦
Fl dUFrde dpFWe `xFTW cinlzl§©§¦¤¥§¤§¨¤
xn`W Edf eiqkPn EdPdnde `ihnwxR§©§©§¨§©§©¥¦§¨¨¤¤¨©
EN` zFCn lM Ll Wi m` ,wAcz FaE¦§¨¦¥§¨¦¥
dY` i` e`l m`e raXdl i`Xx dY ©̀¨©©§¦¨©§¦©¦©¨
:Ff dcB` oFWl o`M cr ,raXdl i`Xx©©§¦¨©©¨¨©¨¨

äpäå,mYrcl aEzMd WExRBîLáe" §¦¥¥©¨§©§¨¦§
"òáMzEpl xiYIW zEWx ¦¨¥§¤©¦¨

EN`M ,cFaMd KxC lr FnWA raXdl§¦¨©¦§©¤¤©¨§¦
FnWA la` `xiY Lidl` 'd z` xn`̈©¤¡Ÿ¤¦¨£¨¦§
mVW ipRnE ,dGn `xiz `le raXY¦¨¥©§Ÿ¦¨¦¤¦§¥¤¨
dcFarde d`xId xg` dGd xYdd©¤¥©¤©©©¦§¨§¨£¨
xg`l `N` drEaXl xYd oi`W EWxc̈§¤¥¤¥¦§¨¤¨§©©

lNd zFCOd lM:E ¨©¦©¨
Bàdidze ,`xiY Lidl` 'd z` xn`iŸ©¤¡Ÿ¤¦¨§¦§¤

didYW cr LipR lr dlFcB Fz`xi¦§¨§¨©¨¤©¤¦§¤
mIwl LzFvxA mB iM ,drEaWl Ll FnW§§¦§¨¦©¦§§§©¥
:xinz `le rxdl FnWA raXY xaC lM̈¨¨¦¨©¦§§¨©§Ÿ¨¦

äéäéåWExR"ãáòú BúBàå",mYrcl §¦§¤¥§©£Ÿ§©§¨
iEpTd carM zr lkA Fl didYW¤¦§¤§¨¥§¤¤©¨
dUFrW cinY eipFc` iptl zxWnd©§¨¥¦§¥£¨¨¦¤¤
,i`xr Fnvr ikxve xTr FAx zk`ln§¤¤©¦¨§¨§¥©§£©

Exn`X dn dGn `aIW cr(ai a zea`)lke ©¤¨Ÿ¦¤©¤¨§§¨
ikxv ENt`W ,minW mWl Eidi Liyrn©£¤¦§§¥¨©¦¤£¦¨§¥
oWiie lk`i ,Eidi l`d zcFar mWl FtEB§¥£©¨¥¦§Ÿ©§¦©

.'d carl sEBd mEIw icM eikxv dUrie§©£¤§¨¨§¥¦©©£Ÿ
Exn`W oiprM(e h dax ziy`xa)aFh dPde , §¦§©¤¨§§¦¥

KFYn ,`id daFh dpW ike ,dpW Ff c`n§Ÿ¥¨§¦¥¨¨¦¦
wqFre cnFr `Ed `rnw oWi `EdW¤¨¥¦§¨¥§¥
`xwnl sEBd ikxv lkA oEMzie .dxFYA©¨§¦§©¥§¨¨§¥©§¦§¨

aEzMW(a enw mildz)iIgA 'd dlld` ¤¨£©§¨§©¨
WExR dfe ,'ebe idl`l dxOf £̀©§¨¥Ÿ©§¤¥

:oFkpci dxez ¨
.íëéäìà 'ä úà eqðú àì (æè)WExR Ÿ§©¤¡Ÿ¥¤¥
.äqna íúéqð øLàk`NW ©£¤¦¦¤©©¨¤Ÿ

Epl zFUrl EpAxwA 'd Wi m` ,xn`zŸ©¦¥§¦§¥©£¨
micaFr EpzFidA gilvPW F` ,miQp¦¦¤©§¦©¦§¥§¦
xnWp ,miaFh didpe mgl rAUpe eiptl§¨¨§¦§©¤¤§¦§¤¦¦§Ÿ
m`W ,dzid KM mW dpEMd iM .FzxFY¨¦©©¨¨¨¨¨§¨¤¦
FY`n qpA min mdl oYi mXdW E`xi¦§¤©¥¦¥¨¤©¦§¥¥¦
.EdEafri ,`l m`e ,xAcOA eixg` Ekli¥§©£¨©¦§¨§¦Ÿ©©§
ixg` iM ,lFcB oerl mdl aWgpe§¤§©¨¤§¨Ÿ¨¦©£¥
iM miztFnaE zFzF`A mlv` zO`zPW¤¦§©¥¤§¨§§§¦¦
,zn` EditA 'd xacE mXd `iap dWn¤§¦©¥§©§¦¡¤
,oFiQpl xaC mEW cFr zFUrl iE`x oi ¥̀¨©£¨¨§¦¨
mXd wx `iaPd dQpn EPpi` ok dUFrde§¨¤¥¥¤§©¤©¨¦©©¥
:xvwY 'd cid zrcl dQpn `Ed KxAzi¦§¨©§©¤¨©©£©¦§¨

CëìeF` dxFYd zFQpl zFxFcl xq` §¨¨©§§©©¨
l iE`x oi` iM ,mi`iaPdcar ©§¦¦¦¥¨©£Ÿ

ztFn zl`W F` wRYqd KxC lr mXd©¥©¤¤¦§©¥§¥©¥
miQp zFUrl mXd oFvx oi` iM ,oFiQpe§¦¨¦¥§©¥©£¦¦
Fcarl iE`x oi`e ,zr lkaE mc` lkl§¨¨¨§¨¥§¥¨§¨§
`vni ilE` `N` ,qxR lAwl zpn lr©§¨§©¥§¨¤¨©¦§¨
xrv dxFYd ikxcA FYkle FzcFarA©£¨§¤§§©§¥©¨©©
,wcv hRWnA lMd lAwiW iE`xe oFq`e§¨§¨¤§©¥©Ÿ§¦§©¤¤

EpOr ilie` Exn` xW`M `leb ik`ln) §Ÿ©£¤¨§¡¦¥©¥
(ci:'d ipRn ziPxFcw Epkld ike§¦¨©§§©¦¦§¥



opgz`eסו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iyiy meil inei xeriy

(æé)åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑ הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eøac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את .""והּמתי «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈŒÈk∑ זמן אחר ׁשהּוא "מחר" .יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַַָָ

‡ÔBÎ‰Ïיז  ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח  ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

Ók‡יט  CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Cëìe,o`kA aEzMd xn`øBîL §¨¨©©¨§¨¨
,åéúBãòå åéúåöî ïeøîLz¦§§¦§Ÿ¨§¥¨
zFidl xaMn mkl dUrW miQPd mdW¤¥©¦¦¤¨¨¨¤¦§¨¦§
dSOde gqRd oFbM ,zEcrl mkl̈¤§¥§©¤©§©©¨
`NW iR lr s` eiTg ExnWze ,dMQde§©ª¨§¦§§ª¨©©¦¤Ÿ
,sFQA mkl ahii zn`A iM ,mnrh Ercz¥§©£¨¦¤¡¤¦©¨¤©
ixg` zFevnaE dxFYA oFiQpl Kxv oi ¥̀Ÿ¤§¦¨©¨§¦§©£¥
FY`n `EdW mklv` zO`zp xaMW¤§¨¦§©¥¤§§¤¤¥¦
dQpOd `iap xaC lkA oke .KxAzi¦§¨©§¥§¨§©¨¦©§ª¤
zFzF`A zn` `iapA wfgOde§©ª§¨§¨¦¡¤§
z` EQpz `l ,dxFYd oicM miztFnaE§§¦§¦©¨Ÿ§©¤
xn`IW Wpr lkaE lEnB lkA eixaC§¨¨§¨§§¨Ÿ¤¤Ÿ©
,dNrzi FYlkiA EwRYqz `le ,mkl̈¤§Ÿ¦§©§¦¨§¦§©¤
ei`iapA Epin`ze FzxFzA Epin`d la £̀¨©£¦§¨§©£¦¦§¦¨

:Egilvde§©§¦
äpäå`Fal cFaMd sFq iM gihad §¦¥¦§¦©¦©¨¨

,miaiF`d gESpe ux`d zWExiA¦©¨¨¤§¦©¨§¦
dkixvde ,dlFcBd daFHd `id iM¦¦©¨©§¨§©§¦¨
mB iM ,xn` ok ixg`e .xFCd FzF`l§©§©£¥¥¨©¦©
zIUrA oFiQpl Kxv oi` mi`Ad zFxFCl©©¨¦¥Ÿ¤§¦¨©£¦©
mdizFa`n El`WIW `N` ,zFevOd©¦§¤¨¤¦§£¥£¥¤
dxFYd zYn` mdl EciBie mdipwfE§¥¥¤§©¦¨¤£¦©©¨

Wxti xW`M ,zFevOde(k weqt)iM §©¦§©£¤§¨¥¦
:dWxRd xnbE Lpa Ll`Wifi dxez ¦§¨§¦§§©©¨¨¨

.'ä éðéòa áBhäå øLiä úéNòå (çé)§¨¦¨©¨¨§©§¥¥

zFevn ExnWY xn`i hWRd KxC lr©¤¤©§¨Ÿ©¦§§¦§
ozIUrA oEkzE eizTge eizFcre mXd©¥§¥¨§ªŸ¨§©¥©£¦¨¨
.calA eipirA xWIde aFHd zFUrl©£©§©¨¨§¥¨¦§¨

hii ornlEiM xn`i ,dghad ,Kl a §©©¦©¨©§¨¨Ÿ©¦
iM ,Kl ahii eipirA aFHd LzFUrA©£§©§¥¨¦©¨¦
:mzFAlA mixWile miaFHl aihn mXd©¥¥¦©¦§©§¨¦§¦¨

eðéúBaøìeFf Exn` ,dti Wxcn dfA §©¥¨¤¦§©¨¤¨§
zxEXn miptle dxWR§¨¨§¦§¦¦©
xn` dNgYn iM ,dfA dpEMde .oiCd©¦§©©¨¨¨¤¦¦§¦¨¨©
,LEv xW` eizFcre eizTg xnWYW¤¦§ŸªŸ¨§¥¨£¤¦§
oY LEv `l xW`A mB xn`i dYre§©¨Ÿ©©©£¤Ÿ¦§¥
iM ,eipirA xWIde aFHd zFUrl LYrC©§§©£©§©¨¨§¥¨¦

:xWIde aFHd adF` `Ed¥©§©¨¨
äæåxiMfdl xWt` i`W itl ,lFcB oipr §¤¦§©¨§¦¤¦¤§¨§©§¦

mr mc`d zFbdpd lM dxFYA©¨¨©§¨¨¨¨¦
ipETze FpYnE F`Vn lke ,eirxe eipkW§¥¨§¥¨§¨©¨©¨§¦¥
ixg` la` ,mNM zFpicnde aEWId©¦§©§¦ª¨£¨©£¥
Klz `l oFbM ,dAxd mdn xiMfdW¤¦§¦¥¤©§¥§Ÿ¥¥

likx(fh hi `xwie)xHz `le mTz `l , ¨¦Ÿ¦Ÿ§Ÿ¦Ÿ
(gi weqt my)Lrx mC lr cnrz `le ,my) §Ÿ©£Ÿ©©¥¤

(fh weqtWxg lNwz `l ,(ci weqt my), Ÿ§©¥¥¥
mEwY daiU ipRn(al weqt my)`vFIke , ¦§¥¥¨¨§©¥

dUrIW llM KxcA xnFl xfg ,odÄ¥¨©©§¤¤§¨¤©£¤
dfA qpMIW cr ,xaC lkA xWIde aFHd©§©¨¨§¨¨¨©¤¦¨¥§¤
oFbkE ,oiCd zxEXn miptle dxWRd©§¨¨§¦§¦¦©©¦§

`xvn xac `picA ExiMfdX dnn"a) ©¤¦§¦§¦¨§©¥§¨
(.gwExn`X dn ENt`e ,(.et `nei)FwxR ©£¦©¤¨§¦§

cr ,zFIxAd mr zgpA FxEAce d`p̈¤§¦§©©¦©§¦©
:xWie mY oipr lkA `xTIWhi dxez ¤¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¨

(ë)mrheðá EìàLé ékøîàì øçî E §©©¦¦§¨§¦§¨¨¥Ÿ
.úãòä äîlr ,dNgY l`WIW ¨¨¥Ÿ¤¦§©§¦¨©

mi`xwPd zFevOd dN` EcirI dn©¨¦¥¤©¦§©¦§¨¦
eizF`ltpl xkf mdW xEarA "zEcr"¥©£¤¥¥¤§¦§§¨
gqRde dMQde dSOd oFbM ,mdA zEcre§¥¨¤§©©¨§©ª¨§©¤©

.dfEfOde oiNtYde zAXdeäîe §©©¨§©§¦¦§©§¨¨
,íéwçä.dxFYA mnrh mlrp iM ©ª¦¦¤§¨©£¨©¨

,íéètLnäåmihRWOd dn l`Wi §©¦§¨¦¦§©©©¦§¨¦
lwqPW ,dN`d zFevOA dUrPW¤©£¨©¦§¨¥¤¤¦§Ÿ
`Ad sxUpe ,zAWA dk`ln dUFrd̈¤§¨¨§©¨§¦§Ÿ©¨
mirAx`d z` dMpe ,DO`e dX` lr©¦¨§¦¨§©¤¤¨©§¨¦
aEXi ihRWn iM .mi`lM rxFfl§¥©¦§¨¦¦¦§§¥¦
xFAde xFXd ipicA ,zFpicnd©§¦§¦¥©§©
dxFYAW oipiCd x`WE mixnFXde§©§¦§¨©¦¦¤©¨
:oExiMi mdi`Fx lM ,od miaFhe miwiCv©¦¦§¦¥¨¥¤©¦

äeöåciBPW ,z`fd dl`Xd zaEWzA §¦¨¦§©©§¥¨©Ÿ¤©¦
.mixvn z`ivi oipr lM l`FXl©¥¨¦§©§¦©¦§©¦
xn`W dOA mrHd `Ed ,dfA dpEMde§©©¨¨¨¤©©©©¤¤¨©

zFxACd zxUrA(e d lirl)xW` ©£¤¤©¦§£¤
oEMzi iM ,mixvn ux`n Liz`vFd¥¦¥¤¤¦§©¦¦¦§©¥
`xFAd `Ed 'd iM l`FXd oAl ricFPW¤¦©©¥©¥¦©¥



סז opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy

(àë)ðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå| ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa: §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

:äfä íBiäk eðúiçì§©Ÿ¥−§©¬©¤«

(äë)-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨
ñ :eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ß a`Îmgpn f"h ycew zay ß

æ(à)éäìà ýåýé Eàéáé ékäzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá|éðtîézçä E ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á

éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½
:jnî íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏLÂ∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל (דברים "ונׁשל :". ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

(á)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

Ú¯ÙÏ‰כא  ‡ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב  ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡ÈÚÏ d˙Èa L‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

˙È‡כג  ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡Ï ·ËÏ ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה  ˙È „aÚÓÏ ¯h È¯‡ ‡Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡„wÙ«¿»»

ÏÏÚא  z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡ÚÎe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

nb¯‡ב  ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Epl x`Azp xW`M ,lFkIde utgde§©¨¥§©¨©£¤¦§¨¥¨
,"Epipirl" mrh dfe .mixvn z`iviA¦¦©¦§©¦§¤©©§¥¥
zFzF`d on micre mircFId Epgp` iM¦£©§©§¦§¥¦¦¨
mXd iM ,mW Epi`xW miztFOde§©§¦¤¨¦¨¦©¥
ux`aE minXA midl`d `Ed Epidl ¡̀Ÿ¥¨¡Ÿ¦©¨©¦¨¨¤
rcEi df lM iM ,FcaNn cFr oi`e§¥¦§©¦¨¤¦¨©
xEACA iYWxR xW`M mixvn z`iviA¦¦©¦§©¦©£¤¥©§¦©¦

oFW`xd(a k zeny): ¨¦
äpäåiM ,FnWl cFaM zzl Epl iE`x §¦¥¨¨¨¥¨¦§¦

FCqg liCbd xW`e Ep`xFA `Ed§¥©£¤¦§¦©§

dN`d miTgd z` zFUrl EpEvie ,EpOr¦¨©§©¥©£¤©ª¦¨¥¤
,mihRWnE miTg zEcrA mixMfPd©¦§¨¦§¥ª¦¦§¨¦
xkf zEcrd EpzFUrA FzF` d`xil§¦§¨©£¥¨¥¥¤
miTgd zIUrA Epl aFhl ,eizF`ltpl§¦§§¨§¨©£¦©©ª¦
FA didYW wg mdA oi` ,md miaFh iM¦¦¥¥¨¤Ÿ¤¦§¤
xxAzp `NW iR lr s` ,llM drẍ¨§¨©©¦¤Ÿ¦§¨¥

:lMl mnrh`k dxez ©£¨©Ÿ
äfä íBiäk eðúBiçì (ãë),mihRWOA §©¥§©©¤©¦§¨¦

oi` miaFh mNke ,digp mllkA iM¦¦§¨¨¦§¤§ª¨¦¥
la` ,llM drx mdAmiIg minxFB mNM ¨¤¨¨§¨£¨ª¨§¦©¦

miaIg Epgp` dPde .sFQA miaFh¦©§¦¥£©§©¨¦
Epidl` `EdW ,`xFAd oFvx zFUrl©£§©¥¤¡Ÿ¥
lkA oi`e ,eici o`ve FOr Epgp`e©£©§©§Ÿ¨¨§¥§¨
Epl didYW cFre .aFh wx eizFevn¦§¨©§¤¦§¤¨
xkU Epl oYie ,Epidl` 'd iptl dwcv§¨¨¦§¥¡Ÿ¥§¦¤¨¨¨

zIUrA aFh`xw .EN`d zFevOd lM ©£¦©¨©¦§¨¥¨¨
iEpTd card iM ,"dwcv" zFevOd lEnB§©¦§§¨¨¦¨¤¤©¨
oYi m` ,FzF` carl aIg `EdW FAxl§©¤©¨©£Ÿ¦¦¤
dUri dwcv FzcFarA xkU cFr¨¨©£¨§¨¨©£¤

:FOrdk dxez ¦



opgz`eסח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ הּזה'(ע"ז ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן א לא ּדבר ּתּתן ! לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבארץ  חנּיה .להם ֲִֶֶָָָָ

(â)-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ
ðáì çwú:E ¦©¬¦§¤«

(ã)ða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó EaŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח ׁשל (קידושין ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְֶ
לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכנעני,
קרּוי  הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן למדנּו מאחרי, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּת

ּבנּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ
תסיר  ּכי תּקח 'לא ּבּתֹו: על נאמר לא ׁשהרי ּבנּה, ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ ."את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

(ä)eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ
íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz íúávîe©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−

:Làa ïeôøNz¦§§¬¨¥«
i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ ּבנין אֹותם ∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחת אבן ∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין .אילנֹות ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

(å)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|ýåýé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«

(æ)íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìøçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëä¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑ ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְִִִֵֶָ
טֹובה, לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָאּתם

ּבכם" ה' "חׁשק לפיכ.ËÚÓ‰ Ìz‡ŒÈk∑ ְִֶַָָָƒ«∆«¿«
ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין :(בראשית ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרּו ואהרן מׁשה ּוכגֹון ואפר", עפר (שמות "ואנכי ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשאמרטז) ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): :(ישעיה ְְְְִֶֶַַַַָָֹ
ׁשאמר וסנחריב לעליֹון", לו)"אּדּמה ּבכל (שם "מי : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאמר וחירם הארצֹות", כח)אלהי אני (יחזקאל "אל : ְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
יׁשבּתי" אלהים ‰ËÚÓ.מֹוׁשב Ìz‡ Èk∑'ּכי' הרי ְֱִִַַָֹƒ«∆«¿«ֲִֵ

'ּדהא' ּבלׁשֹון .מׁשּמׁש ְְְִֵַָ

d¯·Ïג  Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד  ÈÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה  ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

Caו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז  È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éäìà 'ä øça Ea (ç-å)Bì úBéäì E §¨©¡Ÿ¤¦§
.älâñ íòìoivw Ll oi`W §©§ª¨¤¥§¨¦

la` ,dlrn ik`ln lkA lWFnE xhFW¥¥§¨©§£¥©§¨£¨
`l KklE ,Fci zgY 'd zNbq dY ©̀¨§ª©©©¨§¨Ÿ
idl`n dxf dcFar carl drhz¦§¤©£Ÿ£¨¨¨¥¡Ÿ¥
:zFAx minrR df iYxMfd xakE ,miOrd̈©¦§¨¦§©§¦¤§¨¦©

äæåmrh,íénòä ìkî íëaøî àì §¤©©Ÿ§ª§¤¦¨¨©¦
,KlOl miAxd EidIW iE`x did iM¦¨¨¨¤¦§¨©¦©¤¤

aEzMW oiprM(gk ci ilyn)zxcd mr axA §¦§©¤¨§¨¨©§©
W`xA zF`av ixU ciwtie ,Kln¤¤§©§¦¨¥§¨§Ÿ
ok iR lr s`e hrnd mY`e ,mix`WPd©¦§¨¦§©¤©§©§©©¦¥

:mkA xgaIe mkA wWg̈©¨¤©¦§©¨¤

.÷Lç íòèåxWwA mkOr xWwPW §©©¨©¤¦§©¦¨¤§¤¤
,mlFrl mMn cxRi `NW uiO ©̀¦¤Ÿ¦¨¥¦¤§¨

sqM mdiwWge oFWNn(i fk zeny).øçáiå ¦§©£ª¥¤¨¤©¦§©
íëadNbq mY` EidYW ,miOrd lMn ¨¤¦¨¨©¦¤¦§©¤§ª¨

mFwn lkA dxigAd iM ,Fl dlgpe§©£¨¦©§¦¨§¨¨
:mixg`d on dxixA§¥¨¦¨£¥¦

øîàå,mrHdíëúà 'ä úáäàî ék §¨©©©©¦¥©£©¤§¤
miiE`x mkz` d`xW ,mkA xgÄ©¨¤¤¨¨¤§¤§¦
xzFi dad`l mixgape eiptl ad`zdl§¦§£¥§¨¨§¦§¨¦§©£¨¥
on mrh dfA xiMfd `le .miOrd lMn¦¨¨©¦§Ÿ¦§¦¨¤©©¦
rcFId adF`l xgaPd iM ,dxigAd©§¦¨¦©¦§©¨¥©¥©
,EPOn eilr `Ad lkA FadF` z` lAql¦§Ÿ¤£§¨©¨¨¨¦¤

FnM ,mr lMn Kkl miiE`x l`xUie§¦§¨¥§¦§¨¦¨¨§
Exn`W(:dk dvia),md miGr dWlW ¤¨§§¨©¦¥

,zFpFiqpA Fl Ecnri iM ,zFO`A l`xUi¦§¨¥¨ª¦©©§§¦§
aElv F` icEdi F`(h an x"eny): §¦¨

íòèå,íëariBdW mkizFa` xEarA §©©¨¤©££¥¤¤¦¦©
icM mdl rAWPW cr mpipr¦§¨¨©¤¦§©¨¤§¥
,mzghad lhAze `hgd mxbi `NW¤Ÿ¦§Ÿ©¥§§¦¨¥©§¨¨¨
mixvn ux`n mkz` `ivFd oM lre§©¥¦¤§¤¥¤¤¦§©¦

.dwfg ciA,EcôiåmzF` dMdW fnx §¨£¨¨©¦§§¤¤¤¦¨¨
xn`PW oiprM ,LiYgY(b bn diryi)iYzp ©§¤§¦§©¤¤¡©¨©¦

:LiYgY `aqE WEM mixvn Lxtkh dxez ¨§§¦§©¦§¨©§¤



סט opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy

(ç)äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´
:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî Ecôiå ä÷æç£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦

i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈«¬«ְְֲִִֵֵַ
ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ'אּלא',

‰Ú·M‰.אתכם  ˙‡ B¯ÓMÓe∑ׁשמרֹו את מחמת ְֶֶƒ»¿∆«¿À»ְֲֶַַָ
.הּׁשבּועה  ְַָ

(è)ìà ýåýé-ék zòãéåýéìàä àeä Eýìàä íé §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

:øBc óìàì åéúåöî¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן :(דברים ¿∆∆ְֵַָ

מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ"לאלפים".
"לאלף" אֹומר הּוא מּיראה, ׁשהּוא .העֹוׂשין ּולהּלן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּׂשכרם  מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָסמּו

"לאלפים" אֹומר הּוא ּגדֹול, אּלּו∑ÂÈ·‰B‡Ï.יֹותר ֲִֵֵַָָ¿¬»ֵ
מאהבה  ÂÈ˙ÂˆÓ.העֹוׂשין È¯ÓLÏe∑ העֹוׂשין אּלּו ֲִֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ִֵָ

.מּיראה  ְִִָ

(é)øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
ìà BàðNì:Bì-ílLé åéðt- §´§½¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈtŒÏ‡ ÂÈ‡NÏ ÌlLÓe∑ הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבא ,ּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו .ּכדי ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

(àé)-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעׂשֹותם יא)הּיֹום (ז, ֲַַָ
ׂשכרם לּטֹול הּבא לעֹולם הינּולעׂשֹותם(רש"י)ּולמחר – ְְְֲִַַַָָָָָָָָ

העֹולם, ּבגׁשמיּות אֹור נמׁש ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּבהעלם. רק ׂשכרםאבל העליֹון לקּבל הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

Ècח  ‡ÓÈ˜ ˙È ¯ËcÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
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Ù Ù Ù

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.zòãéå (é-è),mixvn z`ivin'ä ék §¨©§¨¦¦©¦§©¦¦
éäìà,íéäìàä àeä E`xAW ¡Ÿ¤¨¡Ÿ¦¤¨¨

iYWxR xW`M ux`e minW(k e lirl). ¨©¦¨¨¤©£¤¥©§¦
`EdW dGn rcY cFre,ïîàpä ìàä §¥©¦¤¤¨¥©¤¡¨

`Ede ,mwix FxaC aEWi `NWøîBL ¤Ÿ¨§¨¥¨§¥
ìe åéáäBàì ãñçäå úéøaäéøîBL ©§¦§©¤¤§£¨§§¥

,åéúåöî,mrxfA ,xFC sl`l ,FnW i`xi ¦§Ÿ¨¦§¥§§¤¤§©§¨
rcze .LizFa` zixA Ll xnW xW`M©£¤¨©§§¦£¤§¥©

`Ed iMåéàðBNì ílLîl` ,mrWx ¦§©¥§§¨¦§¨¤
xW`M ,Fcia`dl ,mdn cg` lM ipR§¥¨¤¨¥¤§©£¦©£¤

:mdl xg` `le mixvOd z` cia`d¤¡¦¤©¦§¦§Ÿ¥©¨¤
äcnäåzn` xiMfd xW` z`Gd §©¦¨©Ÿ£¤¦§¦¡¤

rWx WIW iR lr s` ,mlFrl§¨©©¦¤¥¨¨

ipRn wx ok Fl didi `l ,FzrxA Kix`n©£¦§¨¨Ÿ¦§¤¥©¦§¥
xnFW `EdW zxMfPd z`Gd dCOd©¦¨©Ÿ©¦§¤¤¤¥
KixSW daFh mEW dUr dPde ,cqgd©¤¤§¦¥¨¨¨¤¨¦
lW eizFCnA oi` ,oM m` .Fl mNWl§©¥¦¥¥§¦¨¤
zFCn iYW `N` `Ed KExA WFcTd©¨¨¤¨§¥¦
mNWnE daFh zgY daFh mNWn ,ElNd©¨§©¥¨©©¨§©¥

:drx zgY drẍ¨©©¨¨
ïëzéåmiWigMn mihlgEOd ei`pFU iM §¦¨¥¦§¨©§¨¦©§¦¦

FzEdl`AFnkE .llM zEkf mdl oi`(e) ¥Ÿ§¥¨¤§§¨§

(al f dax zldw) Exn`WdiW`i iAx xn` ¤¨§¨©©¦©§¨
`Ed KExA WFcTd mixac dWlW ipRn¦§¥§¨§¨¦©¨¨

`n,dGd mlFrA mirWxl miR` Kix ©£¦©©¦¨§¨¦¨¨©¤
zFevn EUr F` ,daEWY EUri `OW¤¨©£§¨¨¦§

mlFrA oxkU mNWi `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨§©¥§¨¨¨¨
KMW ,miwiCv odn E`vi `OW F` ,dGd©¤¤¨¥§¥¤©¦¦¤¨
EPOn `vie fg`l miR` Kix`dW Epivn̈¦¤¤¡¦©©¦§¨¨§¨¨¦¤
,EdIW`i EPOn `vie oFn`l mbe ,EdIwfg¦§¦¨§©§¨§¨¨¦¤Ÿ¦¨
lke .ikCxn EPOn `vie irnWl mbe§©§¦§¦§¨¨¦¤¨§§¨§¨
zNnA Wie .ei`pFU llkA mpi` EN ¥̀¥¨¦§©§¨§¥§¦©

"åéðt ìà":Fl aFhe rWxA cFq ¤¨¨§¨¨§
.'åâå äåönä úà zøîLå øéæçäåxnFl §¤¡¦§¨©§¨¤©¦§¨©

z`e devOd z` xnWY okl̈¥¦§Ÿ¤©¦§¨§¤
didY `NW ,mihRWOd z`e miTgd©ª¦§¤©¦§¨¦¤Ÿ¦§¤
didY la` ,micaF`d ei`pFVn¦§¨¨§¦£¨¦§¤
mixMfPd eizFevn ixnFWe eiadF`n¥£¨§§¥¦§¨©¦§¨¦

:miIglE daFhl`i dxez §¨§©¦



opgz`eע zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy
ּגם  אּלה ּבחינֹות ׁשּתי ּומצינּו העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלעתיד

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה החֹול ּבּזמן ימי ימים ׁשׁשת ׁשׁשת , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּוקדּׁשה  אֹור להמׁשי היא הּמּטרה ,מלאכּת ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻּתעׂשה

א ּגׁשמּיים. "וקראת ׁשּבתּבדברים הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָ
הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג", ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלּׁשּבת

ּבׁשּבת". יאכל ׁשּבת ּבערב ּׁשּטרח "מי ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכמאמר
סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנן קי"ח פרשת חסלת

ìå øåáéöì äøèôääú"åîùáôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zeaezk(iying meil)

:qpw dl yi mipy yly zan xzei zictpy dieayy,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
,ãçà øác eøîà àñBc éaøå äãeäé éaøoi`y mixaeq mdipy ,xnelk ©¦§¨§©¦¨¨§¨¨¤¨

okid `xnbd zx`an .dziiaya dlrap dieaydy miyyeg ep`
:ok epivny di`xdäãeäé éaø`id ,ok xaeqïøîàc àäx`eank - ©¦§¨¨©£¨¨

oke .qpw dl yi dieayy ,epizpynaàñBc éaø,ok xaeq,àéðúc ©¦¨§©§¨
äéeáLodk za `id m` ,zictpy`id ixd,äîeøúa úìëBàitk §¨¤¤¦§¨

iebd i`ayl dlrapy miyyeg oi`e ,dzaypy mcew didy
,dnexz lek`le xefgl dxeq`e ez`iaa dllgzde.àñBc éaø éøác¦§¥©¦¨

,ezhiy z` `qec iax x`anéáøò dì äNò äî éëå ,àñBc éaø øîà̈©©¦¨§¦¤¨¨¨£¨¦
ælä,iaya dgwlyéëåy jzrc lr dlrzäécc ïéa dì CòénL éðtî ©¨§¦¦§¥¤¦¥¨¥©¤¨

wegy jxc,äpeäkä ïî dìñtbdpn da bdpy miyyeg ep` oi`e §¨¨¦©§¨
iax ly enrhy `vnp opgei iax ixacle .ynn dlreal xwtd

.dlrapy zwfga dieayd oi`y meyn `ed dcedi
:opgei iax lr wlegd zrc z` `xnbd d`ian,äaø øîàoipn ¨©©¨

,dey `qec iaxe dcedi iax ly mrhdyìcàéä àì àîoi` `ny - ¦§¨Ÿ¦
`l` ,ok xacd,àëä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòoi`y ,epizpyna ©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

,dlrapy dieaya miyyegàlàick,økNð àèBç àäé àlL ¤¨¤Ÿ§¥¥¦§¨
ep` okle ,qpwdn xhtie giexi `l dieayd z` dztn e` qpe`dy

,dlezak eze` miwifgn,íúä ìáàiax `ny ,ziaypy odk zaa £¨¨¨
epizpyn ly dcedi,déì àøéáñ ïðaøk`qec iax lr miwlegd §©¨¨§¦¨¥

(e"n b"t zeicr).dnexza lek`ln zlqtpe iebl dlrapy miyyege
:xne`e dax jiynnénð éà,ipyd cvl ,xnel yi cer -àì ïàk ãò ¦©¦©¨Ÿ

,íúä àñBc éaø øîà÷,dnexzn zlqtp dieayd oi`yàlà ¨¨©©¦¨¨¨¤¨
äîeøúan `ed dzyxtd aeigy dfd onfa,ïðaøceyyg `ly ¦§¨§©¨¨

,opaxc xeqi` yyga s` wtqn dlqetl minkgìáàañð÷eaeigy £¨§¨
n,àúééøBàc`ny,déì àøéáñ ïðaøkepizpyna mixne`d §©§¨§©¨¨§¦¨¥

.qpw oi` dieayly
:dcedi iax zhiya dax ixac lr dywn `xnbdéiaà déì øîà̈©¥©©¥

,daxlåc xnel xyt` ikàëä äãeäé éaøc déîòè,qpw dl yiy §©§¥§©¦§¨¨¨
àéðz àäå ,àeä økNð àèBç àäé àlLly daezk xeriy iabl ¤Ÿ§¥¥¦§¨§¨©§¨

,dieaydúMeã÷a àéä éøä úéaLpL äéeáL ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¨¤¦§¥£¥¦¦§¨¨
e ,dlrap `ly zwfgaeeléôà`idyk zictp,íéðL øNò úaxeriy £¦©¤¤¨¦

dúaeúk`edíéúàî,[dlerak fef d`n `le] zelezad zaezkk fef §¨¨¨©¦
,íúäå,daezk iabl,àkéà økNð àèBç àäé àlL éàî`l ixde §¨¨©¤Ÿ§¥¥¦§¨¦¨

oi` mewn lkay xaeq dcedi iaxy gkene ,df mrh llk jiiy
.dlrap dieaydy miyyeg

zwfgen dieay lky xaeq dcedi iax oi` mlerl :`xnbd zvxzn
e ,xkyp `heg `di `ly `ed epizpyna enrhe ,dlezak,íúä̈¨

daezk iablénðdpn dzaezky weqtp m`y ,xaca cgein mrh yi ©¦
,dlerakdì éáñð àìå éòðnéî àîìcmc` ipa erpni `ny - ¦§¨¦©§¥§Ÿ¨§¥¨

m` s` mdl zxzen `idy mil`xyi elit`e ,dze` `yiln
.dlezak miz`n dzaezky minkg epwiz okle ,iebl dlrap

dcedi iax ly enrh z` x`iay ,opgei iax lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dleza zwfga zx`yp dieay mlerlyåikøáñ §¨©
äãeäé éaødieayyäîéé÷ dúMeã÷a,oipr lkl,àéðúäåodkäãBtä ©¦§¨¦§¨¨©§¨§¨©§¨©¤

äpàOé ,äéeáMä úà`ed m` la` ,dze` `yil el xzen -ãéòî ¤©§¨¦¨¤¨¥¦
da,iebl dlrap `lyäpàOé àì.[df oic `xnbd x`az oldle]éaø ¨Ÿ¦¨¤¨©¦

.äpàOé àì ,Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà äãeäéyyeg dcedi iaxy gkene §¨¥¥¨¥¨Ÿ¦¨¤¨
.dlrap `ny dieaya

`ziixad z` `xnbd zx`an ,`iyewd z` `xnbd uxzzy mcew
:`xnbd ddnz .dnvràéL÷ dôeb àädnvr cvn `ziixad - ¨¨©§¨

,dywzøîày dligza,äpàOé äéeáMä úà äãBtä`ly elit`e ¨©§§©¤¤©§¨¦¨¤¨
,zxzenk dze` miwifgn ep` dlrap `ly llk dilr ecirdøãäå©£©

àðzdze` dcetd m`y dpye `pzd xfge -da ãéòî,dlrap `ly ¨¨¥¦¨
,äpàOé àìike ,dyweda ãéòîc íeMîe drxb,äpàOé àìoi` ixde Ÿ¦¨¤¨¦§¥¦¨Ÿ¦¨¤¨

:`xnbd zvxzn .llk xazqn xacd,àéL÷ àì àäzpeek oi` ¨Ÿ©§¨
`l` ,ok `ziixadå ,äéeáMä úà äãBtä ,øîà÷ éëäd`cty xg` ¨¦¨¨©©¤¤©§¨§

da ãéòî,dlrap `lyéãk da ãéòî .äpàOéwx `ed m` la` - ¥¦¨¦¨¤¨¥¦¨§¦
,epennn dze` dct `le ,dxiyk `idy dilr cirn,äpàOé àìŸ¦¨¤¨

.weligd mrh x`eai oldle
:opgei iax zrc lr `iyewl day `xnbdíB÷î ìkîiax ixac itl ¦¨¨

,opgei,äãeäé éaøì àéL÷dx`yp dieayy wqt epizpynay ©§¨§©¦§¨
:`xnbd zvxzn .dlqtpy yyeg `ed `ziixaa eli`e ,dzyecwa

àîéà ,àtt áø øîà,xnele `ziixaa `qxibd z` zepyl yi -éaø ¨©©¨¨¥¨©¦
,äpàOé Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà äãeäémlerly epizpyna ezhiyk §¨¥¥¨¥¨¦¨¤¨

.opgei iax ixacke ,dlrapy miyyeg oi`
:sqep uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîBà òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©¥§¨

qexbl xyt`kéðz÷ãe ,'dp`yi `l jk oiae jk oia' ,`ziixaaéaø ¦§¨¨¥©¦
äãeäé`l` ,envr zhiy z` o`k xn` `løîà÷ ïðaøc íäéøáãì §¨§¦§¥¤§©¨¨¨¨©

eäìjke ,df weligl mewn oi` mzhiyl s`y minkg cbpk orh - §
,mdl xn`éãéãì`l` ,dlqtpy llk yyeg ipi`y ,izhiyl - §¦¦

,zcner dzyecwaeëãéãì àlà .äpàOé Ck ïéáe Ck ïéa- ¥¨¥¨¦¨¤¨¤¨§¦§
,dlrapy miyyeg mz`y ,mkzhiyl'äpàOé àì Ck ïéáe Ck ïéa'¥¨¥¨Ÿ¦¨¤¨

déì éòaîdcetd m` s`e ,dp`yi `l mlerly xnel mkl did - ¦¨¥¥
.dilr cird envr

:minkg ly mnrh z` `xnbd zx`an,ïðaøåwelig yiy mixaeqd §©¨¨
y mixne` ,xaca,äpàOé da ãéòîe äéeáMä úà äãBtä`edy oeik ©¤¤©§¨¥¦¨¦¨¤¨
c dwfg yie ,odkéãëa éæeæ Léðéà éãL àìepenn jilyn mc` oi`y - Ÿ¨¥¦¦¥¦§¦

did `l ,el zxzen `ide dlrap `ly i`cea rciy `l m`e ,mpiga
d la` ,dze` dcetéãk da ãéòî`idy cirn wx `ed m` - ¥¦¨§¦

,d`ct `le ,dxiyk,äpàOé àìyeygl yiyda ïúð åéðéò ànL Ÿ¦¨¤¨¤¨¥¨¨©¨
.dlrap `ly cirn `ed okle ,`id dleqty s` d`yepl

iax zrcly xaeqd ,opgei iax lr ztqep `iyew d`ian `xnbd
:`xnbd dywn .dlrap dieayy miyyeg oi` mlerl dcediéîø̈¥

,óñBé áøì ìàeîL øa àtt áø déì¥©¨¨©§¥§©¥
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המשך ביאור במס' כתובות ליום חמישי עמ' ב



עי

יום ראשון - י' מנחם־אב
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום רביעי -י"ג מנחם־אב
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א מנחם־אב
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד מנחם־אב
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב מנחם־אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו מנחם־אב
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז מנחם־אב
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת ואתחנן שיעורי תהלים 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



a`Îmgpnעב 'i oey`x mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'é ïåùàø íåé
אגרת ב  ,206 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ .á,cw 'nr cr:'åâå íéðôä

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.á`elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk xq`na

dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn exexgy .zeciqgd

.zeciqgd zxez zehytzdl

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ezhiy lr dlrnl bexhwn

z` "cixedl" ,owfd epax ly

lkya zeciqgd zxez

`hazn xacdy itk ,dpadae

dvitdle ,c"ag zeciqga

cg` lk l` ribzy ote`a

,oaen ixd ,l`xyin

`a dhnl xexgydy

gek ozipe dnkqd dpzip - daxc`e ,dlrnl bexhwd lehian d`vezk

epax azk f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl

ycew zxb` owfdefdtewzd dlgd f`y ,fnxnd xac .a oniqdipyd

"a wxt" aezk o`ky ,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

."a"tn ez`ia xg`" azkp dfy oiievy ixg`

,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd) dncwd

zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq" dligza aezk

oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza z`aen epiptly

zeciqgd oeyla e`) dipyd dtewzd - 'a2ixg` dlgd ("ipy zelcb"

.bxeaxhtn ez`ia

"'Bâ ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
.eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza epia`

el gihad ixd d"awdy zexnl4lka jizxnye jnr ikp` dpde"
izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly ixd ,"jlz xy`
dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk oiba - "micqgd lkn
ywal wewf `edy avna oezp `edy cgtn `ede xzei ohw awri
`ian owfd epaxy dn] .eze` livi d"awdy ,"`p iplivd" ycgn

" milind wx weqtdnmicqgd lkn"zn`d lkn" milind z`e ,"
xiaqd - "xnebe"e "lkne" dlnd wx ,yexita `ian `ed oi`
`id "micqg"a dpeekd ,i"yx yexit itly ,`"hily iaxd mrt
"zn`"a dpeekde ,el gihad `ly micqg ez` dyr d"awdy
eli`e .yxetna el gihady dghadd miiwe zni` d"awdy dn
"zn`" la` ,ielba "micqg" mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba
`l ixdy ,did `l ixd - owfd epaxl dielb dghad meiw -
`ian owfd epax oi` okl .ezle`bl dielb dghad mey dzid

" dlnd z` `ian `edy dne ."zn`d (lkne)" yexitalkne"

,xac ly ezin`ly iptn df ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe
jxca jledd l`xyin cg` lkl dghaedy dghad zniiw
zekxad lk eilr elegi "eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd

dyxta okn xg`l zeaezkd5xqend l`xyia `iypl cgeinae ,
zhiy mqxtl eytp
oeeik ,`l` .zeciqgd
dghad ef dzid `ly
owfd epaxl zyxetn
eil` qgia ixd ,hxta
`id dghadd ,hxta
`l) mlrd ly ote`a
`id dpeekdy ,ielba
owfd epax mb okl ,(eil`
ly ote`a z`f fnxn
.["'ebe" dlna mlrd

,Leøti"yx ixdy -6lkn d`vezk `a "izphw"dy ,yxtn ¥
ehrnzp"y ,xnelk ,zn`d lke micqgdizeiekfmicqgd ici lr

oekp epi`e" o"anxd xne` jk lr ."inr ziyry zn`deoeyla
,"izphw" aezk weqta ixdy ,"aezkdip``le xzei ohw iziyrp

zenka herin `le zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy7o"anxde ,
xg` ote`a yxtn8ip`y ,"izphw"d z`icn ohwlk z` helwl

ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda .zn`de micqgd
icn ohw `edy m`Îik ,zn`de micqgdn d`vez epi` "izphw"d
yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd lkl i`kf epi`e
zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy ,i"yx

izphw" weqtdmicqgd lkny ,"ndyrp zn`de micqgd
aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd epaxy `l` ."izphw"
ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy ,envr mc`d lr ok`

dy `le) zn`de micqgdzeiekfjk llbae ehrnzpe ephwzp
`ed mb ohwzp9d`vez `ed "izphw"dy `l` ,dxiyimicqgdn

" xne` owfd epaxy dn df .(zn`deyexit"izphw" ,xnelk ,"
micqgdn d`vezk `a df z`f lkae ,mc`d lr ok` aqen

,zn`deíãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäL ãñçå ãñç ìëaL¤§¨¤¤¨¤¤¤©¨¨¤¨¨¨
éøöC,envrl mc`d ±.ãàîa çeø ìôL úBéäìwifgdl ± ¨¦¦§§©©¦§Ÿ

,d"awd ez` dyry cqgdn d`vezk xzeia jenp envrék¦
ãñç,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±,àðéîé àòBøc`ed - ¤¤§¨§¦¨

,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigadBðéîéå"¦¦
"éð÷açz10,,mc`d z` siwn dlrnly oinid -úðéça àéäL §©§¥¦¤¦§¦©

,íéðôlî úàN øúéa Lnî íéäìà úáø÷dyery cqga - ¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤§¥¦§¨¦
xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp ,mc`d mr d"awd

,cqgd ez` dyrpy iptl didúàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥
äìòîì dábäåéøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±øúBé §©¨Ÿ©§©§¨©§¨¨¦¦§¥
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ùã÷ä úøâà
.á''ôî åúàéá øçà

éúðè÷ á'éô .'åë ìëîå íéãñçä ìëî
ä"á ùåã÷äù ãñçå ãñç ìëáù
ãñç éë .ãàîá çåø ìôù úåéäì êéøö íãàì äùåò
úáø÷ 'éçá àéäù .éð÷áçú åðéîéå .àðéîé àòåøã
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1

2

3

4

5

6

7

.1.74 ע' ח"א שיחות לקוטי ואילך.2.ראה שסז ע' במדבר התורה אור יא.3.ראה לב, טו.4.וישלח כח, ג.5.ויצא כו, בחוקותי

א".6. לב, שבת בש"ס "מיוסד שליט"א: אדמו"ר כ"ק ˘ËÈÏ"‡:7.הערת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם חדא"ג Î"˜8."ראה ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."כאן בב"ר הוא ˘ËÈÏ"‡:9."וכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם ו 10."כבחדא"ג ב, השירים .שיר



עג a`Îmgpn 'i oey`x mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ähî ähîì çeø ìôL,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr - §©©§©¨©¨
áeúkL Bîk11:."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"d`xp d"awdyk ± §¤¨¥¨¦§¨¦

lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy cqgd ici lr mc`l
e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn" ly dybxd mc`d

ilkdy ,`id dpeekdy
± "il d`xp 'd" z` helwl
wifgn mc`dyk `ed
.zekinpae "wegxn" envr
"dén÷" àlëc ,òãBpëå§©©§ª¨©¥

,áéLç àìk ¯ à÷åc- ©§¨§¨¨¦
aygp lkdy recikeeiabl

elit` ,melkk `wec
,xzeia zilrpd dbixcnd
zeidl ,"'inw" zeidl
,jxazi eil` aexw ,eiptl
`id ,"aiyg `lk" `id
dppi` eli`ke dlha
eiabl ,oky) llk zniiw
mey miiw `le aygp `l

,(xacàeäL ìk ïk-íàå§¦¥¨¤
øúBé "dén÷"in lk ± ©¥¥

aexw ,"eiptl" xzei `edy
,jxazi eil` xzeiàeä

.ñôàå ïéàå àìk øúBé,"`lk" ± milind ylyn zg` lk ± ¥§Ÿ§©¦§¤¤
cvn `ad cgein zelhazd ote` z`han ± "qt`"e "oi`"

,jxazi eil` aexiwd cvn ,"'inw"dBæåïéîé úðéça àéä §¦§¦©¨¦
ãñçå ,äMã÷aLjynpd ±,íäøáàìweqtd oeylk -12ozz" : ¤¦§ª¨§¤¤§©§¨¨

.lehia ly ote`ae dpigaa df ixd ,"mdxa`l cqg awril zn`
øîàL13::epia` mdxa` -."øôàå øôò éëðàå""lrt" cqgd ± ¤¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

` epia` mdxa` lrxtr"l envr wifgdy cr ,lehiad zilkz z
oipry ± jk `ed dlrnl dyecway oinidy oeeik ,oky ;"xt`e
cqgd eil` jynpy ina mb xacd lret okl ± lehia `ed cqgd

,zelhazdd oipr ±.á÷òé ìL Búcî ïk-íb àéä Bæåcqgdy ± §¦©¥¦¨¤©£Ÿ
.zelhazdd zilkz ea lrtìvðúä úàæáe,awri ±Búàøé ìò ¨Ÿ¦§©¥©¦§¨

àìå ,åNò éðtî,did ±Búçèáäa Bì éc:4:eil` d"awd ly - ¦§¥¥¨§Ÿ©§©§¨¨
,"'eë Cnò éëðà äpäå","jlz xy` lka jizxnye" -éðtî §¦¥¨Ÿ¦¦¨¦§¥

íéãñçä éeaø úîçî ,åéðéòa ãàî ãàîa á÷òé ïè÷ úBéä¡¨¨©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ§¥¨©£©¦©£¨¦
xn`y itk ±14:,"'eë éì÷îa ék"dfd ocxid z` izxar" - ¦§©§¦

-y xaqe ,"zepgn ipyl iziid dzreììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eë ìöpäì15:awriy - §¦¨¥§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

,cgt,"àèçä íøâé ànL",lvpii `ly -åéðéòa äîãpL ¤¨¦§Ÿ©¥§¤¦§¤§¥¨
.àèçLwifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea lrt jk ick cr ± ¤¨¨

ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit df .`heg ly avna envr
icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl ,"izphw" ea lrt micqgd
,"`p iplivd" ycgn ywal okl `ed wewfe ,`hg `ny cgt
xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde" el ghaed xaky zexnl
cqg lky ,`id l`xyin cg` lkl xen`dn d`xedd .'eke "jlz

ixv ,ez` dyer d"awdywifgdl ,"izphw" ea lertl xacd j
,"cqge cqg lkay" xne` owfd epaxy dn .jenpe ohw envr
epyi :micqg ibeq ipyl `id dpeekdy ,`"hily iaxd mrt yxit
mr dyrpd cqg ly oipra `ad zelylzydd xcq ly cqg
epyie ,rahd it lr mc`d
dlrnly cqg
oipra `ad zelylzydn
mr dyrpd cqg ly
on dlrnly ote`a mc`d
mb xne` `ed okl .rahd
`rexc cqg ik" mrhd
,cg` oipr dfy ,"`pini
oipr dfy ,"ipwagz epini"e
`rexc cqg" oky ,ipy
ly cqg `ed "`pini
cqg ,zepeilrd zexitqd
,zelylzyd xcq ly
rexfd enk ,ilka xe` dfy
,xa`a geke zeig `edy
oini `ed "ipwagz epinie"e
dlrnly oeilr cqge
wagny ,zelylzydn
mc`d z` cala (aaeq)
rexfd zeig enk zeinipta yalzn epi`e) siwn ly ote`a

.milka zexe` zeyalzdn dlrnl dfy iptn ,(xa`a-äî©
,'äæ únòì äæ'a ïk-ïéàM,dyecw ly cqgl cbepd cvd -àeä ¤¥¥§¤§ª©¤
,ätì÷c ãñç ìàòîLé,dyecw ly cqgl cebipd ,oky - ¦§¨¥¤¤¦§¦¨

,wgvil cebipde ;"dtilw" ly cqg ,l`rnyi `ed ,mdxa`l
lv` ,eiably ,dtilw ly dxeab ,eyr `ed ,dyecw ly dxeab

- l`rnyi zpigaa `edy inCìBä àeä ¯ ìBãb ãñçäL ìk̈¤©¤¤¨¥
.Baì áçøå çeøä úeqâå dáâa ìãâåxnyidl icedi lre - §¨¥§Ÿ©§©¨©§Ÿ©¦

e"g lerti `l df cqgy ,l`rnyi ly df cqg ote`n xdfidle
didi cqgdy lczydl eilr `l` ,gexd zeqbe zelcb eilr
lv`e mdxa` lv` didy enk ,dyecw ly cqg ly ote`a elv`

.depre lehia lret cqgdy ,awriúàæìå,okle ±ïî éúàa §¨Ÿ¨¦¦
,L"ðà úeììëì äaø äòãBî íéòéãBnä,miciqgd lkl -ìò ©¦¦¨¨©¨¦§¨©

,eðnò úBNòì 'ä ìécâä øLà íéãñçä éeaøcqg zpigay - ¦©£¨¦£¤¦§¦©£¦¨
zeiepn ody itk zepeilrd zecnd) "dlecb" mya z`xwp ixd

weqta16"dlecbd"a dpeekd ixd ,'eke "dxeabde dlecbd 'd jl" :
cqga xzei ddeab dbixcn z`han dlecbe ,(cqgd zcnl `id
zeyrl 'd licbd xy`" owfd epiax xne` okl ,mzq cqg xy`n

cqgd ,"epnrlecbdly ezle`ba ± miciqg ± epz` 'd dyry
rti ± owfd epiaxdf cqg leøàL" ¯ á÷òé ìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤©£Ÿ§¨

,"ìàøNé úéøàL"e "Bnòx`y" ixd mi`xwp l`xyi ipa - ©§¥¦¦§¨¥
"enr17"l`xyi zix`y'e18lye "x`y" ly dcnd mda yiy ,

,"zix`y"Bîöò íéNnL,envr wifgne ±úBøúBîe íéøéLk19 ¤¥¦©§§¦©¦¨
,xzein `edy xacn miixiy `l` ,llk xwir `ed oi`y xac -
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ùã÷ä úøâà
äàøð 'ä ÷åçøî ù"îë äèî äèîì çåø ìôù øúåé
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
ìàøùé úéøàùå åîò øàù á÷òé ìù åéúåãîá æåçàì
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ב.11. לא, ב.12.ירמיה ז, כז.13.מיכה יח, שם.14.וירא א.15.וישלח ד, יב.16.ברכות כט, יא.17.דה"א יא, ישעי' ראה 18.ראה
ועוד. ו. לא, ט. ו, א.19.ירמי' יז, ר"ה ראה
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áà-íçðî à"é éðù íåé
אגרת ג  ,cw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùáìéå .â,208 'nr cr:[å"ç] ìåáâå

,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì .Cøö íeL Ba ïéàL Lnî©¨¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤
enxby micbpnd -
,owfd epiax ly exq`nl
íäéìò áéçøäì àìå§Ÿ§©§¦£¥¤

,ätmdil` xacl `ly - ¤
ly drepzae zeagxa

,oegvipì Bàíäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤
ñä ,íBìLå-ñç©§¨©
äøäæàa øékæälî¦§©§¦§©§¨¨

,äàøBðzeyrl `ly - ¨¨

,z`féðtî ,á÷òéì úîà úcîa ,íaìå íçeø ìétLäì ÷ø©§©§¦¨§¦¨§¦©¡¤§©£Ÿ¦§¥
,çeø úeëéîða ,íãà ìk̈¨¨¦§¦©
,äîç áéLî Cø äðòîe©£¤©¥¦¥¨

"'eë äàëð çeøå"20, §©§¥¨
éìeàå éàä élëålre ± §ª¥©§©
,ile`e ,df lk ici'ä ïzé¦¥

íäéçà áìa,micbpnd ± §¥£¥¤
"'Bâå íéðtä íénk"21:- ©©¦©¨¦§

mbe mzecbpzd lhai dfy
.dfk ote`a ebdpzi md

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

ly miyeale ,l`xyi ipal dreyie dwcv ly miyeal yali
oeeik j` ,mlerd zene` itlk (weqta miiqn `edy itk) dnwp

e`) zhilwl ilkdy
mipiprd (zeedzdl

dlrnly2on xvep -
l`xyi ipay mipiprd
dnbece oirn dhnl miyer
`id dpeekd ixd ,mdn
dwcvd zcearay ,(mb)
oiprd epyi l`xyi ipa ly
enk ,yeal `id dwcvy
,sebd lr oibnd oeixy
liaya dreyi raeke

,y`xdeðéúBaø eLøãå§¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3:äî ¦§¨¦§¨¨©

ätì÷e ätì÷ ìk äæ ïBéøM,oeixyd akxen odn ±úôøèöî ¦§¤¨§¦¨§¦¨¦§¨¤¤
ìäèeøôe äèeøt ìk ¯ ä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøLmipzepy ± §¦§¨©§¨¨¨§¨§¨

,dwcvl.ìBãb ïBaLçì úôøèöîoaeny xac eze` ,dxe`kl - ¦§¨¤¤§¤§¨
mihxtn deedzn oeixyay myk :lynpa mb eil`n oaen lyna
oipr mihxt daxdn deedzn ,lynpa jk ,cg` lecb oipr - miax
eid `l ecrlay ,lynd ,`eti` ,siqen dn .lecb cg` oeayge

:`ed yexitd `l` ?lynpa xacd z` mipianïBéøMäL ,Leøt¥¤©¦§
íéO÷N÷ éeNò,bcd iywyw oirk ±íäå ,íéá÷ð ìò± ¨©§©¦©§¨¦§¥

,miywywdäNòî àeä äëëå ,íéá÷pa õç ñðké àlL íépâî§¦¦¤Ÿ¦¨¥¥©§¨¦§¨¨©£¥
:ä÷ãvämiywywe miawp ly oiprd epyi dwcva mby - ©§¨¨

lr lynd siqen df z` ,oldl xiaqiy itk ,miawpd lr mipibnd
mipibn ± zehextd ± miywywde ,miawp ly oipr epyiy ,lynpd

.miawpd lr
,ïéðòä øeàáedyrn ly "miywyw"dy "miawp"d oipr edn - ¥¨¦§¨

?mdilr mipibn dwcvdék¦
ìkî ä÷ãö äìBãb§¨§¨¨¦¨

ïänL ,úBönä± ©¦§¤¥¤
zeevndn,llkaíéNòð± ©£¦

,mixvepíéLeáì§¦
äîLpäì4,ick - §©§¨¨

z` lawl lkez dnypdy
`lye ocrÎob ly ielibd
dwewf `id ,lhazz
mzervn`ay miyeall
.ielibd z` lawl lkez
mieedzn dl` miyeal
,zeevnd dyrnn

íéëLîpä,mikynp miyeald ±àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî± ©¦§¨¦¥¥¨
lr lawl xyt` okl ,seqÎoi` `edy mewnn mi`a mdy oeeikne
,leab ilae seqÎoi` ly ielib `edy ocrÎob ly ielibd mci

"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaîitl mvnevn epi`y xe` `edy ± ¦§¦©¥¨¨§¦
dpiga m`Îik ,mda dielb zeinipta yalzdl ,mi`xapd jxr
dlrnl ezeida mda lret df xe`e ,mdilrn siwne aaeq ly

,mdnLeøtä øàánk),ly -ááBñ"å "ïéîìò ìk àlîî" ©§Ÿ¨©¥§©¥¨¨§¦§¥
'íéøîà éèewì'a "ïéîìò ìk5,xtq ly oey`xd wlga - ¨¨§¦§¦¥£¨¦

,"`ipz"d(íL ïiò,"oinlr lk aaeq" zpigany dl` miyeal - ©¥¨
mieedzn,àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda -àéä §¦§¨¨¦§©¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
øéëæäìî ñä .å"ç íäéìò ÷åøùì åà äô íäéìò
úîà úãîá íáìå íçåø ìéôùäì ÷ø äàøåð äøäæàá
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

ùáìéå â.åùàøá äòåùé òáåëå ïåéøùë ä÷ãö
äôéì÷ ìë äæ ïåéøù äî ì"æø åùøãå
äèåøô ìë ä÷ãö óà ìåãâ ïåéøùì úôøèöî äôéì÷å
éåùò ïåéøùäù 'éô .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå
.íéá÷ðá õç ñðëé àìù íéðéâî íäå íéá÷ð ìò íéù÷ù÷

:ä÷ãöä äùòî àåä äëëå
øåàéáåïäîù úåöîä ìëî ä÷ãö äìåãâ éë ïéðòä

ñ"à øåàî 'éëùîðä äîùðäì 'éùåáì 'éùòð
ááåñå ò"ëîî 'éôä øàåáîë) ïéîìò ìë ááåñ 'éçáî ä"á
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
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.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.יג טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה . מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
כל  מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז,

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן וי"ג ‚¯Ìהענין ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .
כמים  כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. יט.21.הפנים כז, יז.1.משלי נט, ‡„ÂÓ"¯2.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(באייר י"ג יום (היום ממך – למע' מה דע אדה"ז ב.3."וכפי' ט, ˘ËÈÏ"‡:4.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקמן "כמשנ"ת

מ"ח.5.סכ"ט". פרק



עה a`Îmgpn `"i ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe 'ä úåöî`id devndy oeeiky - ¦§©§¨¤§¨
oevxokl - aaeqe (siwn gk `edy) oevx ly dpigad ,oeilrd

."oinlr lk aaeq" zpigan miyeal dciÎlr mikynpøwéòå§¦©
øBà"å Leáì àeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ äëLîä©§¨¨¥¥¨§§

éwîúBøéôñ øNòì "ó- ©¦§¤¤§¦
,zenlerd zrax` ly
äøéöé äàéøa úeìéöàc©£¦§¦¨§¦¨

ìzLnä ,äiNòúBìL- £¦¨©¦§©§§
ly zexitqd xyr
,zenlerd zrax`

zelylzynälòì älòî¥¦¨§¦¨
,'eë äâøãîì äâøãnîe¦©§¥¨§©§¥¨

úBàø÷päzexitqd ± ©¦§¨
,ze`xwpàlîî" íLa§¥§©¥

."ïéîìò ìkdkyndd ± ¨¨§¦
`edÎjexa seqÎoi` xe`n
"oinlr lk aaeq"e
,zeevnd ici lr zkynpd
yeal xwira ziyrp
ly ozelylzydl siwne
,dxe`kl ,mxa .zexitqd
od onvr zexitqdy oeeik
ly zewl`d ± zewl` ixd
,`eti` ,recn ,zenlerd

?zexitql yealk seqÎoi` xe`n dkynd zyxcp,Leøt- ¥
,`id dpeekdøéàîe Laìúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ék¦¥¨¦§©¥¥¦

ìzLä ìk CBúaúBøéôñ øNòä úeìL,zenlerd ly ± §¨¦§©§§¨¤¤§¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàcmda xi`n `ed ,xnelk - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨

,zeyalzd ly ote`a ,zeiniptaøNòä ìéöànä àeäå§©©£¦¨¤¤
ìzLnä ,úeìéöàc úBøéôñ,äiNò-äøéöé-äàéøáì úBìL- §¦©£¦©¦§©§§¦§¦¨§¦¨£¦¨

mixi`n ,"zeliv`"d mler ly mitevxtde zexitqdy recik
zewl`d mieedn mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera
zexitqd ly dlv`dd zrvazn cvik ,j` .dl` zenleray
zelylzyda ,xi`n seqÎoi` xe`y dne "zeliv`"d mler ly

- df ixd ?zenlerd x`y ly zexitqdíeöò íeöîö éãé-ìò©§¥¦§¨
a øàáîäxtq ±,'íéiç õò'mevnv mzq df oi`y -herine ©§Ÿ¨§¥©¦

edf `l` ,xe`d lyweliq`edy xe`y ote`a xe`d ly
,leab ly ote`a xi`dle lv`p zeidl lkei ,leab ilae seqÎoi`

,"éîéðt øBà" àø÷ðå`ed oky ,zeinipta yalznd xe` - §¦§¨§¦¦
.yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnevníei÷ éãé-ìòå§©§¥¦

éwî øBà" CLîð úBönäøNòä CBz øéàîe ,ìéòì økæpä "ó ©¦§¦§¨©¦©¦§¨§¥¥¦¨¤¤
Nò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñøBà"ä íò ãçéúîe ,äi §¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§©¥¦¨

,"éîéðtxcqa) iniptd xe`d jeza f` xi`n ixd - §¦¦
,seqÎoi` zpigaa `edy xe` (zelylzyddãeçé" àø÷ðå§¦§¨¦

éøa-àLã÷àeä-Cdlrnl ,lcaene yecw `edy dn ± ª§¨§¦
,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn,"dézðéëLexe`d mr - §¦§¥

yalzne okeyy my lr ,"dpiky" `xwpd iniptd
,zelylzydaøçà íB÷îa øàaúpL Bîk6,iciÎlry - §¤¦§¨¥§¨©¥

,ely dpikyd mr `edÎjixaÎ`ycew ly cegi dyrp zeevn
`edÎjixaÎ`ycew cegi myl" zeevnd meiw iptl mixne` okly
zeevnd oky ,"'izpikye

"zelret"df cegi,
lk aaeq"d xe` zkynd
Î`ycew" `xwpd "oinlr
xe`a ± "`edÎjixa
"oinlr lk `lnn"d
m` ,df ."dpiky" `xwpd
dkyndd xwir ,ok
seqÎoi` xe`n zkynpd
dkyndd ± zeevn ici lr
seqÎoi` xe`n
zexitqd zelylzyda

,zenlerd lyäøàäîe¥¤¨¨
éwî øBà"î äøàäc"ó §¤¨¨¥©¦

éãé-ìò ,ìéòì økæpä©¦§¨§¥©§¥
Leáì äNòð ,áø íeöîö¦§©©£¤§
-çeø-Lôð úBðéçáì¦§¦¤¤©
-ïâa íãàä ìL äîLð§¨¨¤¨¨¨§©
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò¥¤©©§§¨¤§

eìëeiLÎgexÎytpd ± ¤§
,mc`d ly dnypøBàî äøàäå äâOä äæéà âéOäìe úBðäéì¥¨§©¦¥¤©¨¨§¤¨¨¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,df yeal xcrda ik ,ocr oba xi`nd - ¥¨
biydle lawl dleki ,leab zlra `idy ,dnypd dzid `l

xe`n dx`dseqÎoi`,leab ila `edyíB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨
.øçà"ycewd zxb`"a oldl ±7.eðéúBaø eøîàL äæå ©¥§¤¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ8:,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN"xky - ¦§¨¦§¨¨§©¦§¨§©©§¨¥¨
devn xkyy mixne` `l l"f epinkg .oi` ± dfd mlera devn

epi`ozip,mixne` md `l` ,`ad mlera m`Îik dfd mlera
dfd mlerayoi`.devn xky meyéîLbä äfä íìBòa ék¦¨¨©¤©©§¦
å ìeáb ìòáeÎa `ed eay zeigd ±ãàî íeöòå áø íeöîö ©©§§¦§©§¨§Ÿ

øLôà éà ,ãàî,okl ±Laìúäì,dfd mlera ±äøàä íeL §Ÿ¦¤§¨§¦§©¥¤¨¨
íà-ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîwxe j` ,`l` ±éãé-ìò± ¥¥¨¦¦©§¥

zervn`a"àôeb" íéàø÷pä ,úBøéôñ øNò9:LBãwä øäfa ¤¤§¦©¦§¨¦¨©Ÿ©©¨
,dnypl sebd z`eeydky oldl cin xiaqn owfd epiaxy itk -
Îoi`a od zexitqd jk ,dnypd iabl jexrÎoi`a `ed sebdy
`ed zeevnd dyrnl xkydy xg`ne ,seqÎoi` iabl jexr
okle ,df mlera yalzdl leki `ed oi` ± "seqÎoi`"n dkynd
dkynd beq dfd mlera oi` ,"`kil ± `nlr i`da devn xky"
wx ze`a df mlera zeyalznd zekyndd ik ,efk zizeyalzd

,"`teb" yecwd xdefa ze`xwpd zexitq xyrd ici lrãñç"¤¤
."'eë àðéîé àòBøcrexf ± dxeabe ,oini rexf `xwp ± cqg ± §¨§¦¨

.d`ld jke ,l`nyéîLbä óebäì Bì Cøò ïéàL BîkL ,éôì§¦¤§¤¥£Ÿ§©©©§¦
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ùã÷ä úøâà
ä"á ñ"à øåàî åæ äëùîä ø÷éòå .ä"á ïåéìòä ïåöøå

é÷î øåàå ùåáì àåääìéòî úåìùìúùîä ò"éáàã ñ"éì ó
.ò"ë àìîî íùá úåàø÷ðä 'åë äâøãîì äâøãîîå äìéòì
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì

é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó
ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã

é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó
ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוון שלזה לומר אין אבל פמ"א. מח"א האגרת ·ÂÊ"להעיר
לסוכ"ע". כ"ט.7.בנוגע ב.8.סימן לט, ˘ËÈÏ"‡9.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אוא"ס – דילי' לנשמה בירידה ערוך "שבאין :



a`Îmgpnעו `"i ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úeìéöàc úBøéôñ øNòì ììk Cøò ïéà Ck ,äîLpä éaâì§©¥©§¨¨¨¥£Ÿ§¨§¤¤§¦©£¦
ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ìéöànä éaâì,oky ±elôà §©¥©©£¦¨¤§¥¨¦£¦

,äàlò äîëç,dpeilr -,ïúéLàø àéäLxyrd ly - ¨§¨¦¨¨¤¦¥¦¨
,zexitq-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò úðéçáa àéä¦¦§¦©£¦¨¨¦§©¥¥¨

,àeä¯diyry myk
zwgexn mc`d ly zipteb

,ely ytpd mvrnBîk§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

.íéøîàoey`xd wlga ± £¨¦
ddbda ,"`ipz"d xtq ly

'a wxtay10.,úàæì éàå§¦¨Ÿ
,okle -ä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨

íãàL ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¤¨¨
íìBòa ïäéúBøtî ìëBà¥¦¥¥¤¨¨

äfä11,dwcva m` ,ixd - ©¤
mc`l yi micqg zelinbe
± zexitd ± xky edyn
`id dpeekd ,dfd mlera
cxei ok` el` zeevnay
xe`dn edyn dfd mlerl
iptn z`fe ,lirl xkfpd

y-Cøc-ìò ,íéá÷ð Lé¥§¨¦©¤¤
ïBéìòä Leála ,ìLî̈¨©§¨¤§

éwnäìò ózpiga ± ©©¦©
,úBøéôñ øNòc íéìkä íä ,"àôeb"ly milkdn edyny - ¨¥©¥¦§¤¤§¦

,dfd mlerl miawpd jxc ecxi zexitqd xyríäî øéàäì§¨¦¥¤
ãñç"î òôLå øBà òétLäìezpiga `edy ±"àðéîé àòBøc §©§¦©§¤©¦¤¤§¨§¦¨

jynp ,zipnid rexfd ±øLòå ,éîLbä äfä íìBòa íéîé CøàŸ¤¨¦¨¨©¤©©§¦§Ÿ¤
ãBáëå,dfd mlera mikynp ±,"àìàîN àòBøc"îzxitqn - §¨¦§¨§¨¨

,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabdïëådrtyd zkynp ± §¥
dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±äåãçå øãäå ãBäå §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨

'eëå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -xen`d lk .'e §
mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed

.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yealaàlL éãk Cà©§¥¤Ÿ
äìòîì íéðBöéçä e÷ðé,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîìL ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©©¦§©§¥

,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéådrya - §¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦
elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy
ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil mipevigd
xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd wx md ezhilwl

yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei
,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewnähîì ïëå§¥§©¨

jxev yi dhnl mb jke ±ìe íãàä ìò ïâäìBìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦
,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkîlekiy oipr dfy - ¦¨¨¨©§©§¦§¨¦

ici lr dhnl zeidl
yie ± mipevigd zwipi

,z`f repnl jxevúàæì§Ÿ
,okle ±øBà øéàîe øæBç¥¥¦
éwnä,á÷pä íúBñå ó ©©¦§¥©¤¤

,ìLî-Cøc-ìòawpd - ©¤¤¨¨
dyrn ici lr xvepy
micqg zelinbe dwcvd
ick ,mzqpe xfeg
elkei `l mipevigdy
dwipi mey lawl
lr zrtypd drtyddn
oky ,lynl awpd ici
md oi` siwnd xe`dn

,dwipi lawl milekiék¦
àeä`a siwnd xe`d ±

óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥
"ïéîìò ìk ááBñ"å§¥¨¨§¦

.ìéòì økæpkmyny ± ©¦§¨§¥
mileki mipevigd oi`
yi micqg zelinbe dwcvd dyrna mby ,ixd .dwipi lawl
miawpd .miawpd z` minzeqd miywywe miawp ly oipr
ecxi dkxc ,yealae siwnd xe`a dgiztk miynyn
xe`d md miywywde .dfd mleray mc`l xkyk "odizexit"
,mipevigl dwipi zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd
miywywe miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle

.miawpd lr mipibnd:äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
,lecb oeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk -

dwcva jkúôøèöî",dhexte dhext lk ±"ìBãb ïBaLçì ¦§¨¤¤§¤§¨
c,à÷é,weica `ed "lecb" dlnd -ìläîe 'ä ìBãb ék" ©§¨¦¨§ª¨

"ãàî13:[íBìLå-ñç] ìeáâe úéìëúå óBñ éìa ,ixd - §Ÿ§¦§©§¦§©§¨
lecb" ly dpigadn mikiynn dwcv ly zehextd iciÎlry
,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e14n lawn ±seqÎoi`ode
."seqÎoi`"n "dlecb" zpigaa
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ùã÷ä úøâà
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש "כ .„‡„¯·‡על
מוסיף (ועוד) פ"ד דבאגה"ת המקום"Á"·"ואף מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, וכהסיום

א.11. מ, ˘ËÈÏ"‡:12.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה
ואואפ"ל  נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד א) קד, לתהילים בצ"צ הובא –

שהיא מל' היינו ב.13.דכהנ"ל".ÈÏÂÎד"וכו'" מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ראה



עז a`Îmgpn a"i iyily mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî á"é éùéìù íåé
,208 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,dw 'nr cr:åðùøãú

äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ øNòî éîLbä15,,mxebd dn - ©©§¦¥¤¤§¦©¦§¨¦¨

eil` milk od "zeliv`" ly zexitqd xyr wxy ,dfk xe`y
- ?inybd dfd mlera dhnl cxi ±,ìéòì økæpä ãeçiä àeä©¦©¦§¨§¥

Î`ycew" ly cegid -
,"dizpikye `edÎjixa
xe`d ly cegid
mr "seqÎoi`" zpigaay
zeinipta xi`ny xe`d
,zelylzyde zexitqa
,zeevnd ici lr dyrpd
äøàä úôñBz àéäL¤¦¤¤¤¨¨
øBà úðéçaî äòtLäå§©§¨¨¦§¦©
ìéöànä óBñ-ïéà¥©©£¦

,àeä-Ceøa ïBéìòä- ¨¤§¨
zexitqd xyr liv`ny
,"zeliv`"d mler ly
äøàää ìò úàN øúéa§¤¤§¥©©¤¨¨

äòtLääåzekynpd ± §©©§¨¨
,"zeliv`"aúlçúaL¤¦§¦©
úeìéöàämler ly ± ¨£¦

,"zeliv`"d
ìzLääåúeìL,zexitqd ly ±.'eëåzkynpy oeeik ,ixd ± §©¦§©§§§

,df xe` iable ,"zeliv`"n dlrn dlrnly xe` ztqez
leki okl ± (seqÎoi` `ed xe`d ik) miey "diyr"e "zeliv`"
"zeliv`" ly zexitq xyrn drtyd df xe` cvn jynidl

.inybd dfd mlerlääå äøàää úôñBz úéLàøå,äòtL §¥¦¤¤©¤¨¨§©©§¨¨
,"zeliv`"c zexitqa zkynpd -øNòä úéLàøì àéä¦§¥¦¨¤¤

.úBøéôñxyr ly oziy`x `idy "dnkg"d zxitql ± §¦
.zexitqdàeä äæå"oeixyk dwcv yalie" ixg` aezky dn ± §¤

-lî àeä "äòeLé" ¯ "BLàøa äòeLé òáBëå"òLiå" ïBL §©§¨§Ÿ§¨¦§©¦©
"Búçðî ìàå ìáä ìà 'ä16,oeyln `id dreyiy ixd - ¤¤¤§¤¦§¨
,jynpe dptp d"awdy ,diptúãéøé àeäåzkynde ±øBàä §§¦©¨

c òôMäåzpiga ly ±ïéøBäð ò"ùmiraye ze`n yely ± §©¤©§§¦

,zexe`LBãwä øäfaL17,xyrn dlrn dlrnl `edy xe` - ¤©Ÿ©©¨
'b ,c"ag zpiga lr fnxn 'yd :"zeliv`" ly zexitqd
'rde ,ze`n yly ± ze`n ly dbixcna mdy itk ,oigend
,miray ± xyr zllek odn zg` lky itk zecnd 'f lr fnxn
raeke") df dlrp xe`
,"ey`xa" jynp ("dreyi
xyr ly oziy`xa

.zexitqdBîëe§
áeúkL18:åéðt 'ä øàé" ¤¨¨¥¨¨

zeinipt ,ely zeiniptd ±
,seqÎoi` xe` ly rtyd

éìà,"El`xyi ipa l` - ¥¤
,dhnl o`kåéðt øàé"± ¨¥¨¨

,ely zeiniptdeðzà¦¨
"äìñ19- ."eðzà"ick ± ¤¨¦¨

jxazi eipt ly xe`dy
didie jyniiepz`o`k

,dhnléãé-ìò àeä©§¥
.ä÷ãvä äNòîäæå ©£¥©§¨¨§¤

àeäaezky dn ±20:
çéîöî ¯ úB÷ãö òøBæ"¥©§¨©§¦©

."úBòeLédwcvy ± §
zpigan ielibe dginv eidiy ,zereyid oipr z` d`ian

.oixedp r"y ly xe`dn ,dreyiäëëå21åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨
ãòì úãîBò íú÷ãö ,íäéìà22,,dxen`d dkyndd ,oky - £¥¤¦§¨¨¤¤¨©

dzr zcxeiyeli`e ,cala zexitdn `id ixd dhnl ieliba
`l` ,dhnl ieliba dzr cxei eppi` ,xkyd "mvr"e "oxw"d
dlbzi f`y ,digzd mlera `ealÎcizrl cr ,mlrda x`yp
xe`d yalzie xi`i f` ik ,dhnl o`k envr devnd xky
z`f xiaqn owfd epaxy itk ± .dhnl "oinlr lk aaeq"d

,a"l oniq "ycewd zxb`"a oldlúòeLéa íeøz íðø÷å§©§¨¨¦©
"ä÷ãö çîö" ,"äòeLé ïø÷ çéîöî"mr dyer d"awdy ± ©§¦©¤¤§¨¤©§¨¨

,l`xyi:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLé òáBk"äî¥©©§¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd ytpd itk -
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ùã÷ä úøâà
æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë
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.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– עוה"ז".„‡Ò"‡Â"שלמעלה לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ ד.16.– ד, זח"א 17.בראשית ראה
ובכ"מ. ב. קלג, ח"ג ב. כה.18.ד, ו, ב.19.נשא סז, שחרית.20.תהלים של ק"ש ברכות ˘ËÈÏ"‡:21.נוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מכאן"

הצדקה". נותני – האגרת למקבלי אדה"ז פניית ג.22.– קיב, תהלים



a`Îmgpnעח b"i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî â"é éòéáø íåé
אגרת ד  ,dw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé ïéà .ã,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici lr
.zelbdn:áéúkaezk -3:-déì-éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö" §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥

."Cìé" :øîéîì`le ± §¥©¥¥
zernyn ixdy ,"jldi"
wcvd ± `edy `id "jli"
± "jldi" eli`e ,jli ±
xg` xacl mexbi `edy
xn`py dnn .zkll
,`eti` ,xazqn "jldi"
oipr lr `id dpeekdy
± dwcv ± "wcv"dy xg`

.dkild ea mxebCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét-ìò ¨¦§¨©¦©

áeúkM4:éaì øîà Eì" ¤¨§¨©¦¦
,"éðô eLwaeyexit - ©§¨¨

- ,`ed weqtd ly heytd
ly) jzegilyae jl
:ial il xne` (d"awd
zeiniptde miptd z` ytg
yxtn i"yxy itk) ily
:miiqn `ede ,(df weqt
ip` ,"ywa` 'd jipt z`"
ytgn ip`e jk dyer ok`
,mxa .'d ,jly "mipt"d

`l ,dlrnly zeiniptd ,dlrnly miptd epiid "ipt"y ,df itl
jipt z`" okn xg`l xnel ,dxe`kl ,jixv did'd`l` ,"ywa`

z`"jipt`ed weqtd ly oey`xd ewlga mb ixdy "ywa`
"ipt"y ,owfd epax o`k yxtn ,okl .dlrnly miptd lr xacn
zeiniptl dpeekd "'d jipt"e) icedid ald ly zeiniptd epiid

(dlrnly,Leøt,epiid "ipt eywa" -.álä úeéîéðt eLwa± ¥©§§¦¦©¥
.dzelble dytgl yie ,ielba dppi`yãBñé áäìa ,äpä ék¦¦¥§©©§

álaL úé÷ìàä Làäzewl`l zhdeld dad`d `idy ± ¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥
owfd epax xn`y itk ,ziwl`d ytpd ly y`d ceqi deednd

,"`ipz"d ly oey`xd wlgay 'b wxta,äpä :øçà çqð)ª¨©¥¦¥
úðéça :úBðéça 'á Lé ([álaL úé÷ìàä Làä ãBñé] áläa§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥¥§¦§¦©

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç.zinipt dad`e zipevig dad` ± ¦¦§¦©§¦¦
úeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç±,dad` lyúáäìúnä ¦¦©¥¦¦§©£©¦§©¤¤

úòcäå äðéaä úðéçaî,zewnrzdd ±'ä úlãâaedy ±,` ¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©

,Búlãâa [ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¥§¦§¥¦§ª¨
.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázî ãéìBäìedfy ± §¦¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§

lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly ald zeipevig
mc`dy okid ala zybxene dielb ef dad` .'d zlecba dpade
.'dl ezad` z` yibxn
àéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦
álä úeiîéðôaL äc÷pä©§ª¨¤¦§¦¦©¥

,àaìc à÷îòåwnere - §¨§¨§¦¨
,aldäìòîì àéäL¤¦§©§¨

úòcä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©©©©
íãàä ìëeiL äðeázäå§©§¨¤©¨¨¨
úlãâa Baìa ïðBaúäì§¦§¥§¦¦§ª©

,'äelkya mc`d -
did `l ,ezeppeazdae
xevil mrt s` leki
dlecb dad` eaxwa
`id `l` ,efk dwenre
,dnypl dlrnln zpzip
lre ,oldl xiaqiy itk
ef dad` zelbl mc`d

.ekezaáeúkL Bîëe5: §¤¨
éúàø÷ íéwîònî""'ä E ¦©£©¦§¨¦

"àaìc à÷îòî" ¯± ¥¨§¨§¦¨
xn`p okl .ald wnern
,miax oeyl "miwnrnn"
wnere wner yi ala oky

,wnerl,àîìòc élîa Bîk ,ìLî-Cøc-ìòå)ipipra - §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcear ipipra `l ,mlerdãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ

òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî,oiprd ±úc÷ð ãò §Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©©§ª©
íéNòî úBNòì íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä úeiîéðt§¦¦©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦©£©£¦

.*(ììk úòãa àlL íéøác øaãìemvra rbep xacd oky ± §©¥§¨¦¤Ÿ§©©§¨
.dpadne zrcn dlrnly ytpd,äæ únòì äæå'd zceara - §¤§ª©¤

ilinay myk okle ,mlerd ipipra mpyiy mipipr mze` mpyi
,zrcn dlrnly zeinipta rbepd oipr minrtl epyi `nlrc

.álaL äãBáòa Lnî àeä äëkd"awdl icedi ly ezad`a ± ¨¨©¨©£¨¤©¥
zrcn dlrnl `idy ,dnypd mvra zrbepd dad` dpyiy ±

.dpadneàéä álä úéîéðt úc÷ð úðéçaL éôì ,eðéäå§©§§¦¤§¦©§ª©§¦¦©¥¦
Laìúîe èMtúnä úòcä úðéçaî äìòîìzrcdy ± §©§¨¦§¦©©©©©¦§©¥¦§©¥

zyalzne dnewnn zhytzn-äðéa-äîëçî eãìBpL úBcna©¦¤§¥¨§¨¦¨
÷ø ,òãBpk úòc,ald zeinipt zcewp ±úøàä úðéça àéä ©©©©©¦§¦©¤¨©
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ùã÷ä úøâà
ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé

ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä

ùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëáíéøáã øáãìå íé
äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
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ט.1. סימן סוף לקמן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת כז.2.ראה א, יד.3.ישעי' פה, ח.4.תהלים כז, סג,5.שם זח"ב א. קל, תהלים

ב.

המילים  אחרי להלן, לבוא צריך אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (*
מישראל". נפש "שבכל



עט a`Îmgpn b"i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dáe ,úòcäå äðéaäî äìòîlL äðBéìò äîëçdnkga ± ¨§¨¤§¨¤§©§¨¥©¦¨§©©©¨
,dpeilrdáeúkL Bîk ,Lnî 'ä øBà æeðâå Laìî6:'ä" §ª¨§¨©¨§¤¨

,"'eë äîëça,"dnkg"a yaeln seqÎoi` xe` -àéä àéäå §¨§¨§¦¦
.ìàøNiî Lôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéçauevipd"n ± §¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤¦¦§¨¥

dlrnl `edy "iwl`d
± "dbyd"e "zrc"n ixnbl
zeiniptay dad`d d`a
zrcn dlrnly ,ald

dbydne7.ìk ïéàM äîe©¤¥¨
,Bæ äâøãîì äëBæ íãà̈¨¤§©§¥¨
à÷îòî álaL äãBáòì©£¨¤©¥¥¨§¨

àaìc,ald wnern ± §¦¨
,úeiîéðt úðéçáa- ¦§¦©§¦¦

ef dceare dad`y oeeik
iwl`d uevipd cvn ze`a
iwl` uevipe ± dnypay
cg` lka miiw ixd df
did okÎm` ± l`xyin
ribdl cg` lk ,jixv

dbixcnlefdcearleef-
Bæ äðéçaL éôì eðéä©§§¦¤§¦¨
úeìb úðéçáa Bìöà àéä¦¤§¦§¦©¨
úðéça àéäå ,äéáLå§¦§¨§¦§¦©

,Lnî äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨©¨
,icedi ly eytpaàéä ék¦¦

,dpikyd ±úðéça àéä¦§¦©
BLôðaL úeäìà õBöéð¦¡Ÿ¤§©§

.úéäìàäxy`ke ± ¨¡Ÿ¦
ixd ± zelba z`vnp dnypd ly iwl`d uevipd ly ef dpiga
z`vnp iwl`d uevipd zpigay oeeike ,"dpiky"d zelb df
dad`d ly dceard didzy ytpa zlret `id oi` ,zelba

.ald zeiniptn,úeìbä úañå,dnypay iwl`d uevipd ly - §¦©©¨
øîàî àeä8äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø9:äðéëL ¯ ìááì eìb" ©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§¨¤§¦¨

,"íänòcg` lkay ihxtd uevipd ly zelbd iabl - ¦¨¤
`ed ,"laa"a `vnp `edy dryay ,`id dpeekd ,l`xyin

.zelba ez` cgi dpikyd z`vnp ± "laa" iyrn dyereðéäc§©§
únòì äæ"a Bááì úc÷ð úéîéðt úðéça LéaìäL éðtî¦§¥¤¦§¦§¦©§¦¦§ª©§¨§¤§ª©

,"äæ,dyecwl ,cebipd ,"df znerl" mdy mipipra -eðéäc± ¤§©§
envr yialdyàîìòc élîc íéàBö íéLeáìaoileg ixac ± ¦§¦¦§¦¥§©§¨

,mlerd ly,"ìáa" íLa àø÷pä ,äfä íìBò úåàúållbae - §©£©¨©¤©¦§¨§¥¨¤
,"laa"a ± ely iwl`d uevipd ly ± dpikyd zelb dpyi ,jk

.zee`ze mler ipipraàéäå,`ed ytpa df oipre ±äìøò úðéça §¦§¦©¨§¨
-å úéøaä ìò äqëîäÎd lräæ ìòå .álaL úéîéðtä äc÷ð ©§©¨©©§¦§§ª¨©§¦¦¤©¥§©¤

øîàð10:."íëááì úìøò úà ízìîe"zeidl dkixvy ± ¤¡©©§¤¥¨§©§©§¤
dqknd z` xiqdl ,"mkaal zlxr z` mzlne" ly dceard

`aeny itk .alay ziniptd dcewpd lr xizqnd11dlin oipra
efk ly zillkd dpikyd zelbay myky ,daeyzd oipr ±ipa l

"oil`bp od cin ± daeyz oiyer l`xyi m`" ixd ,l`xyi12,
uevipd ly zelba mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy
cg` lkay iwl`d
daeyz ici lry ,l`xyin
dpikyl dle`bd d`a
uevipl ± ely zihxtd
ieqikdy ,ely iwl`d
zilbzpe mixqen mlrdde

.ziniptd dcewpd,äpäå§¦¥
éðL Lé äìénaizy ± ©¦¨¥§¥

,äòéøôe äìéî :úBðéça§¦¦¨§¦¨
ätì÷e äqb äìøò ïäL¤¥¨§¨©¨§¦¨

.äwcdxiqn "dlin" ± ©¨
,dqbd dlxrd z`
z` dxiqn "drixt"e
dqknd dwcd dtilwd

,zixad lrïëåjke ± §¥
xacdálä úìøòa± §¨§©©¥

z` mzlne" aezk diabl
,"mkaal zlxrïk-íb Lé¥©¥
úBqb úBàzody ± ©£©

,dqbd dlxrd enk lynl
úBwãåzewc zee`ze ± §©

dtilwd enk lynl ody
dlxrd zxqde ,dwcd
,dwcd dtilwde dqbd

ici lr `id ,zewcd zee`zde zeqbd zee`zd;äòéøôe äìéî¦¨§¦¨
,ytpd ly zipgexd dceara -àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e¨§Ÿ¨©§¦Ÿ

"ìî13,zlxr ,zinybd dlxrd zlin iabl oicd `ed jk - ¨
,("mkaal zlxr z` mzlne") zipgexd dlina mb jke ,sebd
oipr ,zewcd zee`zd ly dqknd z` xiqn `ed oi` m`y

,dlind oipr lk f` xqg ,drixtdúc÷ð ïéãò óBñ óBqL éðtî¦§¥¤£©¦§ª©
,÷c ÷N Leáìa äqëî àéä álä úéîéðt,dtilw ly - §¦¦©¥¦§ª¨¦§©©

.äéáLå úeìb úðéçáaz`vnp ealay ziniptd dcewpd ± ¦§¦©¨§¦§¨
ly ,drixt ly oiprd mb epyiyk `wece ,diaye zelba oiicr

.ziniptd dcewpd zl`bp f` ± zewcd zee`zdúìéî ìò ,äpäå§¦¥©¦©
Lnî äìøòä,zeqbd zee`zd zxqd ±áéúk:aezk - ¨¨§¨©¨§¦

à ¯ "íëááì úìøò úà ízìîe".íëîöòa íz,"mzlne" ± ©§¤¥¨§©§©§¤©¤§©§§¤
.envra zeyrl icedi lk ly egeka z`f z` ,elenz mz`y
xzqdde dqknd z` xiqne lhan `ed daeyz ici lr ,oky

.alay ziniptd dcewpd lr zexizqne zeqkn zee`zdyCà©
,äwcä ätìwä øéñäì,zewcd zee`zdn zxvepd -øác eäæ §¨¦©§¦¨©©¨¤¨¨

øîàð äæ ìòå ,íãàä ìò äLwä14'ä ìîe" :çéLnä úàéáa ©¨¤©¨¨¨§©¤¤¡©§¦©©¨¦©¨
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ùã÷ä úøâà
æåðâå ùáåìî äáå úòãäå äðéáäî äìòîìù äðåéìò
'éçá àéä àéäå 'åë äîëçá 'ä ù"îë ùîî 'ä øåà
íãà ìë ïéàù äîå .ìàøùéî ùôð ìëáù úå÷ìà õåöéð
'éçáá àáìã à÷îåòî áìáù äãåáòì åæ äâøãîì äëåæ
úåìâ 'éçáá åìöà àéä åæ äðéçáù éôì åðééä úåéîéðô
àéä àéä éë ùîî äðéëùä úåìâ úðéçá àéäå äéáùå
úåìâä úáñå úéäìàä åùôðáù úåäìà õåöéð úðéçá
éðôî åðééäã íäîò äðéëù ìááì åìâ ì"æø øîàî àåä
äæ úîåòì äæá åááì úãå÷ð úéîéðô úðéçá ùéáìäù
æ"äåò úåàúå àîìòã éìéîã íéàåö íéùåáìá åðééäã
úéøáä ìò äñëîä äìøò úðéçá àéäå ìáá íùá àø÷ðä
úà íúìîå øîàð äæ ìòå áìáù úéîéðôä äãå÷ðå
äìéî úåðéçá éðù ùé äìéîá äðäå .íëááì úìøò
áìä úìøòá ïëå ä÷ã äôéì÷å äñâ äìøò ïäù äòéøôå
òøô àìå ìîå äòéøôå äìéî úå÷ãå úåñâ úåàú ë"â ùé
áìä úéîéðô úãå÷ð ïééãò óåñ óåñù éðôî ìî àì åìàë
äðäå .äéáùå úåìâ úðéçáá ÷ã ÷ù ùåáìá äñåëî àéä
íëááì úìøò úà íúìîå 'éúë ùîî äìøòä úìéî ìò
äù÷ä øáã åäæ ä÷ãä äôéì÷ä øéñäì êà íëîöòá íúà
úà êéäìà 'ä ìîå çéùîä úàéáá 'àð æ"òå íãàä ìò
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יט.6. ג, ˘ËÈÏ"‡:7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פי"ט ח"א ˘ËÈÏ"‡:8."ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כמאמר' צ"ל מגילה 9."אולי
א. טז.10.כט, י, מילה.11.עקב ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר ה"ה.12.ראה פ"ז תשובה הל' רמב"ם א. צח, שבת 13.סנהדרין

במשנה. ב ו.14.קלז, ל, נצבים



a`Îmgpnפ b"i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éäìàéäìà 'ä úà äáäàì ,'eë Eááì úà EEááì ìëa E ¡Ÿ¤¤§¨§§©£¨¤¡Ÿ¤§¨§¨§
éiç ïòîì ELôð ìëáeàeä Bcáì 'ä ék ïòîì :øîBìk ,"E §¨©§§§©©©¤§©§©©¦§©

éiç ìk,Lnî Ecala ielibe gek `idy dad` didz `ly - ¨©¤©¨
mc`y myke .ynn "jiig" `edy ote`a dad` `l` ,ytpdn

xack eiig z` yibxn epi`
`ed df `l` ,epnn cxtp
z` eyibxi `ly jk ,envr
`l` ,cxtp xack dad`d
dpi`y zinvr dad`k

.llk zybxpäáäà ïëlL¤¨¥©£¨
àaìc à÷îòî àéä Bæ± ¦¥¨§¨§¦¨

,ald wnern d`aäc÷pî¦§ª¨
økæpk Lnî úéîéðt§¦¦©¨©¦§¨

,ìéòì`ide -äìòîìe §¥§©§¨
.úòcä úðéçaî± ¦§¦©©©©

.dybxde dpadn dlrnl
çqäa àa çéLî ïëìå§¨¥¨¦©¨§¤©
,ìàøNé úeììëì úòcä©©©¦§¨¦§¨¥
df didi 'l`xyi llk'a -

,zrcd gqidaàéäå± §¦
,giynd z`iaéelb¦

úéîéðt äc÷ð úðéça§¦©§ª¨§¦¦
,úéììkäipa lk ly - ©§¨¦

,l`xyiäðéëMä úàéöéå¦¦©©§¦¨
úéììkällk ly ± ©§¨¦
,l`xyiúeìbäî¥©¨

éîìBòìe ãòì ,äéáMäå§©¦§¨¨©§§¥
.íéîìBòxacdy itk ± ¨¦

zle`b iabl xaqen
zihxtd dpikyd z`ivie
`idy ± iwl`d uevipd ±
dlrnl ,zrcd gqida
mb jk ± dbyde zrcn

didz ,l`xyi llk ly zillkd dpikyd ly d`ivid iabl
le`be zelbdn dz`ivigiynd ici lr l`xyi llk ly ez

"jaal z` jiwl` 'd lne" ly oiprd zzin` .zrcd gqida
,xen`k ,mpn` didz "jiig `ed ik jiwl` 'd z` dad`l"e
d`ivi dpyi ± oldl xiaqi ± zrk mb ,j` ,giynd z`iaa
lr ± (iwl`d uevipd ly) zihxtd dpikyd ly zelbdn
epax oeylae .dltzd zceara ± dry itl d`ivi miptÎlkÎ

:owfdãçà ìk LôðaL äðéëMäî éèøt õBöéð ìk ,ïëå§¥¨¦§¨¦¥©§¦¨¤§¤¤¨¤¨
"äòL éiç"a ,äòL éôì äéáMäå úeìbäî úàöBé ìàøNiî¦¦§¨¥¥¥©¨§©¦§¨§¦¨¨§©¥¨¨

,älôz Bæ`xnbdy itk -15,"dry iig" dlitzl z`xew §¦¨
-åÎa,àaìc à÷îòî álaL äãBáò,ald wnern -úðéçaî §£¨¤©¥¥¨§¨§¦¨¦§¦©

,äìøòäî úéìâpä úéîéðtä äc÷ð,dilr dqknd -äìBòå §ª¨©§¦¦©¦§¥¥¨¨§¨§¨
éiç ïòîì" úðéçáa äfò ä÷eLúa Ba ä÷áãì ,äìòîì."E± §©§¨§¨§¨¦§¨©¨¦§¦©§©©©¤

,eiig lk `id zewl`dyàeäådcewpd ly dry itl d`ivid ± §

`id ,dlitzd zceara ziniptdïk íb,zillkd dle`bd enk ± ©¥
úòcî äìòîì àéä Bæ äðéça ék ,íãàä úòc çqä úðéçáa¦§¦©¤©©©¨¨¨¦§¦¨¦§©§¨¦©©
äðeúð äðzî úðéça àéä ÷ø ,'ä úlãâa BúeððBaúäå íãàä̈¨¨§¦§§¦§ª©©¦§¦©©¨¨§¨

,íéðBéìòä íéðt úðéça úøàäî ,íéîMä ïî 'ä úàî- ¥¥¦©¨©¦¥¤¨©§¦©¨¦¨¤§¦
,dlrnly zeiniptdn

áeúkL Bîk16:'ä øàé" §¤¨¨¥
åéðt,ely zeiniptd ± ¨¨
éìà:áeúkL Bîëe ,"E ¥¤§¤¨

é÷ìà 'ä ìîe"."'eë E± ¨¡Ÿ¤
mb xacd miiw dry itly

.dzr
ék ,úàæ úòãeî Cà©©©Ÿ¦
"àìéòìc àúeøòúà"¦§¨¨¦§¥¨
àúeøòúà"a àéä¦§¦§¨¨

c "àzúìc,à÷ålk - ¦§©¨©§¨
dlrnln zexxerzd
d`a ,mc`l zkynpd
zexxerzdd ici lr `wec
ici lr xxern mc`dy
elit` ixd ,dhnl ezcear

`ad oiprdlrnln,`wec
geka oi`emc`d zcear

± df oipr jiyndle lertl
miwewf z`f lka
mb dhnln zexxerzdl
,df beqn dkyndl
ïééî" úàìòä úðéçáa¦§¦©©£¨©©¦

,"ïéá÷eðzexxerzdd - §¦
,lawnd cvn dweyzde
zkyndl ilk zeednd
on rtyd ± "oixkec oiin"

,rityndeøîàL Bîk§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì17:."'eë äìòîlî úãøBé ätè ïéà"miler oi`y ± ¦§¨¨¥¦¨¤¤¦§©§¨
."miith dcbpkéøö ïëìåäìéî úlçz Bîöòa úBNòì íãàä C §¨¥¨¦¨¨¨©£§©§§¦©¦¨

úBLéaìnä ,äwãå äqbä ätì÷e álä úìøò øéñäì ,Bæ§¨¦¨§©©¥§¦¨©©¨§©¨©©§¦
àéäL ,álä úéîéðt úc÷ð úðéça ìò úBqëîezeinipt ± §©©§¦©§ª©§¦¦©¥¤¦

`id ,ald zcewpéiç ïòîì" úðéça ,'ä úáäà úðéça,"E- §¦©©£©§¦©§©©©¤
,eiig lk `id zewl`dy,äfä íìBò úBåàúa úeìba àéäL¤¦©¨§©£¨©¤

íäLod zee`zd ±úðéçáa ïk-íb- ly ote`ae ±éiç ïòîì""E ¤¥©¥¦§¦©§©©©¤
,"äæ únòì äæ"arwyen `edy ,dyecwl cbepnd cva - §¤§ª©¤

,eiig lk ody cr zee`za.ìéòì økæpklky mixac mpyiy ± ©¦§¨§¥
,eal zeinipt lka mda rewy `ede ,mda miielz mc`d iig

,eðéäå`id ,dxen`d dlxrd zxqd -ä÷ãvä úðéúð éãé-ìò §©§©§¥§¦©©§¨¨
àeäL ,BðBînî 'äì`ed oennd ±.Búeiçowfd epaxy itk ± ©¦¨¤©

epennay oeeik ± mc` lkay ,oey`xd wlgay f"l wxta xiaqn
`edy oennay ixd ,eytp iig el ozepy xac zepwl leki `ed
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ùã÷ä úøâà
êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà äáäàì 'åë êááì
.ùîî êééç ìë àåä åãáì 'ä éë ïòîì øîåìë êééç ïòîì
úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä
éë úàæ úòãåî êà .'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá
à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
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א.15. י, כה.16.שבת ו, ב.17.נשא כה, תענית ב. רמז, זח"ג



פי a`Îmgpn c"i iying mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ã"é éùéîç íåé
אגרת ד  ,ew 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà äìñ

,d"awdl "eytp iig" ozep `ed ,dwcvl ozepéî èøôáe¦§¨¦
,àáeè àzòL déì à÷éçãe íéîöîöî åéúBðBænLdryde - ¤§¨§ª§¨¦§¦¨¥©§¨¨

dze`a c`n el wegc ezqpxt avny ,daexn dcna el zwgec
,dry.Lnî åéiçî ïúBpLlr had ilan dwcv ozep `edyk ± ¤¥¥©¨©¨

,dywd eavnúeèøôáe¦§¨
íà`ed ±òéâéî äðäð ¦¤¡¤¦¦©

,åétk"ig" `edy - ©¨
ezk`lnn e` exgqnn
÷ñò àlL øLôà-éàL¤¦¤§¨¤Ÿ¨©
úBaø íéîòt íää¤§¨¦©
úéîéðt úc÷ð úðéçáa¦§¦©§ª©§¦¦

,àaìc à÷îòî álä- ©¥¥¨§¨§¦¨
,ald wnernâäðîk§¦§©

àOîa íäé÷ñòa íìBòä̈¨§¦§¥¤§©¨
,àðåb éàäëe ïzîe- ©¨§©©§¨

i`ceay ixd mda `veike
gieexdl mrt i` jka wqr
dcewpd jezn etqk

,eal ly ziniptdéøäå©£¥
Bòéâéî øfônLk íòtä äzò,ecnrn itl `ly ±'äì ïúBðå ©¨©©©§¤§©¥¦¦§¥©

eðéäc ,úçMî BLôð äãBt äæa äpä ¯ ááì áeèáe äçîNa§¦§¨§¥¨¦¥¨¤¤©§¦©©§©§
dcet `edy ±äúéäL ,Bááì úéîéðt úc÷ð úðéçacr ± §¦©§ª©§¦¦§¨¤¨§¨

,dry dze`lBà äqb ätìwä CBúa äéáLå úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¦§¨§©§¦¨©¨
áeúkL Bîk ,äwc18:"øîLî" ¯ "Eaì øöð øîLî ìkî" ©¨§¤¨¦¨¦§¨§Ÿ¦¤¦§¨

,íéøeñàä úéa :Leøt"jal xevp xnyn lkn" weqtd yexite ¥¥¨£¦
jeza zelbae xq`na oezp `di `ly jal z` xeny ± `ed
ixd ,zee`zde zetilwd
did dry dze`l cry

,diayae zelba ealäzòå§©¨
äcôðzeinipt zcewp ± ¦§¤
,eaalíéðBöéçäî± ¥©¦¦

,zetilwdn.Bæ ä÷ãöa¦§¨¨
ì ïk-íb äæåïBL §¤©¥§

"äòéøt",lirl xaqenk ± §¦¨
,dwcd dtilwd zxqdy
z`xwp ,zewcd zee`zd
mb df ixd ,"drixt" mya
"drixt" dlnd yexit ok

-áBç úòéøt ïéðò19, ¦§©§¦©
ãaòzLðå áiçúpL¤¦§©¥§¦§©§¥
ìò Ba eìLnL íéðBöéçì©¦¦¤¨§©

eäæå .Bááì úeiîéðt úc÷ðxne` weqtdy dn ±äéáLå" §ª©§¦¦§¨§¤§¨¤¨
"ä÷ãöamictp ,diay zpigaa mipezp eidy dl` mby ± ¦§¨¨

.dwcv ici lr mil`bpe

,"Cläé åéðôì ÷ãö" eäæåxnel jixv didy ,lirl el`yy - §¤¤¤§¨¨§©¥
edyinl mxeb `edy ernyn "jldi" oky ,"jldi" `le "jli"

- zkll xg`lî àeä ¯ "åéðôì",úeiîéðt ïBLzeiniptl - §¨¨¦§§¦¦
,elylî àeä ¯ "Cläé"åéìBnL ,äëìBä ïBLC± wcvd ± ¦§©¥¦§¨¨¤¦

jilen ± dwcvdúà¤
,'äì álä úéîéðt§¦¦©¥©

Ck-øçàå:weqtd itl ± §©©¨
åéîòt 'ä Cøãì íéNé20, ¨¦§¤¤§¨¨

,'d jxca bdpzi `edy -
áeúkL Bîk21zëìäå" : §¤¨§¨©§¨

'ä éøçà" ,"åéëøãa¦§¨¨©£¥
"eëìz íëéäìà22ìëa , ¡Ÿ¥¤¥¥§¨

ãeîìúå ,úBönä äNòî©£¥©¦§§©§
äøBz`edy ±ãâðk ¨§¤¤

ïlk23,mipiprd lkae - ª¨
,dxeze zeevn ly dl`d
ly ote`a 'd jxca jli

,dkildïlkLely zeevnde dxezd ±éãé-ìò 'äì ïéìBò ¤ª¨¦©©§¥
,álä úéîéðt,dwcvd zcear ici lr dlib `edy -øúéa §¦¦©¥§¤¤

äìòî äìòîe úàNzilrp `id ald zeinipt ici lr dilrd ± §¥©§¨©§¨
xzei daxdãìBpä ,álä úéðBöéç éãé-ìò 'äì ïúiìòî¥£¦¨¨©©§¥¦¦©¥©¨

úòcäå äðeázäî± ¥©§¨§©©©
'd zelcbaéìa ,ïcáì§©¨§¦

lî íéðt úøàääìòî ¤¨©¨¦¦§©§¨
øzñä úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¤§¥
íéðtä ïéà ék ,íéðẗ¦¦¥©¨¦
ähîì íéøéàî íéðBéìòä̈¤§¦§¦¦§©¨
àúeøòúàa àlà¤¨§¦§¨¨

,àzúìczexxerzda - ¦§©¨
,dhnlnä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨

."íBìL" àø÷pä± ©¦§¨¨
dyer dwcvd dyrn
,dhnl dlrn oia mely
dcigid jxcd efe
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ùã÷ä úøâà

íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå

ïåùìî àåä åéðôì êìäé åéðôì ÷ãö åäæå
úéîéðô úà êéìåîù äëìåä ïåùìî àåä êìäéå úåéîéðô
úëìäå ù"îë åéîòô 'ä êøãì íéùé êë øçàå 'äì áìä
úåöîä äùòî ìëá åëìú íëéäìà 'ä éøçà åéëøãá
áìä úéîéðô éãé ìò 'äì ïéìåò ïìåëù ïìåë ãâðë ú"úå
úéðåöéç é"ò 'äì ïúééìòî äìòî äìòîå úàù øúéá
íéðô úøàä éìá ïãáì úòãäå äðåáúäî ãìåðä áìä
íéðôä ïéà éë íéðô øúñä úðéçáá àìà äìòîìî
àúúìã àúåøòúàá àìà äèîì íéøéàî íéðåéìòä
éùôð íåìùá äãô ù"æå .íåìù àø÷ðä ä÷ãöä äùòîá
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כג.18. ד, ˘ËÈÏ"‡:19.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.בסופו תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין
ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ ˘ËÈÏ"‡:20.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לזה (ובהמשך פעמיו "הל'

תצוה)". באוה"ת (נדפס ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) ט.21.לקמן כח, ה.22.תבוא יג, משנה 23.ראה
פאה. ריש



a`Îmgpnפב e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî å"è éùéù íåé
אגרת ה  ,212 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå .ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

.dhnl dlbzze xi`z dlrnly zeiniptdyáeúkL eäæå24: §¤¤¨
,"éLôð íBìLá äãt"l"f epinkg xn`n itly -25aqen df ¨¨§¨©§¦

,"mely" mi`xwpd micqg zelinbe dwcv lrà÷éc "éLôð"26. ©§¦©§¨
`idy dpikyd lr aqen df ,oky .weica `id "iytp" dlnd ±

lka jke ;icedi ly ytpd
lr ± l`xyin cg`
ely iwl`d uevipd
mictpd ,eytp z` dignd
ici lr ,"mely" ici lr

.dwcvd dyrn-íb eäæå§¤©
àø÷pL íòhä ïk¥©©©¤¦§¨
éôì ,"íBìL" ä÷ãvä©§¨¨¨§¦

äNòpL,dwcvd ici lr ± ¤©£¤
ìàøNé ïéa íBìL̈¥¦§¨¥
íéîMaL íäéáàì©£¦¤¤©¨©¦
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ27eðéäc , ¦§¨¦§¨¨§©§
,Lnî 'ä ÷ìç íä ,ïäéúBLôð ïBéãt éãé-ìòmdizeytp - ©§¥¦§©§¥¤¥¥¤©¨

zectip ode ,ynn 'dn wlg ody,íéðBöéçä éãéîicin - ¦¥©¦¦
,zetilwd,ìàøNé õøà ú÷ãö èøôáezxb` azk owfd epax - ¦§¨¦§©¤¤¦§¨¥

± "`ipz"ay "ycewd zxb`" wlgay zeax zexb` jke ± ef

,l`xyi ux`a "c"ag llek" xear dwcv zpizpl xywda
wecexedn lcprn mgpn iax ly `ixagd icinlz zwfgdl

,l`xyi ux`a eayiizdy eixage,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
,zelbzda 'ied my eay mewnl dwcváeúkL Bîk28" :ãéîz §¤¨¨¦

éðéòzinipt dkynde ± ¥¥
lyéäìà 'ä,"da E- ¡Ÿ¤¨

,l`xyi ux`aéðéò eéäå"§¨¥©
"íéîiä ìk íL éaìå29. §¦¦¨¨©¨¦

l`xyi ux`ay ixd ±
zinipt dkynd dxi`n
miyery dwcvde ,'iedn
minkg icinlz mr
`id ,l`xyi ux`ay

,ynn 'd zwcvàéäå± §¦
,l`xyi ux` zwcv
éiç úBãôì eðì äãîòL¤¨§¨¨¦§©¥
íéáLBçä úöòî eðLôð©§¥¥£©©§¦

,eðéîòt úBçãì,epl wifdl mivexd zvrn -,ãòì eðì ãîòúå ¦§§¨¥§©£Ÿ¨¨©
íeNì,cinrdl ±øBàì ,íéiçä éiçî ,íéizîà íéiça eðLôð ¨©§¥§©¦£¦¦¦¥©¥©©¦¥

,xi`dl ±ïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé" øLà ,íéiçä øBàa§©©¦£¤¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥
:ïBöø éäé ïk¥§¦¨

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my dyr
± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx ly eyexitk

,miyxtnd x`y yexit itkLBãwä øäfa Løôe2íeMî , ¥©©Ÿ©©¨¦
øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦

ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨
,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©

yrie"ly yxtn yecwd
xen`l xyw yi "my cec
dyer did cecy oldl
,enr lkl dwcve htyn
,dwcve htyn eziiyrae
epiid "my"d z` dyr
.d"awd ly yecwd eny
:øîàå ïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§§¨©
àLéc÷ àîL ãéáò ïàî©¨¦§¨©¦¨

."'eë éðkñîì ä÷ãö áéäéc ïàî ¯ àîBé ìëa"dyer" in ± §¨¨©§¨¦§¨¨§¦§§¥
.iprl dwcv ozepy df ± ?mei lka (d"awd ly) yecwd myd z`
yecwd eny lr xnel mi`zn cvik (` :xaqd miperh mixacd

oeylke ,"yrie" weqtd oeylk) 'my zeyrl' iehiad d"awd ly
oipr ici lr df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwd xdefd

?dwcvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa ïáeéå4ìò §¨§©§¦©£©©¥¦§¨¦§¨¨©
÷eñt5'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä déa ék" :my ly 'd ze`a ± ¨¦§¨¨¦§

,'ied,äfä íìBò àøáð¦§¨¨©¤
ã"eéaly c"ei ze`ae ± §

,'ied myíìBò àøáð¦§¨¨
.àaäzekiiyd `id dn ± ©¨

dfd mlerd oia `wec yiy
oiae ,'ied my ly 'd ze`l
'i ze`l `wec `ad mlerd
jk myl ?'ied my ly
edn owfd epax xiaqn
Îobe `ad mler ly epipr
zekiiyd oaez jkae ,ocr
'i ze`l `ad mler ly

:'ied my lyíé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦
àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò-ïâa øéànä äðéëMä åéfî ïéðäðå§¤¡¦¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnLlye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåìù ä÷ãöä àø÷ðù íòèä ë"â åäæå .à÷ééã éùôð
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íåìù äùòðù éôì
'ä ÷ìç íä ïäéúåùôð ïåéãô éãé ìò åðééäã ì"æøàîë
ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà

ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã
ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
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י.24. נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, ˘ËÈÏ"‡:26.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ו לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו אותי "דהול"ל

א'.27. פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ג.29.עקב ט, א יג.1.מלכים ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ב.4.פסוק כט, מנחות
ה"א. פ"ב חגיגה ד.5.ירושלמי כו, ישעי'



פג a`Îmgpn e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dpadíéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦
íéâéOîedylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ± ©¦¦

mipian md ,zrcÎdpiaÎdnkg ly dl` zegekäâOä äæéà¥¤©¨¨
úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íL òôBMä úeiçå øBàa§§©©¥©¨¥¥¨¦§¦©

éelbzeigdy ,ote`a ± ¦
"seqÎoi`"n my dxi`nd
mibiyn mde ,ieliba `id
`ly ,ef zeig ly dzedn
zeigdy ,dfd mlera enk
ly ote`a my d`a
milekiy dbydde ,mlrd
,zeig dze`a my biydl
ze`ivnd zrici `id
,zednd zbyd `le cala
`id zeigd ocrÎoba eli`e
mibiyny ,ielib zpigaa

z`,zeigd ly zednd
ielib zpigaa `idy
,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨
äæéà âéOäìe ïéáäì§¨¦§©¦¥¤

,åéNòî éôìe Búâøãî éôì ãçàå ãçà ìk äâOäihewl"a - ©¨¨¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨
wgvi iel iax wicvd oe`bd ,`"hily iaxd ly eia`l "wgvi iel
ocrÎobay zenypl dpeekd "ezbixcn itl" ,yxtn ocrÎ eznyp
Î`zerxe dpeekd zbixcnl m`zda `id ozbydy - oeilrd
dlna mix`ezn oigene ,oigen ly dcear `idy ,odly `alc
wxt "dpen`de cegid xry"n my oiivn `edy itk ,"dbixcn"
itl"e ;"zbxcne" dlnd owfd epax siqen c"ag oigen iably 'h
ici lr jkl zekefd ,oezgzd ocrÎobay zenypl dpeekd "eiyrn

"eiyrn itl" `xwp df okly ,`wec zeiyrn zeevn6ote` lka .
dpad lye lky ly beprz `ed ocrÎobay beprzdy oaen

,zewl`a.LBãwä øäfa "äðéa" íLa àaä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¨§¥¦¨©Ÿ©©¨
"dpia"d zxitq dxi`n my ,oky ±7dbyd zenypl didzy ,

;zewl`a dpade,äàlò äîëç úðéçaî úëLîð Bæ äòtLäå§©§¨¨¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg -àeäL,dpeilrd dnkgd ±äìkNää øB÷î ¤§©©§¨¨

,äðéa íLa àø÷pä äâOääådbydd xewn `id "dnkg" - §©©¨¨©¦§¨§¥¦¨
,"dpia" lyàeäå,edfe ±éelb ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷ §©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©¦

,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò ÷ø ,äðáäå äâOäidef - ©¨¨©£¨¨©£©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
zeipevigd enk `ly ,dpade lkyn dlrnly "dnkg"a dpigad
,lkyd xe` xi`n xak da dlkydd zcewp `idy "dnkg" ly
mi`a okn xg`l wxe - "llk"e "dcewp" zpigaa df my `l`
dbixcn zece` xaecn o`k eli`e ;"dpia" ly mihxta mixacd

,lkyn ixnbl dlrnly "dnkg" ly efíL øéòfî èònL ÷ø©¤§©¦§¥¨

íL øéòæ,hrnd on hrn ±,äðéa úðéçáì íMî CLîðå òôBL §¥¨¥©§¦§¨¦¨¦§¦©¦¨
edf ,mevnv cere mevnv ixg`e dhren zeidl ef drtyd lr -
ziyrp cg` mevnv ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk
ick mevnv aey zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd
xirf") edyn f` ribiy
."dpia"d zpigaa ("my
mevnvd ixg` ,oky
drtydd oi` oey`xd
zpada zcxl oiicr dleki
ixg` wx ,"dpia"d
d`a `id ipyd mevnvd

,"dpia"a zrtypeïéáäì§¨¦
íìòpä ìëN âéOäìe- §©¦¥¤©¤§¨

`ed mvray dfk lky
- dbydn dlrnl ,mlrp
,dbydÎxa didie jynei
,"dpikyd eif" ixd edf
"seqÎoi`"n dx`d
mvray ,ocrÎoba dxi`nd
ixnbl dlrnl `id
itk dnyp enk `xap df m` dpyn `l - `xap ly ezpadn
ef dx`dy icke - oezgzd ocrÎoba e` oeilrd ocrÎoba `idy
mevnv xearl dilr ,`xapd ly lkyd zbydl ribze cxz
ixg` ,mxa .dnypd zpade zbyda dzcixil cr ,mevnv xg`
zbyd ixd `idy ,zewl` ly zednd ef ixd minevnvd lk

.zewl`d zedna dbyd - ocrÎoba dnypdïëìådf ±àø÷ð §¨¥¦§¨
LBãwä øäfa "àìëéäa äc÷ð" íLa8,ly dcewp idefy - §¥§ª¨§¥¨¨©Ÿ©©¨

dzeida mby ,"dpia"d lkida dxi`n `idy itk "dnkg"
dlrnly "dcewp" oiicr `id ,dbydae dpada ,"dpia"a

.oda dnvr zbviin "dpia"y dbyde dpad ly mihxtdnBæå§
.àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé úðeîz àéäxeive zpenz ± ¦§©¤¥£¨¨¨

fnxnd ,"dcewp" ixd `ed c"ei ze`d9zxitq ly dcewpd lr
,"dnkg"døîàð åéìò øLà ,"ïãò" àø÷ðå10äúàø àì ïéò" : §¦§¨¥¤£¤¨¨¤¡©©¦Ÿ¨£¨

."'eëxe` mvra `ed ,oky .llk dbyd mey dfa oi`y ±
,dbydne lkyn dlrnlyàø÷ðå11."àzøa ãñé àaà"± §¦§¨©¨¨©§©¨

,"`zxa" ze`xwpd zeize`l ceqid `ide "`a`" `id dnkg
yi zekiiy efi` .oldl xiaqiy itk ,"zekln"e "za" zpiga
yi dxe`kl ?"dnkg"l (xeaicd zeize` ± "zekln") "`zxa"l
mc`a lynl enk ,"dpia"le zecnl zekiiy xeaicd zeize`l
zbyd ly oipr e` zecn ly oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd
`idy "dnkg"l xeaicd zeize` oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd
xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl (lirl xaqenk)
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ùã÷ä úøâà
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
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a`Îmgpnפד e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicd zeize`y ,oldl
øeacä úBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøt,ytpd ly ± ¥¦¦¥¦§©¦©¦

ìkNî øác ïðéà ¯ ätä úBàöBî 'äî úBàöBiäxn`py ± ©§¥§©¤¥¨¨¨ª§¨
,"ze`ven"dn zeize`d ly oz`ivi aiign lkydyàìåoke ± §Ÿ

`l mbòáèa òaèîª§¨§¤©
,eìlä úBàöBîyi - ¨©¨

lr eppi`y oipr minrtl
xacd jk j` ,lky it
df o`k eli`e ,erah cvn
,"ze`ven"d rahn `l mb
àèáî àéöBäì§¦¦§¨
ìáää éãé-ìò úBiúBàä̈¦©§¥©¤¤

ïäa äknä ìBwäå± §©©©¤¨¤
ly d`kdd ,"ze`ven"a
,"ze`ven"a lewde ladd
ly oz`ivi zaiign dpi`

,xeaicd zeize`ét-ìò©¦
Cøcxcqe ±àìå òáhä ¤¤©¤©§Ÿ

ìëOä Cøc ét-ìò± ©¦¤¤©¥¤
aiign epi` lkyd
lewde ladd z`kdny
dp`vz ,"ze`ven"a

,el`e el` zeize`ïBâk§
-Cøc-ìò ,íéúôOä©§¨©¦©¤¤
ô"îåá úBiúBàL ,ìLî̈¨¤¦
,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±

ïäî úBàöBémiiztya ± §¥¤
ze`xpe zeielb xzei ody
xzei lw ± ziyep`d oirl

zrepz ici lr ze`ad zeize`dy ji` yibxdle ze`xl
- oky ,rah it lr e` lky it lr opi` ,miiztydòáhä ïéà¥©¤©

éeha ééepL é÷ìç òaøà àèáî úàéöéì ïúBð ìëOä àìå§Ÿ©¥¤¥¦¦©¦§¨©§©¤§¥¦¥¦
,elà úBiúBàzrepzny miaiign rahd `le lkyd `l - ¦¥

mi`haznd mipey miiehia ibeq drax` e`vi miiztyd
,`"te m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d zrax`aúòeðz ééepL ét-ìò©¦¦¥§©

,íéúôOä`id miiztyd zrepz ,lynl ,z"ia ze`d iehiaay - ©§¨©¦
,'eke ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg` ote`aúBòðòBðúnL± ¤¦§©§

,miiztydäåLa ïäa òâBtä ãçà ìB÷å ãçà ìáäazribp - §¤¤¤¨§¤¨©¥©¨¤§¨¤
e` ,z"ia ze`d `han `edy drya miiztya lewde ladd
ixd ,lew eze`e lad eze` `ed - `"te m"n ze`d e` ,e"ie ze`d
ze` e` ef ze` iehiaa iepiyd oiicr `a `l lewde ladd cvny
zrepz zeawra `a iepiydy xnel gxkdd one ,zxg`
dpey miiztyd zrepz z"ia ze`d iehia zryay ,miiztyd
did ixd ,jkl m`zda .lynl 'e ze`d iehia zrya xy`n
miiztyd reprp zxg` oeeki elkya mc`dy zeidl jixv

e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d `hal ezevxa12,
z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha jk zeidl jixv didy e`

dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg` miiztyd
,jk xacd oi`éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦

,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä éeha éepL,oevxay miiepiyd itl - ¦¦¨¦¤¦§©¤¤
,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -'å Bà 'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©

.'ô Bà 'î Bà-
z` `hal ezevxayk
,lynl ,z"ia ze`d
miiztyd zerprpzn
dpey ote`a `linn jxca
dvex `edyk xy`n
dnecke e"ie ze`d `hal
`id ze`d ly diehia -
iepiyd z` d`iany `id

,miiztyd zrepzaàìå§Ÿ
ïBöø äéäiL ,Côäì§¥¤¤¦§¤§
úBNòì dúðeëå Lôpä©¤¤§©¨¨¨©£
íéúôOä úBòeðz éepL¦§©§¨©¦
úBòðòðúî ïäL Bîk§¤¥¦§©§§
úBiúBà 'ã ééeháa äzò©¨§¦¥¦

,Leça äàøpëå .elà- ¥§©¦§¤§
mi`ex ep`y enke

daa,ygenae zexiïéàL¤¥
úòãBéå úðekúî Lôpä©¤¤¦§©¤¤§©©

ji` ±éepL ììk ïeëì§©¥§¨¦
íéúôOä úBòeðz§©§¨©¦

.elà íééepLalk iabl ± §¦¦¥
oi`y oeeike ,cegl ze`
dppi`e zpeekzn ytpd
oeekl ji` llk zrcei
epevxay ze`l m`zda miiztyd zerepza iepiyd z` zeyrle
ick ,ef dpeeka `a epi` miiztyd zrepza ipeydy ,ixd - `hal
xnel dvex mc`dy oeeik ,jtidl `l` ,zniieqn ze` `hal
.`linn jxca jk miiztyd zerprepzn ,zeniieqn zeize`

,úBc÷pä éeháa ïk äàøð øúBéå,dnecke gzt e` ,unw - §¥¦§¤¥§¦©§ª
àìénî éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî àéöBäì dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨§¦¦¦¨§ª©¨©£©¦¥¨
ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä íéöî÷ð¦§¨¦©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§

çzôì àìå õî÷ì Lôpä,miiztyd z` ±ïéàå .ììëe ììk ©¤¤¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥
éøàäì,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa C §©£¦§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦

âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå úBiúBàä àèánL¤¦§¨¨¦§©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨
àlà ,ïáeîeze`a zeize`d ±ìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOî ¨¤¨¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤

,"dnkg" edfy ,lkydn dlrnle iptly df ±LôpaL¤©¤¤
:ìkä ïéánL óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä ïéà ïëìå ,úøaãîä©§©¤¤§¨¥¥©¦¨§©¥©¤¥¦©Ÿ
m`Îik ,oian `edy ielbd lkydn `a epi` xeaicd ,oky -
ielbe gzetn epi` oiicr df geke - jkn dlrnly "dnkg"n
,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y ixd ,miptÎlkÎlr .elv`
- "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`" ly oiprd edfy

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd zeize`e "zekln"
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ùã÷ä úøâà
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå
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פה a`Îmgpn f"h ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî æ"è ùãå÷ úáù íåé
,214 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéúåàä êà,gw 'nr cr:[(ù"ò á"éå

c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky .'ied myay

oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray ocrÎob ly dkyndd

mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y ,"`zxa cqi `a`"

zeize` ici lr `xapy ,dfd

jynp ,dlrnly xeaicd

,recn ,"dnkg" ly c"eidn

,l"f epinkg mixne` ,`eti`

c"eia `xap `ad mlerd wxy

'da `xap dfd mlerd eli`e

owfd epax xiaqi ?'ied myay

zeize`a mipipr ipyy ,oldl

(xeiv) zxev :xeaicd

oia ipeyd d`xp da ,zeize`d

ok` d`a ,ze`l ze`

(xnege) seb eli`e ;"dnkg"n

- "lad"d `edy ,zeize`d

dyrnl mbe .ald on `a

zeiniptd dpyiy ,jk xacd

d`ad zeize`d ly

zeedzd dpnne ,"dnkg"n

yiy) miipgexd mi`xapd

dpadde dnkgd oipr mda

`ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize` zeipevige sebde ,(zewl`a

oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid dfne ,'ied my ly 'd ze`d

:owfd epax

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©
,äøeöå øîç"dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - Ÿ¤§¨
,zeize`d ly,úéðBöéçå úéîéðt àø÷päly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦

,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd `ed zeize`d
ly zeipgexde zeiniptd `id zeize`d ly "dxev"de

,zeize`dïøB÷nL íâä ék,zeize`d ly ±úeîãwî àeä ¦£©¤§¨¦©§
ìëOälkyl zncewe dlrnl `idy "dnkg"d zpigan ± ©¥¤

,Lôpä ïBöøee` ef ze` `hal ytpd oevxn ,xen`ky - §©¤¤
,ze`d ly dxeiv `a ,zxg`éepL úøeö úðéça àéä Bæ¦§¦©©¦
,úBiúBà á"ëaL àèánäze`l ze` oiay iepiya - ©¦§¨¤§¦

.oiiehia zryaàeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça ìáà£¨§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§
epnnL ,áläî àöBiä ìáää àeä ,ïúeiðBöéç úðéça§¦©¦¦¨©¤¤©¥¥©¥¤¦¤
÷ìçð Ck-øçàå ,ïBøbäî àöBiä èeLt ìB÷ äeäúî¦§©¤¨©¥¥©¨§©©¨¤¡¨

úBiúBà á"ë éeháe ,úBøáä á"ëìipeyde dwelgd ± §£¨¦¦
miyrpò"äçà :úBòeãéä úBàöBî 'äa13,'` zeize`d - §¨©§

ze`a 'r ,'d ,'g,ïBøbäî÷"ëéâw ,'k ,i ,'b zeize`d ± ¥©¨
ze`a.'eë Cçäî± s"nea ± 't ,'n ,e ,'a zeize`d ± ¥©¥

.'eke miiztydn ze`aàèáîelilve ±ìáääladd ± ¦§¨©¤¤
oi`yk mb ,lilve iehia ly dxev ok mb el yi envrlyk

,ze`a `hazn `ed'ä úBà àeädtdn ladd z`va ±
`idy ,'d ze` ly lilvd rnyp,"'eë àìél÷ àúà"- ¨¨©¦¨

da oi`y ,dlw ze`
ze` ly zeynne ynn

,znlyenøB÷î àeäå§§
úBiúBàä óeâå øîçä©Ÿ¤§¨¦
á"ëì ïúe÷lçúä íøè¤¤¦§©§¨§
ze`dy ,ixd .zeize` ±
xewn z` "zbviin" 'd
.zeize`d ly "seb"d
eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥
íìBòL ,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨¤¨

:'äa àøáð äfäly - ©¤¦§¨§
xnelk ,'ied my
`xap dfd mlerdy
zeize`d sebe zeipevign
ze`a oxewny ,dlrnly

.'ied my ly 'd
íâä ,äpäå,zexnl - §¦¥£©

'ä ,äàzz 'ä àéäL¤¦©¨¨
,ä"éåä íLaL äðBøçà- ©£¨¤§¥£¨¨

jln xac" ,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd
"oehly14dpexg`d 'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,

,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz)eðéúBaøå§©¥
äæ eLøc äëøáì-íðBøëæ'dae `ad mler `xap c"eiay - ¦§¨¦§¨¨¨§¤

,dfd mler `xap,"déa ék" :÷eñt ìò,"minler xev 'd - ©¨¦§¨
l"f epinkg xn`na dpeekdy ,o`k mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik
ladd xewn ,(dpexg`d) d`zz 'dd `id ,dfd mlerd `xap 'da

?xeaicd zeize` lyeðéä,df ixd ±dúéLàøå døB÷nL éôì ©§§¦¤§¨§¥¦¨
ã"eiä íìòäî éelb úðéçáì àáìly c"eid "mlrd"y - ¨Ÿ¦§¦©¦¥¤§¥©

ielibd mb ,ielib ly beq lkl yxeyde xewnd ixd `ed "dnkg"
mb zeize`a enk ,dfd mler ly ielibd mbe `ad mler ly
o`eaay `l` ,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d ly xeivd
zeize`d xeiv ixd ,xzei xge`na ze`a ody itk ,zelbzda

,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde,dnvr "dnkg"n
,ald ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e
,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd

- dfd mler ly ielibd ligznykúðéçaî CLîðå òtLî àeäª§¨§¦§¨¦§¦©
,äàlò 'ä,'ied myay dpey`xd 'd ze`d -dì LiLxeivl ± ¦¨¨¤¥¨

,'d ze`d zpenze,áçøå Cøà úeèMtúäick z`fe -úBøBäì ¦§©§Ÿ¤§Ÿ©§
,ze`xdl ±,äðéa úðéça ìò`id ,'ied my ly d`lir 'd - ©§¦©¦¨
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ùã÷ä úøâà
êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä

ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä
äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä

éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ח (ועייג"כ א קכג, בזח"ב מ"ש ע"פ מובן הא"ב, כסדר אהח"ע ולא אחה"ע סדרן שינוי "טעם
ד"ב)". הצלם דרושי ד.14.שער ח, קהלת



a`Îmgpnפו f"h ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dpia" zpigaéelb úðéçáa íìòpä ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤©¤§¨¦§¦©¦
dúòtLäå ,úòcä úáçøäa äâOäå,dpia ,d`lir 'd ly ± §©¨¨§©§¨©©©©§©§¨¨¨

'íéðewz'a áeúkL Bîëe ,ála úîizñî15,àaì ¯ äðéa"c , ¦§©¤¤©¥§¤¨©¦¦§¦¨¦¨
,"ïéáî álä dáe,oian ald dae ,ald zpiga `id "dpia"y - ¨©¥¥¦

"dpia"d zrtydy ixd
,ala `idàöBé íMîe¦¨¥

ìáää,`edy ±øB÷î ©¤¤§
úBiúBàä óeb éelb¦¨¦
'äa úBlbúnä ,øeacä©¦©¦§©§

íìòäî úBàöBîeidy ± ¨¥¤§¥
,mlrda f` crã"eiä± ©

,c"eiaäàzz 'ä úðeîúe§©©¨¨
dpexg`d 'd ze`d ±

,'ied myaydúáéúëa± ¦§¦¨¨
ixd `id dze` miazekyk

äa ïk íbCøà úeèMtú ©¥§¦§©§Ÿ¤
,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©

'd"ay `l` ,"d`lir
lr d`xn df "d`lir

- "d`zz 'd"a eli`e ,dbydd zehytzdúeèMtúä ìò äøBî¤©¦§©§
,"íéîìBò ìk úeëìî" ,Cøaúé Búeëìî úðéçazxitq - §¦©©§¦§¨¥©§¨¨¦

zhytzn `ide ,zenlerd lk xewn `id zeklndäìòîì§©§¨
,ïéøèñ 'ãìe ähîìe,zegexd rax`le -úBèMtúnä± §©¨§¦§¦©¦§©§

zehytzn mlerd zegex 'ce dhnde dlrndúBëLîðå§¦§¨

,'ä øác úBiúBàî,d"awd ly exeaic zeize`n -áeúkL Bîk ¥¦§©§¤¨
úìä÷a14,"ïBèìL Cìî øác øLàa" :jlnd ly exeaic - §Ÿ¤¤©£¤§©¤¤¦§

bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl dkelna xacdy itk ,hley
mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic ici lr `id dkelnd z`
xeaicd lret dlrnl
zehytzd z` dlrnly
lka d"awd ly dkelnd
,mlerd zeevw zyy
,zegex 'ce dhn ,dlrna
zellk z` mitiwnd

,mlerdøàBáîL Bîk§¤§¨
ïéáäìe] øçà íB÷îa§¨©¥§¨¦

øéòfî èòîedyn ±ïéðò §©¦§¥¦§©
øeacä úBiúBà úeäîe¨¦©¦
úeîc Bì ïéàL ,úeäìàä¡Ÿ¤¥§
-ñç Lôpä àìå óebä©§Ÿ©¤¤©

,íBìLå,`eti` ,cvik - §¨
dlrnl xnel mi`zn
,xeaicd zeize` ly oiprd

- ?xeaicd zeize` ly ytpe zeinipte ,sebe zeipevigøák§¨
íéøîà éèewìa) äøö÷e äkøà Cøãa øàaúð,"`ipz"d xtq ± ¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨§¦¥£¨¦

:[(íL ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìçokl ,ixd ,miptÎlkÎlr - ¥¤¤¤§©¥¨
xeaicd zeize`n `xap dfd mlerdy l"f epinkg mixne`

.'ied my ly 'd ze`d `ed mxewny ,dlrnly
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ùã÷ä úøâà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)
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a`Îmgpn f"h ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dpia" zpigaéelb úðéçáa íìòpä ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤©¤§¨¦§¦©¦
dúòtLäå ,úòcä úáçøäa äâOäå,dpia ,d`lir 'd ly ± §©¨¨§©§¨©©©©§©§¨¨¨

'íéðewz'a áeúkL Bîëe ,ála úîizñî15,àaì ¯ äðéa"c , ¦§©¤¤©¥§¤¨©¦¦§¦¨¦¨
,"ïéáî álä dáe,oian ald dae ,ald zpiga `id "dpia"y - ¨©¥¥¦

"dpia"d zrtydy ixd
,ala `idàöBé íMîe¦¨¥

ìáää,`edy ±øB÷î ©¤¤§
úBiúBàä óeb éelb¦¨¦
'äa úBlbúnä ,øeacä©¦©¦§©§

íìòäî úBàöBîeidy ± ¨¥¤§¥
,mlrda f` crã"eiä± ©

,c"eiaäàzz 'ä úðeîúe§©©¨¨
dpexg`d 'd ze`d ±

,'ied myaydúáéúëa± ¦§¦¨¨
ixd `id dze` miazekyk

äa ïk íbCøà úeèMtú ©¥§¦§©§Ÿ¤
,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©

'd"ay `l` ,"d`lir
lr d`xn df "d`lir

- "d`zz 'd"a eli`e ,dbydd zehytzdúeèMtúä ìò äøBî¤©¦§©§
,"íéîìBò ìk úeëìî" ,Cøaúé Búeëìî úðéçazxitq - §¦©©§¦§¨¥©§¨¨¦

zhytzn `ide ,zenlerd lk xewn `id zeklndäìòîì§©§¨
,ïéøèñ 'ãìe ähîìe,zegexd rax`le -úBèMtúnä± §©¨§¦§¦©¦§©§

zehytzn mlerd zegex 'ce dhnde dlrndúBëLîðå§¦§¨

,'ä øác úBiúBàî,d"awd ly exeaic zeize`n -áeúkL Bîk ¥¦§©§¤¨
úìä÷a14,"ïBèìL Cìî øác øLàa" :jlnd ly exeaic - §Ÿ¤¤©£¤§©¤¤¦§

bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl dkelna xacdy itk ,hley
mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic ici lr `id dkelnd z`
xeaicd lret dlrnl
zehytzd z` dlrnly
lka d"awd ly dkelnd
,mlerd zeevw zyy
,zegex 'ce dhn ,dlrna
zellk z` mitiwnd

,mlerdøàBáîL Bîk§¤§¨
ïéáäìe] øçà íB÷îa§¨©¥§¨¦

øéòfî èòîedyn ±ïéðò §©¦§¥¦§©
øeacä úBiúBà úeäîe¨¦©¦
úeîc Bì ïéàL ,úeäìàä¡Ÿ¤¥§
-ñç Lôpä àìå óebä©§Ÿ©¤¤©

,íBìLå,`eti` ,cvik - §¨
dlrnl xnel mi`zn
,xeaicd zeize` ly oiprd

- ?xeaicd zeize` ly ytpe zeinipte ,sebe zeipevigøák§¨
íéøîà éèewìa) äøö÷e äkøà Cøãa øàaúð,"`ipz"d xtq ± ¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨§¦¥£¨¦

:[(íL ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìçokl ,ixd ,miptÎlkÎlr - ¥¤¤¤§©¥¨
xeaicd zeize`n `xap dfd mlerdy l"f epinkg mixne`

.'ied my ly 'd ze`d `ed mxewny ,dlrnly
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ùã÷ä úøâà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)
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אליהו").15. ("פתח בהקדמה תקו"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zeaezk(iyiy meil)

dxwn lka `ly zexedl 'mc`d on' oeyla dxezd dhrin xnelk¦¨¨¨
mc` yi `l` ,jixrnd xeht dzin aiigzn jxrpdyky mixne`
xnbp `l oiicryk epiide ,ekxra aiigzdl xyt`y zenl cnerd

.epic
:`xnbd zl`eyøîàc ,àéá÷ò ïa àéððç éaøìebxdil `veidy §©¦£©§¨¤£©§¨§¨©

,Cøòð,elib itl dxeza aevwd ekxrk mlyl miaiigeåéîcL éðtî ¤¡¨¦§¥¤¨¨
ïéáeö÷oi`y dxez dxn` oikxr zyxt lka ixdy xnelk ,dxeza §¦

ekxr z` dxezd davw `l` ,izin`d eieey itl jxrpd z` miny
`veiy df s` `linne ,dawp e` xkf itle ,elib itl wx mc` lk ly
,dyxta reawd jxr el yi mewn lkn ,izin` jxr el oi`e bxdil

ok m`éàäly df weqt -déì ãéáò éàî ,'íøç ìk'yxec `ed dn - ©¨¥¤©¨¦¥
leki epi` dzin aiigdy dxezd zpeeky okzi `l ixde ,epnn

e'n epcnl xak z`fy ,oenna envr zectlWtpl xtk Egwz `l §Ÿ¦§Ÿ¤§¤¤
.'gvxŸ¥©

df weqt :`xnbd zvxznàéðúãëì déì éòaéî,`ziixaaéaø ¦¨¥¥§¦§©§¨©¦
íéúîenì eðéönL éôì ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¦¤¨¦©¨¦

,íéîL éãéaaiig eilray ,mc` bxdy cren xey ly eilra oebk ¦¥¨©¦
xn`py ,miny icia dzin(hk `k zeny)lnYn `Ed gBp xFW m`e'§¦©¨¦§Ÿ

xFXd ,dX` F` Wi` zinde EPxnWi `le eilraA crEde mWlW¦§Ÿ§©¦§¨¨§Ÿ¦§§¤§¥¦¦¦¨©
,miny icia dzinl dpeekdy ,'znEi eilrA mbe lwQi,ïBîî ïéðúBpL ¦¨¥§©§¨¨¨¤§¦¨

øîàpL ,ïäì øtkúîe(l `k my),åéìò úLeé øôk íà'FWtp oicR ozpe ¦§©¥¨¤¤¤¡©¦Ÿ¤©¨¨§¨©¦§Ÿ©§
z` micete xtek mipzep milrady ixd ,'eilr zWEi xW` lkM§Ÿ£¤©¨¨

,miny icia dzin aeign mnvróà ìBëédzin aiigdíãà éãéa ¨©¦¥¨¨
epic `di,ïk,oenna envr xehtiyàì íãàä ïî íøç' øîBì ãeîìz ¥©§©¥¤¦¨¨¨Ÿ

,'äãtéenvr zectl leki epi` oic zia zzin aiigd mc`y cnll ¦¨¤
.oennaåoiicréì ïéàaeign zectl liren `l oenny o`kn cenll §¥¦

oic zia zzinàlàiaiiga,úBøeîç úBúéîdxeag dyerd oebk ¤¨¦£
,l`xyin ytp apeb e` eia`aLozxneg zngnïúââL äðzéð àl ¤Ÿ¦§¨¦§¨¨

äøtëìiaiiga la` ,oaxw ici lr,úBl÷ úBúéîzcear caerd oebk §©¨¨¦©
,zeixr dlbn e` zay llgn ,miakekïépî ,äøtëì ïúââL äðzépL¤¦§¨¦§¨¨§©¨¨¦©¦

mzzin z` zectl mileki mpi` md s`y,oennaìk' øîBì ãeîìz©§©¨
íøçd`a 'lk' zaize ,'znEi zFn dcRi `l mc`d on mxgi xW` ¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤¨

.oenna mzzin micet mpi` zezin iaiig lky zeaxl

:`xnbd dywnøôBë eç÷ú àl'î àìénî àìå'gvx WtplzòîL §Ÿ¦¥¨¥Ÿ¦§¤§¤¤Ÿ¥©¨§©§
déøèôéúå dépéî àðBîî ìB÷Lz àì ,dpéîcnlp df xac oi` m`d - ¦¨Ÿ¦§¨¨¦¥§¦§§¥

dzin aiigzdy gvexn oenn zgwl oi`y xne`d weqtdn ,eil`n
dpzip oky ,dlw dzina oecip gvex ixde ,dpnn exhetl ick
iaiign s`y gkene ,hlwn xirl qepiy ici lr ,dxtkl ezbby

ok m`e ,dzinn mxhetl oenn milhep oi` zelw zezin'íøç ìk'¨¥¤
.éì änì̈¨¦

:`xnbd zvxznéøèöéà ,àîç øa éîø øîàC,'mxg lM' ly weqtd ¨©¨¦©¨¨¦§§¦¨¥¤
,'gvx Wtpl xtFk Egwz `N' wx aezk did eli`yCzòc à÷ìñ Ÿ¦§¤§¤¤Ÿ¥©©§¨©§¨

àðéîà,xnel izrca dlrn iziid - £¦¨
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המשך ביאור במס' כתובות ליום שישי עמ' ב



פז היום יום . . . 

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה הי' אגה"ק קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י 
וגו'", ובזה נטע בהחסידים  ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים 

מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי 

מָאנט מדת אמת.

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ "ּכַ ֲאָמר  ַהּמַ  – ִליָאְזָנא  ּבְ  – ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחֵרי  כּו'",  ְנֵכָאה  "ְורּוַח 
ָנַטע  ּוָבֶזה  ְוגֹו'",  ִנים  ַהּפָ י ַהאי –  בֹות "ְוֻכּלֵ ַהּתֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף  ּכְ ְולֹא  "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּכְ ּגֹו'  ִנים"  ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ּבְ

י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ לֹשׁ ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ
ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ ִ – ָהיּו לֹו עֹוד ֲחִמּשׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ּבְ ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך  ׁשְ ּבִ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל  ּבְ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתֹו ]=ִאׁשְ ּבֵ
"ַנֲחמּו  ָהָיה  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ְוַהּמַ ם,  ׁשָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ִאם  ק  ְמֻסּפָ ָהָיה  בּוַעִים  ׁשְ תקכ"ה.  ַסח  ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  ׁשֶ בּוַעִים  ְ ַהּשׁ ְלַאַחר  ָהִראׁשֹון  אֹו  ְלבֹואֹו,  ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ַהּמַ הּוא  ִאם  ָסֵפק  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ַנֲחמּו". 

ר. ֵ ֵאר ְוִנְתַקּשׁ ָ ְלִהּשׁ

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס 
וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט 
הָאלט א אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א 
חלק אלקה ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא 

הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען.

ם־טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ל  מֹו ׁשֶ ְ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשׁ ּגִ ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ ֵקן – ָאַמר  ַהּזָ י – ַאְדמֹו"ר  ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך":  רּוׁש  ּפֵ מֹוָך" הּוא  ּכָ ְלֵרֲעָך 
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היום יום . . . פח
ֶאת  אֹוֲהִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲהֵרי  ַעל,  ִמּמַ ֱאלַֹקּה  ֵחֶלק  תֹוכֹו  ּבְ ֲהֵרי  לֹו  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר-ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תּוב  ִדְבֵרי תֹוָרה ַהּכָ ם – ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּגֹו'", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: "ְוִדּבַ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ "ְוִדּבַ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ְדֵרגֹות:  ַהּמַ ל  ּכָ אן  ּכָ ּוְמָבֵאר  ַמְדֵרגֹות,  ִחּלּוֵקי  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ּגּוָפא  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ּבְ ָאְמָנם  ר".  ְמַדּבֵ
ּתֹוָרה.  ם ּבַ ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ּבְ
ה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד ּבֹוָאּה ְלַמּטָ ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ְבֶלְכּתְ
ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ְיֵמי  ַעד  ֶזה  עֹוָלם  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ּוַמְתִחיל  ִמי,  ׁשְ ּגַ גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְחּתֹון  ַהּתַ ָלעֹוָלם 
ּוְבקּוֶמָך  ָאבֹות, ַעד  ּדְ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ָעָליו  ֹמר  ׁשְ ּתִ ַהּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ ָאז  ְוַגם  תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ְיֵמי  בֹוא  ּבְ ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ּכָ

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ִמּיֹום  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִנְמְלאּו   – תש"א  ָאב  ְמַנֵחם  י"ד 
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר.  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָחֵבר,  ְלָך  ְלׁשֹון קּוְלמּוס –  ְוָקֶנה –  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַעם  ּפַ

ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות" אֹותֹו. ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַרק  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ּבַ טו  ל  ּכָ ַעל  ָאב  ּבְ טו  ַמֲעַלת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל־ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל־  לֹֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ

טו  ּבְ ֶזה  ּוֵמֵעין  כּו',  ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  ְלַגְמֵרי,  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאָליו",  "ְוָנֲהרּו  ֶלָעִתיד,  ן  ּכֵ ׁשֶ
ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פט היום יום . . . 

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, 
חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: 
גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר 
פייער הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: 

הָאב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ִעְנָיִנים:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַבר  ּדְ ַעל  ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְנִסיעֹות 
ְלָיא  ּגַ ֶזה:  ּבָ ְמָבֵאר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ַהּתֹוָרה.  ִניִמּיּות  ּפְ ּלּות  ִהְתּגַ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַהּתֹוָרה  ִחּזּוק 
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ

י "ה' ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָצִריְך ַהּמַ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zeaezk(iyily meil)
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á"ôùú'ä áà íçðî 'é ïåùàø íåé זנות  בעילת בעילתו עושה אדם אין

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,BzLà úà Løâîä©§¨¥¤¦§
ú÷æça Bæ éøä ...øçàì àNpzL íã÷ íéãò éðôa dìòáe øæçå§¨©§¨¨¦§¥¥¦Ÿ¤¤¦¨¥§©¥£¥§¤§©

ìe ,døéæçäLì àì ,ìòa ïéLec÷ íLàéä ä÷æçL ...úeðæ íL ¤¤§¦¨§¥¦¦¨©Ÿ§¥§¤£¨¨¦
Bãéa éøäå ,úeðæ úìéòa BzLàa Búìéòa äNBò íãà ïéàL¤¥¨¨¤§¦¨§¦§§¦©§©£¥§¨

.äåöî úìéòa dúBNòì©£¨§¦©¦§¨
לעיל  הוזכרה זו הכ"ג)'חזקה ' פ"ז אישות המקדש(הל' לגבי ,

בפחות כגון ההלכה , פי  על תופסים  שאינם  בקידושין אשה 

ומניחים עדים, בפני אותה  בעל מכן ולאחר פרוטה , משוה 

אדם שאין היא  "חזקה  כי  זו בבעילה  לקדשה שהתכוין 

זנות". בעילת  בעילתו עושה הכשרים  מישראל

הרמב "ם מדגיש  לעיל ההלכות : שתי בין הבדל קיים  אך

ב'ישראל  אמורה וכאןmixykdשהחזקה  בעריות , בפרוץ ולא  '

לכשר . המוחזק  באדם  שמדובר להתנות  בלי זו חזקה  כתב 

הרד"ך  כ)ובשו"ת החילוק :(בית טעם  את  ביאר

בני ביניהם , שהיה הקשר  מחמת  הרי אשתו, את  במגרש 

כזונה , שתיחשב  לו נוח ולא  אליו, אותה  מייחסים  עדיין אדם

המקדש אך  קידושין , לשם אלא  זנות  לשם  בועל אינו ולכן

היתה לא שמלכתחילה כיון פרוטה , משוה  בפחות  אשה 

תיחשב שלא  ענין  לו  ואין  שייכות  שום ביניהם ואין אשתו

רק נובעת זנות  בעילת  בועל שאינו  החזקה  הרי  כזונה ,

בכשרים . רק  אמורה  היא  ולכן  שבדבר , מהאיסור 

הלוי לבית  מהר"י ו)ובשו "ת  הסברא(סי' מצד כי  כתב

פרוטה משוה בפחות  המקדש  כי להיפך, לומר  יותר  נראה 

דעתו וגילה גירש  אם  אבל לקדשה , שרצונו  דעתו  את  גילה

קידושין, לשם  מתכוון  שאינו  יותר  מסתבר בה , חפץ  שאינו

מבעילת שנמנע  כשר  באדם  רק  זו חזקה  אומרים  בוודאי  וכאן

במפורש זאת ציין  לא  והרמב "ם שבדבר, האיסור  מחמת  זנות 

בלשונו גם  זאת שרומז  ועוד, לעיל . דבריו על שסמך משום 

בעילת באשתו  בעילתו  עושה  אדם  שאין היא "שחזקה  כאן:

devnזנות , zlira dzeyrl ecia ixdeבכשרים שמדובר  הרי  ,"

מהעבירות . ובורחים המצוות  אחר  המחזרים 

á"ôùú'ä áà íçðî à"é éðù íåé מצוה? היא החליצה האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰,íaéì äöø àìŸ¨¨§©¥
äøBzä ïî äNò úåöîe ...dì õìBç äæ éøä Y àéä úöø àlL Bà¤Ÿ¨¨¦£¥¤¥¨¦§©£¥¦©¨

."Bìòð äöìçå" :øîàpL Y íaéì äöø àì íà õìçì©§Ÿ¦Ÿ¨¨§©¥¤¤¡©§¨§¨©£
את להתיר  היא  החליצה  של  מהותה האם  דנו הפוסקים 

אין להינשא  מעוניינת  או  יכולה  אינה  ואם  להינשא, האשה

אופן. בכל  לקיימה  שחובה  במצוה  מדובר  או בחליצה, טעם 

יצחק ' ב 'עין  סקנ"ד)וכתב סב סי' הרמב "ם(ח"ב מלשון  כי 

משמע לייבם " רצה  לא  אם  לחלוץ התורה מן  "ומצות ֿעשה 

הרד "ך בשו"ת  כתב וכן  גמורה מצוה זו  כי השני,לכאורה  (הבית

קטלניתיג) ביבמה כי שאפילו  לחשוש ויש פעמיים, שהתאלמנה (היינו

שוב) להינשא ואסורה בעליה למיתת הגורמת היבםהיא את  כופים –

להתיר כדי  רק  ולא  עצמה מצד מצוה  היא  החליצה  כי לחלוץ

הנישואין. את 

כדי רק היא  שהחליצה  נראה  הרמ"א  מדברי  כי כתב  אך

הרמב "ם , בכוונת  גם  כן לפרש  שיש  ויתכן להינשא . להתירה 

דרך  על זה  הרי לחלוץ " התורה  מן  "מצות ֿעשה  שכתב  ומה 

שחיטה בהל ' ה"א)שכתב  שישחוט (פ"א dvxiy"מצות ֿעשה  in
xya lek`lמיב כלומר, יאכל". כך ואחר  ועוף  חיה  המה 

לשחוט, מצוה  עליו  אין  בוודאי  בשר , לאכול  מעוניין שאינו

שלא כדי לשחוט  המצוה  עליו חלה  לאכול, רוצה  אם  אך

רוצה האשה  אם רק  בחליצה , וכן שחיטה, ללא  בשר לאכול 

לחלוץ . החובה עליה  חלה  להינשא 

שלא או לייבם  רצה  "לא  הרמב"ם  מלשון שדייקו יש  אך

התורה מן ומצות ֿעשה  לה ... חולץ  זה  הרי – היא  רצתה 

אלא לשון, כפל כאן  יש  ולכאורה  לייבם ", רצה  לא  אם  לחלוץ

שכתב וזהו  לנישואין, כהיתר  א . פרטים : שני יש  שבחליצה 

לה" חולץ זה  הרי היא  רצתה  שלא  או לייבם רצה  (וכאן "לא 

'מצוה') הזכיר חליצה ,לא ללא להינשא  אסורים ושניהם ומאחר ,

זולתו  את כך על לכפות  יכול מהם  אחד או כל לייבם, רצה ("לא

היא") רצתה וזהושלא מצות ֿעשה , היא  החליצה  לכך, בנוסף  ב. .

" וכתב dxezשהמשיך ly dyr zevnרצה לא  אם  לחלוץ 

חלה המצוה  כי היא", רצתה  לא  "אם  הזכיר  לא וכאן הוא ",

לא "ואם  ככתוב  ממאן, והוא  בכך  מעוניינת היא  כאשר רק

מאן ואמרה  יבמתו... ועלתה  יבמתו  את לקחת  האיש  יחפוץ 

רגלו " מעל נעלו וחלצה  רל)יבמי ... עמ' ג המלך .(מצות

á"ôùú'ä áà íçðî á"é éùéìù íåé העובר  אבי על להעיד האשה נאמנות

:„ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰íò äðfL éî¦¤¨¨¦
àéä elôàå ,'àeä épnî øaòä äæ' :øîàå ,äøaòúðå ...äMà¦¨§¦§©§¨§¨©¤¨ª¨¦¤¦©£¦¦
úðæ Ck ,Bnò úðfL íLk ;íeaé ïéðòì ÷ôñ äæ éøä ...Bì äãBî¨£¥¤¨¥§¦§©¦§¥¤¨¨¦¨¨¨
?ä÷æç Bì ïéà éøäå ,éàcå Bða äfL øácä òãeé ïéàîe ,øçà íò¦©¥¥©¦¦¨©©¨¨¤¤§©©©£¥¥£¨¨
àìå ,úöìBçå Y Ba ïéðc øéîçäìe ,àeä ÷ôñ íìBòì àlà¤¨§¨¨¥§©§¦¨¦§¤¤§Ÿ

.úîaéúî¦§©¤¤

משנה ': ה'מגיד  הקשה

תרומות הי"ד)בהלכות  על (פ"ח שבא  שכהן הרמב "ם  פסק 

בתרומה אוכלת  היא  הרי וילדה , ישראל מאכיל בת  הכהן זרע (כי

בתרומה) אמו התורה ,את מן  אסורה לזר  תרומה  שאכילת  ואף ,

אומרים אלא מאחר  ונתעברה  זינתה  האשה  שמא  חוששים אין 

חוששים יבום  לענין ומדוע  הכהן, של זרעו הוא שהוולד
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ולכן בנו , אינו  והעובר  אחר  עם זינתה  בנים)שמא  ללא מת (אם

לחליצה ? זקוקה האשה 

ביהודה ' ה 'נודע  כז)ותירץ  סי' אהע"ז :(מהדו"ת

זה שמכהן בוודאות  הטוענת האשה  תרומה, באכילת 

ביבום , ואילו  עצמה . לגבי נאמנת  אחר , מאדם  ולא נתעברה 

עצמה לגבי  נוגעת  אינה  זה  מאדם  הוא שהעובר  האשה  טענת 

הנשואה  האשה  לגבי חליצה)אלא  ללא להינשא האדם(שתוכל ולגבי 

אותה שישא  לזה  נתיר  "איך כי נאמנת  ואינה  אותה , שישא 

חייבת – ליבום  זקוקה שמא שספק  וכיון  חליצה"?, בלי 

חליצה .

כא)וב'מרחשת ' סי' תירץ :(ח"ב

שמא נחשוש  אפילו הרי  וילדה , ישראל  בת על  שבא כהן

יתכן כי  בתרומה  שתאכל לומר  מקום יש  אחר , מאדם  נתעברה 

כהן זרע  של אמו היא  האשה ואף כהן הוא  זה  אדם  שגם

בתרומה) אמו את נחשוש(שמאכיל אם  – יבום  לענין ואילו ,

ליבום , הנשואה  האשה  תזדקק  אחר  מאדם  הוא  שהעובר

חליצה . ללא זר  לאדם  להינשא יכולה  אינה  זה  ספק ומכוח

á"ôùú'ä áà íçðî â"é éòéáø íåé אחיות  שתי שקדשו שניים

:· ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰eLcwL íéðL§©¦¤¦§
,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæå ,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæ ,úBéçà ézL§¥£¨¤¥¥©¥¦¥§¤¥¥©¥¦¥

ïäéðL eúîeì õìBç äæ Y çà äæìå çà äæì YõìBç äæå ,ïäézL ¥§¥¤¨¤¨§¨¤¨¤¥¦§¥¤§¤¥
ìì õìBç ,éãéçéä Y íéðL äæìå ãçà çà äæì .ïäézLïäézL ¦§¥¤¨¤¨¤¨§¨¤§©¦©§¦¦¥¦§¥¤

eîã÷ íàå .íaéî éðMäå ,ïBLàø õìBç ãçà ,íéðMäå ;älçza©§¦¨§©§©¦¤¨¥¦§©¥¦§©¥§¦¨§
.íãiî ïéàéöBî ïéà Y eñðëå§¨§¥¦¦¦¨¨

השני מהזוג  האחים  שני קדמו  שנים")אם  את("ולזה וכנסו

לגרשן אותם  כופים  אין – האחיות מידן")שתי מוציאין כי("אין ,

היבמה  את  כנס אחד אח היבמה)כאשר  זו זיקת(אם פקעה 

שכנס זו ואם זקוקתו', 'אחות  אינה  ואחותה  מאחיו , הייבום 

זקוקתו' 'אחות  אלא היבמה מדרבנן)אינה לו הרי(האסורה –

היבום זיקת  למפרע  פקעה  היבמה , את  כנס  השני כשהאח

אשתו לו הותרה  מעתה  איסור , על שעבר ואף  הראשון. מהאח

מוציאין) אין ד"ה ב, כג, יבמות .(רש"י

הריטב "א  שקדשו)וכתב  שנים ד"ה שם :(יבמות

כופים אין  השני מהזוג האחים  וכנסו קדשו שאם  זו הלכה

לגרשם מידן")אותם  מוציאין מהזוג("אין האח אם  רק  נאמרה

להן, שחלץ  קודם  כנסו  אם  אבל האחיות , לשתי חלץ  הראשון

האח  של זקוקתו היא  מהן  שאחת  כיון להוציאן אותם  כופים 

מן בלאו  האסורה  לשוק ' 'יבמה היא  והרי  הראשון  מהזוג

דאורייתא)התורה  איסור בספק הוא שכנס מהאחים אחד אחר(וכל אם וגם  .

איסור ספק  על  שעברו  מאחר  הראשון , מהזוג האח יחלוץ  כך 

נשותיהן. את  להוציא  חכמים  אותם  קנסו  התורה  מן

á"ôùú'ä áà íçðî ã"é éùéîç íåé דאיסורא'? חתיכה אנפשיה 'שויה דין אין מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöîe¦§©£¥¤
Bìå" :øîàpL ,íìBòì åézçz òø íL àéöBî úLà áLzL ,äøBz¨¤¥¥¥¤¦¥©©§¨§¨¤¤¡©§
ïéôBëå ...'äNòú àì' ìò øáò Y dLøb íàå ..."äMàì äéäú¦§¤§¦¨§¦¥§¨¨©©Ÿ©£¤§¦

.øéæçîe BúBà©§¦
אחרונים ועוד)הקשו  ב, ט, כתובות יעקב בית רפט. סי' יהושע :(ספר

תחתיו, לישב  וצריכה  לאשה ' תהיה  'ולו תורה  אמרה איך 

תחתיו  שזינתה  שהעידו לעדים מאמין הוא ה"ו)הרי  ואף(להלן

ממאה יותר שווה  עצמו על  הודאתו  הרי  הוזמו, שהעדים

אנפשיה 'שויא  מדין עליו  אסורה  היא  הרי ואם ֿכן עדים ,

דאיסורא'? חתיכה 

יעקב ': ה'בית  ותירץ

על  שהביא  האיסור  את  דוחה  לאשה' תהיה  'ולו  ה'עשה '

עליו האסורים  את  דוחה  ה 'עשה ' שאין  שאמרו  ומה  עצמו .

עשה מחייבי או לאוין ה"ו)מחייבי באיסורים(להלן זה  הרי

עליה , ולא  עליו  רק  חל  זה  'עשה ' ואילו האשה, על גם  החלים 

האיסורים  ה 'עשה 'dlyואין מפני כןelyנידחים  שאין  מה  .

איסור שום  עליה  חל ולא זינתה  שלא טוענת  האשה כאן,

לאסור , רוצה  הוא  עצמו את ורק  אשתו, להיות  ממנה  שימנע

האיסור . את  ודוחה  לאשה' תהיה  'ולו  ה'עשה ' בא  כך  ועל

פערלא  רעז)והגרי"פ רעו ל"ת לרס"ג, לסהמ"צ ביאר :(בביאורו

האדם כאשר  הוא דאיסורא' חתיכה אנפשיה 'שויא  דין

משקר שהוא  התברר  אם אבל אסור , שהדבר בדעתו  סבור 

ויודע אשתו על רע  שם  להוציא  כוונתו  כל היתה  ומתחילה 

אנפשיה 'שויא  דין בו  אין – כדבריו  שלא  היא  שהאמת 

ה 'חזקוני ' דברי את גם  והביא  דאיסורא '. יט)חתיכה  כב, ,(דברים

על  נאמנין אדם  בני  ששאר אע "פ  לשלחה , יוכל  "לא  שכתב

אלא נאמן אינו  זה – דבר  ערות  בהן מצאו  אם  נשותיהן

הואיל  שקרן".בעדים  והוחזק

á"ôùú'ä áà íçðî å"è éùéù íåé נדחה? – ונדחה הואיל

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰éìk àéáî Ck øçàå§©©¨¥¦§¦
äìBa éìëk äàøé àìå ,íìBòî äëàìî Bá äNòð àlL ñøç¤¤¤Ÿ©£¨§¨¨¥¨§Ÿ¥¨¤¦§¦¤

.øLk ,LcçúpL ãò ïLákì Bøéæçä íàå ;ïîfä Cøàî¥Ÿ¤©§©§¦¤§¦©¦§¨©¤¦§©¥¨¥
ישמעאל רבי ב),לדעת  טו, נעשתה(סוטה הסוטה  השקאת 

שלא כלי היינו חדש, חרס  כלי  לתוך שניתנו הכיור  מן במים 

חדש  ככלי נראה  וגם מלאכה  בו בלה')נעשתה  ככלי יראה .('לא

לתוך (שם)והגמרא הכלי  את  החזירו אם  הדין מה  מסתפקת 

שהכלי מאחר כי  אומרים  האם  שוב, והתלבן  האש  כבשן 

בדיחוי נשאר הוא  הרי  מכשרותו –אידחי')נידחה  ואידחי ('הואיל

לכשרותו. חזר לליבונו שחזר  שכיון  או

וכתב לקולא , הרמב "ם  פסק  מדוע  משנה ': ה 'כסף ותמה

כשר "? – שנתחדש  עד  לכבשן  החזירו  ש "אם 



v"ndqeצב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

למלך': ה 'משנה וביאר 

התוספות ומה)כתבו  שנשתנה(ד"ה כלי של שהפסול 

זה הרי שכך , וכיון מדרבנן , אלא  אינו הזמן ' 'מאורך  מראיתו 

לקולא . בו  שהולכים  מדרבנן ספק  ככל 

תירץ המשנה ' יט)וה 'מרכבת  סי' ח"א ד ומשיב' ה'שואל :(וכ"כ

ונדחה פסול בו  שאירע המזבח על  שנזרק הקרבן  דם 

שדם הוא  הדין  לזריקה , והוכשר  הדם  חזר אם  אף – מעבודתו 

לעולם  לעבודה  ראוי להיות  חוזר  ואינו  נדחה  ב)זה לד, .(זבחים

אשי  רב  הפסול (שם)ואמר  את לתקן אדם  של שבידו  שדבר 

ימין) ליד ולהחזיר לתקן בידו – שמאל ליד הדם את שנתן נחשב(כגון, אינו

לתקן שבידו כאן  ולכן אשי, כרב הרמב"ם  ופסק  כנדחה.

והרי דחוי הכלי  אין שיתחדש , עד  לכבשן הכלי את  ולהחזיר

להשקאה . כשר  הוא 

á"ôùú'ä áà íçðî æ"è ùãå÷-úáù אחיו  בת עם נישואין

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íéîëç úåöîe¦§©£¨¦
:øîàpL ,åéçà úáì ïécä àeäå ,BúBçà úa íãà àOiL¤¦¨¨¨©£§©¦§©¨¦¤¤¡©

."ílòúú àì EøNaîe"¦§¨§Ÿ¦§©¨
ב)בגמרא  עו, והמקרב(סנהדרין שכניו, את  "האוהב  נאמר :

בשעת לעני  סלע  והמלוה  אחותו , בת  את  והנושא  קרוביו, את 

יענה '". וה ' תקרא  'אז אומר הכתוב עליו  – דחקו

חסד. גמילות  משום  הוא  לכולם  המשותף  הטעם  ולכאורה 

הרמ"ה  ביאר  זה  הנושא (שם)ולפי שאמרו `ezegמה  za
מהאיש יותר לעזרה  נזקקת  האשה  כי אחיו, בת ולא דווקא 

אחיו. מבת  עדיפה אחותו , בת  נישואי של חסד גמילות  ולכן

אחותו, בת  אדם  שישא  חכמים  "מצות  כותב : הרמב "ם אך

eig` zal oicd `edeוכתב ביניהם . הבדל שאין ומשמע "

המדרש בדברי הוא  הרמב "ם של  מקורו כי משנה' (ב"ר ה 'מגיד

אשה פי"ח) "נשא  :eizeaexwnעצם' אומר הכתוב  עליו –

אחיו. לבת אחותו  בת  בין חילק ולא מבשרי '", ובשר  מעצמי 

לפרש יש  הרמב"ם  לדעת  כי משנה ', ה 'מגיד ומבאר 

טבעית אהבה  שוררת  קרובים שבין  משום  הוא  המצוה  שטעם

ואסו ומאחר  יפה, יעלו  הנישואין קרובתו את  יישא  רואם 

בת או אחיו  בת  לשאת  מצוה  אחותו, או  בתו  את לשאת

לו. המותרת  ביותר הקרובה  שהיא אחותו

יהודה רבי  שהרי כן, לנהוג  ראוי האם  דנו  והפוסקים 

ויש אחייניתו. את  לשאת  שלא  בצוואתו הזהיר  החסיד 

מצוה , בכך שיש  נאמר שבגמרא אע"פ  כי  דבריו , את  שביארו

אלו בנישואין נזק  או סכנה  חשש  קיים  בימינו מנגד  גם (וכידוע

משפחה) בני בין בנישואין להיות העלולים תורשתיים פגמים אלאאודות ,

ו'שומר מגינה  המצוה  מצוה , לשם  נעשה  הדבר שכאשר 

החשש גבר הדורות  ירידת  עם  אולם  רע ', דבר ידע  לא מצווה

ולכן הסכנה  ומתעוררת  וחוזרת  מצוה לשם מכוונים  שאין 

מכך  להימנע  סי'לא)ציווה  הראשה אבן כז, סי' יו"ד אריה שם שו"ת .(ראה

לחשוש שאין  שכתבו ויש  לדבריו  שחששו יש  (ראה ולמעשה 

נג) עמ' ונישואין' שידוכין בעניני החסיד יהודה רבינו .'צוואות

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה שלום שי'

שלום וברכה!

אחי  ישיבת  של  הכתות  המשך  לסדר  הסברא  ע"ד  כותב  בו  תמוז,  מכ"ה  מכתבו  על  במענה 
תמימים במחנם הט' נוסף על אלו שישנם עתה, אשר כפי השערתו יכול לעכב איזה תלמידים הנמצאים 
בכתות הגבוהות שימשיכו לימודם בישיבה גם להבא, ושואל אם אפשר יהי' לשלוח מכאן 7-6 תלמידים 

עם ראש ישיבה למחנם הט' בכדי להשגיח על התלמידים הנ"ל.

והנה בודאי אשר להוסיף כתות גבוהות יותר נכון במאד מאד )לקו"ת שלח לח, ג(.

ובנוגע להענין דשילוח תלמידים מכאן, הנה צריך להתדבר בזה עם הנהלת הישיבה דכאן, אבל 
לכאורה כמה קישויים בדבר והעיקר אשר לכאורה הורי הנ"ל אינם צריכים להסכים ע"ז כיון שזהו 
היפך דרך הרגיל, כי נוסעים מעיר קטנה לעיר גדולה ומישיבה קטנה לישיבה יותר גדולה ולא להיפך. 
ובודאי זוכר ג"כ הנסיון ב... עד"ז ושלא הצליח, אף כי לא כל התנאים שוים, משא"כ אם היו מוסיפים 
אומץ אודות הנערים ובחורים בעירו, ומסתברא שזהו נקל הרבה יותר, ובכ"א איני שולל את הענין 

וכנ"ל שיתדבר עם הנהלת הישיבה.

בברכת הצלחה.
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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≈«≈
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¿»¿…≈
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הלכה  (שם חכמים לתלמידי מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ"א  המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ),
שני  למעשר הדין שהוא ופשוט ו) הלכה מעשר מהלכות
פ"ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn e"hÎ'h -`"tyz'd

à"ôùú'ä *áà-íçðî 'è ïåùàø íåé
úåìôú øãñ .åèø äùò úåöî

'åëå åðéìò êåìîé .. íòä åâäð ,äðùä ìë
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ìéòì ñôãð äðMä-ìk úBlôz øãñÅÆÀÄÈÇÈÈ
âö ãåîò ãò àö ãåîòî

à"ôùú'ä áà-íçðî 'é éðù íåé
ìéòì ñôãð ïøecñå älôzä úBëøa çñðÙÇÄÀÇÀÄÈÀÄÈ

à÷ ãåîò ãò ãö ãåîòî
ãåîòî ìéòì ñôãð éeãéåä çñðà÷ãò ÙÇÇÄ

ãåîòâ÷

à"ôùú'ä áà-íçðî à"é éùéìù íåé
ãåîòî ìéòì ñôãð ïBænä úkøa çñðâ÷ ÙÇÄÀÇÇÈ

ãòãåîòä÷
.ãð÷ äùò úåöî
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

à"ôùú'ä áà-íçðî á"é éòéáø íåé
.ãð÷ äùò úåöî

הקודם ביום נדפסה הקנ"ד ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî â"é éùéîç íåé
.ëù äùòú àì úåöî

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"é éùéù íåé
.ëù äùòú àì úåöî

ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה נדפסההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
הקודם ביום

à"ôùú'ä áà-íçðî å"è ÷"ù íåé
.áëù äùòú àì úåöî
áà-íçðîå"è-'èùãå÷úáù-ïåùàøíåé

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" "לאֿתבערּו b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ

(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ

ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".
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‡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»≈¿«≈¿«¬∆
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
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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

.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
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„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¿≈»¿«¿∆»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"DWxbl FYrce dX` mc` `Vi `l." Ÿ¦¨¨¨¦¨§©§§¨§¨

"אסור  הכ"ח) (פכ"א ביאה איסורי בהלכות גם כתב זה דין
על  תחרוש אל שנאמר לגרשה ודעתו אשה לישא לאדם
תחילה  הודיעה ואם אתך, לבטח יושב והוא רעה רעך
הביא  למלך והמשנה מותר". לימים אותה נושא שהוא
ואם  ז"ל הרמב"ם וכתב כו' אדם ישא "לא הטור דברי
מותר" ידועים לימים אותה נושא שהוא תחילה הודיעה
היא  והלא ברמב"ם ההלכה תלה למה הב"י עליו והקשה
הויא  מאן ואומר "מכריז לז) (יבמות מפורשת גמרא
זו  עובדה על הקשו שם שבגמרא התירוץ ומביא ליומא",
גיסא  לאידך קשה זה פי על אבל ראיה, משם אין וממילא

זה. לדין הרמב"ם של מקורו מהו

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. שדעתו תחילה הודיעה באם שייך אינו זה
הפסוק  על בגמרא מובא הלא להבין, צריך הדין בעצם
מידות  תשע אלו והפושעים" המורדים מכם "וברוחי
פסק  וכן לגרשה בדעתו שגמר גרושות" "בני מהם שאחד
לגרשה  בדעתו שגמר אחר עליה יבוא שלא הרמב"ם
אשה  לשאת יכול כיצד וא"כ הי"ב) פכ"א ביאה (איסורי
והרי  יגרשנה ואח"כ לימים אותה שנושא כשהודיעה לימים

וצ"ע. הלב, גרושת של דין לה יש
ישראל  כנסת שבין הגירושין הוא הגלות ענין כללות והנה,

"א  שאומר אשר והקב"ה אמכם כריתות ספר זה י
על  שאלה שאין הפסוק של ומשמעו שלחתיה"
יש  וא"כ כריתות". ה"ספר היכן רק אלא ש"שלחתיה"
וא"כ  גירושין ויהיו גלות שתהיה ידע הקב"ה הרי לשאול
וכנסת  הקב"ה בין הנישואין ענין להיות היה יכול היאך

לגרשה. הקב"ה של בדעתו שהיה בשעה ישראל
"דברי  הרמב"ם: כותב התורה יסודי הלכות בסוף והביאור:
בזה  אין דבריו עמדו לא אם . . אומר שהנביא הפורענות
ונחם  חסד ורב אפים ארך שהקב"ה . . לנבואתו הכחשה
נינוה". כאנשי להם ונסלח תשובה שעשו ואפשר הרעה, על
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".
שיהיה  הקב"ה רצה לא בוודאי כי לגרשה" מנת "על מעולם
יהיו  שהנישואין כדי כך, על ישראל את והזהיר הגלות ענין

תמידי. באופן
למעלה  שהוא לדעת שצריך יהודי, לכל מזה ההוראה
יכול  העולם טבע שמצד ואף והעולם, הטבע מהגבלות
הפסוק  על הרמב"ם וכפירוש "והשחתם", של למצב לבא
של  מנהגו הבורא "הודיעו – גו'" וזנה הזה העם "וקם
אחרי  וגם וכלל, כלל מכריחו הדבר אין מכל־מקום עולם"
של  למצב במהירות להופכה ביכולתו יש בגלות שנמצא
על  הבית בעלת שהיא בתורה העסק ידי על גאולה
שכשנעצרו  ברשב"י שמצינו דרך על העולם, מציאות
נעים  ומה טוב מה "הנה הפסוק על תורה אמר הגשמים

גשמים. וירדו יחד" גם אחים שבת
.b"q oniq zekln oii it lr

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"eiYgY zaWFi didY `le .DWxbl FYrce dX` mc` `Vi `lŸ¦¨¨¨¦¨§©§§¨§¨§Ÿ¦§¤¤¤©§¨
DWxbl FYrce FYWOWnE."'Ek §©©§§©§§¨§¨

לישא  לאדם "אסור ביאה איסורי בהלכות גם כתב זו הלכה
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והוא  רעה רעך על תחרוש אל שנאמר לגרשה ודעתו אשה
הדין  להביא הוצרך מדוע לעיין ויש ". . אתך לבטח יושב

המקומות. בשני
ביאה: איסורי ובהלכות כאן הלשונות שינויי להבין צריך גם
ומשמשתו  תחתיו יושבת תהיה "ולא הדין גם הביא כאן א.

ביאה. איסורי בהלכות כתבו שלא – לגרשה" ודעתו
"אל  מהפסוק לזה המקור הביא ביאה איסורי בהלכות ב.
"ואם  זה איסור חל שלא האופן הוסיף וגם גו'", תחרוש

מותר". בתחילה הודיעה
בש"ס: סוגיות בשתי הוא אלו דינים מקור להבין צריך גם
ישא  "לא יעקב בן דר"א הברייתא הובאה יבמות במסכת
על  תחרוש אל שנאמר משום לגרשה ודעתו אשה אדם

גיטין  ובמסכת אתך", לבטח יושב והוא רעה רב רעך "א"ל
תחתיו  יושבת והיא לגרשה לבו אם לרבא משרשיא
והוא  רעה רעך על תחרוש אל עלי' קרי מהו? ומשמשתו
תחרוש  "אל הפסוק הובא שבגמ' ומזה אתך", לבטח יושב
דין  על והן לגרשה" ודעתו כו' ישא "לא דין על הן גו'"
הדין  שגם מוכח כו'" תחתיו יושבת והיא לגרשה "לבו
פסוק  הרמב"ם הביא למה צ"ל וא"כ בפסוק, מקורו השני
(לא  הראשון הדין על לראיה ביאה איסורי בהל' רק זה

הנ"ל). הדינים שני (שמביא כאן ולא כו') ישא
ב'ספר  הרמב"ם של דרכו שאין הידוע פי על לומר ויש
שבמנין  (אף בגמרא שהובאו המקורות להביא היד'
הביאו  ולכן ההלכה). בתחלת הכתוב להביא דייק המצוות
המשך  את הכתוב מבאר שם כי ביאה איסורי בהל' רק
לימים  אותה נושא שהוא בתחילה הודיעה "ואם ההלכה
זה  היתר כי ביאה איסורי בהל' החידוש שזהו מותר"
"לא  – הנישואין תחלת של בדין רק הוא הרמב"ם) (לדעת
תחתיו" "יושבת כשכבר ולא לגרשה" ודעתו . . ישא

שהביא. מהפסוק הנלמד
והוא  רעה רעך על תחרוש "אל שכתוב במה בזה: והביאור
שאפשר  בזה האיסור מהו – לברר יש אתך" לבטח יושב
רעה) (ומידה מגונה הנהגה הוא א. אופנים: בשני לפרשו
האיסור  ב. כו'. חברו את ומרמה רעה החורש האדם של
והביזיון  הצער מצד כי־אם שבאדם מגונה מדה מצד אינו

בזוי. באופן היא אתך" "לבטח שישיבתו לחברו שגורם
אלא  לחברו, הודיע רעה" כשה"חורש להלכה ונפק"מ
הא' לאופן אתו: לשבת ממשיך זאת שבכל במצב שחברו
יצא  לא הב' לאופן אבל שהודיעו, כיון מגונה מדה זו אין

מזה. מצטער הוא שהרי זו בהודעה איסור מכלל
הודעתו  מהני אם הפוסקים מחלוקת להסביר יש ובזה
לגרשה": ודעתו ומשמשתו תחתיו "יושבת כאשר
"שאם  הנישואין בתחילת רק מהני שהודעתו האומרים
וקיבלה. סברה מוגבל, לזמן אצלו להיות נתרצתה בתחלה

ולבה  לעשות לה מה לגרשה אח"כ כשהודיעה אבל
רעה", רעך על תחרוש אל ביה וקרינן בקרבה מצטערת
מהפוסקים  כמה לדעת אבל הנ"ל, השני כאופן סוברים
יושב  כש"הוא דוקא הוא רעה שחורש האיסור" ש"עיקר

" ולכן דמי,לבטח" שפיר לגרשה שדעתו לה מודיע אי
לבטח  יושב והוא רעה רעך על תחרוש אל דייק הכי וקרא
בה", לן לית לה שמודיע דהיינו לבטח יושב אינו הא אתך

הא'. כאופן הוא
זה  ובאיסור בי' איתנהו תרווייהו הרמב"ם שלדעת וי"ל
הגמ' הש"ס: סוגיות בשתי שמקורם הדינים שני ישנם
שנאמר  משום לגרשה ודעתו אשה אדם ישא "לא ביבמות
זה  של הגנאי מצד האיסור בדין מדברת גו'" תחרוש אל
רעה  עשיית – הכתוב לשון פשטות שזהו רעה החורש
הוא  זה ואיסור אתך" לבטח "יושב שהוא בזמן לחברו
באופן  מלכתחילה באה חברו עם כשהישיבה דווקא

הנישואין. בתחילת כוונתו שזוהי היינו רעה, שחורש
לגרשה  לבו "אם שגם רבא מחדש גיטין במסכת משא"כ
[אלא  וכנ"ל איסור בזה יש ומשמשתו" תחתיו יושבת והיא
אמר  ולא בלשונו דייק ולכן הכתוב לשון פשטות זה שאין

" אלא גו'" תחרוש אל משום עלי'"אסור תחרוש קרי אל
שמצד  ומובן רעה]. חורש נקרא כזו הנהגה על שגם גו'"
בתחילה  הודעתו מועילה לא תחרוש" "אל של דין זה

לגרשה. ודעתו ומשמשתו תחתיו כשיושבת
של  בדין מדבר כאן בהלכה ברמב"ם: ההלכות שתי והם
כו'" תחתיו יושבת תהיה ש"לא גיטין) (שבמסכת רבא
ביאה  איסורי בהלכות ואילו לחברו, הצער גרימת מחמת
ודעתו  אשה לישא האיסור דראב"י) (מהברייתא מביא
לא  וגם גו' תחרוש "אל הכתוב שם הביא ולכן לגרשה.
לגרשה" ודעתו תחתיו יושבת תהיה "ולא הדין שם כתב
שהוא  הדין וחידוש ההלכה להגדרת היא שם שכוונתו כיון
"אם  ולכן וכו' צער גרימת מטעם ולא תחרוש" "אל משום

מותר". . . תחילה הודיעה
לשון  מפשטות כי לגמרי, מיושב הדבר אין שעדיין אלא
אשה  לישא לאדם "אסור ביאה איסורי בהלכות הרמב"ם
להשמיע  שבא נראה כו'" ואם כו' שנאמר לגרשה ודעתו
(ובעיקר) גם אלא כאן כתב שכבר ההלכה הגדרת רק לא

האיסור. גוף
לו  היה בגדרן מחולקות ההלכות ששתי הנ"ל לפי בנוסף,
רק  לגרשה" ודעתו אשה אדם ישא "לא האיסור להביא
וההיתר, מהכתוב המקור עם יחד ביאה איסורי בהלכות
תחתיו". יושבת ש"אם הדין רק להביא גירושין ובהלכות

" כתב כאן הלשון: שינוי בהקדם ישא ויובן כו'"לא אדם
" כתב ביאה כו אסור ובאיסורי שישא כיון לאדם "'

וגירושין, אישות בהל' דין שונים; דינים שני הם שלדעתו
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איסורי  (בהל' והוא לאשתו איש בין ההנהגה באופן ודין
תחרוש". "אל מהכתוב ביאה)

שאף  כו'" ישא "לא הדין להשמיע בא גירושין בהלכות
בזה אתאיסור שאין סותרת זו שהנהגה הנישואין ענין הרי

לבשר  והיו באשתו "ודבק שענינם תורה פי על לאמיתתו
ולכן  המפסיק. פרט שום בלי תמידי ודביקות קנין  - אחד"
אלא  ראשונה אשתו אדם יגרש "ולא הלכה באותה ממשיך
למהר  לו ראוי ואין כו' שנאמר דבר ערות בה מצא כן אם
– הוא אחד הדינים שני תוכן כי ראשונה" אשתו לשלח
לפירוד  מקום נותן שאינו עצמן מצד הנישואין ענין גדר

כלל.
לזה, זה אדם בני בהנהגת איסור והוא נוסף דין ישנו אבל

" לאשה איש בין ודעתו אסורוכן אשה לישא לאדם
במסכת  שבש"ס: הנ"ל המימרות משתי ומקורו לגרשה"
בענין  מאמרים לכמה בהמשך ראב"י מאמר בא יבמות
מכך) לבא היכולות ותקלות חששות (בגלל חתנות איסורי
איסורי  בהל' שלאח"ז בהלכות הרמב"ם הביא אלה ודינים
אשה  אדם ישא "לא המאמר בא לזה ובהמשך ביאה,

לגרשה שנאמר ודעתו רעה משום רעך על תחרוש אל
אתך". לבטח יושב והוא

ב"ש, מחלוקת לביאור בהמשך המאמר בא בגיטין אבל
האמור  מהפסוק הנלמד אשה, לגרש מותר מתי ור"ע ב"ה
בה  מצא כי בעיניו חן תמצא לא אם "והיה גירושין בפ'
מצא  "לא ר"פ לשאלת רבא לתשובת ובהמשך דבר" ערות
לא  אונס גבי רחמנא "מדגלי – מהו" דבר ולא ערוה בה
הכא  אבל רחמנא דגלי הוא התם כו' ימיו כל לשלחה יוכל
דעות  כמה דר"מ בברייתא וממשיך עבד" דעבד מאי

לגירושין. בשייכות ואשה איש בקשר (מדות)
לבו  "אם לרבא משרשיא רב שאלת שייכת מה ולכאורה
סוגיא  בתוך מהו" ומשמשתו תחתיו יושבת והיא לגרשה
הרי  ועוד: מהני. הגירושין ואם לגרש מותר מתי שתוכנה
לגרשה  ודעתו אשה אדם ישא "לא דראב"י בברייתא מפורש

משרשיא. לרב לי' מספקא ומאי גו'" תחרוש אל משום
זהו  האם היא משרשיא רב ששאלת הרמב"ם הוכיח מכאן
פרטי  איסור רק ולא (וגירושין) הנישואין פרשת מעצם
אל  עלי' "קרי רבא ותשובת גו'", תחרוש "אל מטעם
אלא  תחרוש" "אל משום שאסור הכוונה שאין גו'" תחרוש

אלו שאין מילתא גילוי הוי זה כי נישואיןשפסוק כדבעי
"- כאלה עלי'בנישואין והוא קרי רעה רעך על תחרוש אל
אתך". לבטח יושב

בגיטין, רבא למאמר ביבמות הגמ' בין החילוק זהו
"לא  לדין כמקור גו'" תחרוש "אל הכתוב בא שביבמות
הנישואין  בגדר מילתא גילוי הוא ובגיטין כו'" אדם ישא
פרט  שום בלי בשלימות באשתו" "ודבק שצ"ל תורה ע"פ

כו'. הפסק של
הודיעה  ש"אם הדין כאן הביא שלא הטעם יובן ובזה
האיסור  כלפי רק הוא בזה ההיתר כי מותר" כו' בתחלה
אבל  כו'" אתך ובטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל
נישואין  גדר בגוף לחסרון בשייכות ומשנה נוגע זה אין
גורע  זה הרי לגרשה שדעתו מודיעה אם שגם כיון וגירושין

הנישואין. ענין מגוף
.138 cenr cl wlg zegiy ihewl

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¿…»¿»«««¬≈¿»∆∆¿∆∆¿≈»
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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
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»
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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
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
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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
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≈«
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˙¯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

.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
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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
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
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.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

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»≈»«»¿»≈
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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…
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.
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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
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
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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»∆∆…≈

‡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,

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



oiyexibקח zekld - miyp xtq - a`Îmgpn `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד
ס"ט. יז,

á"ôùú'ä áà-íçðî à"é éðù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בעלה 1) מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר

אשת  התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי
קלושה. בעדות איש

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡·e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa ˙Ó,˙È¯˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆB¯Â¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
‰¯ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï - dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»

B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף כלומר,
נאמנת. שאינה שקרנית 3)בעולם, והוחזקה הואיל

ממשיכה  שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר והוברר
עד  שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט

שקר.

.·˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ - ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈ¯·c ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈ·Ï BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ e‚¯‰pL ÔB‚k .'˙Ó' ¯Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ Ôa¯L∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È¯‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚¯‰ ,el‡Â el‡ e‚¯‰pL ¯Á‡Ó :˙¯ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»

'ÂÈz¯·˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .5˙Ó‡ -6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על אף
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï - ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע לא כלומר,

.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8- ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÓÂ ·¯˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡ ·¯ ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי 8) כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל

הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר,
השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור

האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם
מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰¯Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰¯ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
- ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÔB·Ú¯ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡ - ÂÈz¯·˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי
לא  מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי. שעזבתו פי על ואף לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי
מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי
המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚¯‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰¯Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ;˙Ó‡ - ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :¯Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
ובירושלמי  עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני  נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÌÏBÚa ¯·„ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê ¯·c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt ¯·cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯Ú ¯·ca e˙eÓiL ¯LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰ ·¯ ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „·Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡ - ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰È¯·cƒ¿≈∆

דעת.15) בני והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL»«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«¿»»
ÈBÏÙe ,ÌL eÈ‰ ÔÈcÙÒ CÎÂ Ck ,ÈBÏt „tÒ‰Ó≈∆¿≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ
eOÚ CÎÂ Ck ,B˙hÓ ¯Á‡ ‰ÏÚ ÈBÏÙe ,ÌÎÁ‰∆»»¿ƒ»»««ƒ»»»»»

c‰ Èt ÏÚ Ô‰ÈtÓ „ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓaÌÈ¯· ¿ƒ»¬≈∆≈ƒƒƒ∆«ƒ«¿»ƒ
el‡‰16.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆«ƒƒ∆ƒ¿

סיפור 16) אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, עדות כאן שאין
אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים

.È‡Opz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ˙‡ Èz‚¯‰ :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬≈ƒ»≈
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÂÈt ÏÚ17„ÈÚ‰ È¯‰Â , «ƒ∆≈»»≈ƒ«¿»»«¬≈≈ƒ

˙nL18. ∆≈
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לעצמו 17) הוא קרוב שהרי הרגו, בעצמו שהוא לו להאמין
נעשה  הרי לעצמו נאמן היה אילו כי לעדות, פסול וקרוב
אשה, לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח רשע
עד". להיות רשע עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה

ומפרשים,18) דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן
הוא  נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים עם שהיה

הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה

.‡È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆»«∆≈ƒ«¿ƒÀ
:¯Ó‡Â ÁÈÒÓ Ì"ekÚ ‰È‰ ?„ˆÈk .ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ«ƒ≈«»»«≈ƒ«¿»«
‰OÚ ‰·BË ‰nÎÂ ‰‡ ‰È‰ ‰nk ,˙nL ÈBÏÙÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆≈«»»»»∆¿«»»»»
C¯ca ‡a È˙ÈÈ‰Lk :¯ÓB‡Â ÁÈÒÓ ‰È‰L B‡ ;ÈnÚƒƒ∆»»≈ƒ«¿≈¿∆»ƒƒ»«∆∆
¯·„Ï È‰Ó˙e ,˙ÓÂ enÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈBÏt ÏÙ»«¿ƒ∆»»¿«≈ƒ»»≈¿≈«ƒ¿»»
Ô‰L el‡‰ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ;Ì‡˙t ˙Ó „ˆÈk ‰Ê∆≈«≈ƒ¿…¿«≈ƒ¿»ƒ»≈∆≈

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰Ï B˙ek ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó19. «¿ƒ∆≈«»»¿»ƒ¬≈∆∆¡»

נתכוון 19) אם שכן וכל נאמן אינו להעיד נתכוון אם אבל
נאמן. שאינו - להינשא להתירה

.·È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚÓ ÚÓML Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈««≈ƒ«¿ƒÀ
ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,epnÓ ÚÓML „ÈÚÓ≈ƒ∆»«ƒ∆¿ƒ»≈«ƒ«∆¿»ƒ

‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡20‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ∆…»¿»»¬«¿»¬»ƒ»¿»
‡l‡ Ôek˙È ‡Ï ‡nL Ì"ekÚ‰ ˙ÁÈOa ‡Ï˙Ó‡ ÌL»¬«¿»¿ƒ«»«∆»…ƒ¿«≈∆»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚ :„Á‡Ï ¯Ó‡L BÓk ,¯Á‡ ¯·„Ï¿»»«≈¿∆»«¿∆»¬≈ƒ»»»
‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏÙ Èz‚¯‰L C¯„k E˙B‡ ‚¯‰‡ ‡lL∆…∆¡…¿¿∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ≈∆

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21.‰Ê ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï B˙ekL , ≈ƒ«¿ƒÀ∆«»»¿«ƒ≈»«∆

עין.20) למראית הנמקה הריגת 21)תואנה, על להאמינו
אשתו. ולהשיא פלוני אותו

.‚È˙B‡k¯ÚÓ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ22:e¯Ó‡L Ì"ekÚ ÏL ¿≈ƒ»«≈«¿»∆«∆»¿
ÔÓˆÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰L ,ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ - ÈBÏt e‚¯‰»«¿¿ƒ≈»∆¡»ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈«¿»
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï È„k ·ÊÎa¿»»¿≈¿«ƒ≈»¿≈…«≈ƒ¿»ƒ≈

משפט.22) בתי

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰lÁz Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿ƒ»««ƒ
Ïk L¯ÙiL „Ú e‰e˜„·e Ck ¯Á‡ B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬««»¿»«∆¿»≈»

.ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ú¯‡Ó‰«¿…»¬≈∆∆¡»«ƒƒ«ƒ

.ÂË˙nL ÈzÚÓL' ¯Ó‡L „Ú‰L ,eÚ„B‰ ¯·k¿»«¿∆»≈∆»«»«¿ƒ∆≈
‰Ê È¯‰ - „·ÚÓ ‰ÚÓML ‰M‡Ó ÚÓL elÙ‡ ,'ÈBÏt¿ƒ¬ƒ»«≈ƒ»∆»¿»≈∆∆¬≈∆

ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈ƒ»«ƒƒ«ƒ¬»ƒ»«
ÂÈ˙È‡¯ È‡Â ÈBÏt ˙Ó :„·Ú‰ B‡ ‰M‡‰ B‡ „Ú‰»≈»ƒ»»∆∆≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
zÚ„È ‰n·e ˙È‡¯ C‡È‰ :B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙nL∆≈¬ƒ≈«»ƒ»«∆»«¿»
„ÈÚ‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - ¯e¯a ¯·„a „ÈÚ‰ Ì‡ ?˙nL∆≈ƒ≈ƒ¿»»»∆¡»¿ƒ≈ƒ

‰˙ÈÓÏ Ôa¯L ÌÈ¯·„a24;BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡ - ƒ¿»ƒ∆À»¿ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿
˙nL e‰e‡¯Lk ‡l‡ ˙nL Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ«»»»∆≈∆»¿∆»∆≈

.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡Â È‡cÂ««¿≈»≈

הראשון 23) האומר ידע כיצד יודעים אנו שאין פי על ואף
בפנינו  אינו שהרי - לבודקו לנו אפשר ואי הואיל מת, שזה

אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי סומכים אנו -
חי.24) והוא נמלט זה שגם וייתכן לחיים, ומיעוטם

.ÊËÌia Ú·Ë elÙ‡ ,ÌiÏ ÏÙpL e‰e‡¯ ?„ˆÈk≈«»∆»««»¬ƒ»««»
ÌB˜Óa ‡ˆÈ ‡nL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÏB„b‰«»≈¿ƒƒ»»∆≈∆»»»¿»
,‰¯ÚÓ B‡ ¯Ba ÔB‚k ,ÌÈˆa˜Ó ÌÈÓÏ ÏÙ Ì‡Â .¯Á‡«≈¿ƒ»«¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»

ÂÈ·È·Ò Ïk ‰‡B¯Â „ÓBÚL25‡ˆzL È„k ‰‰LÂ , ∆≈¿∆»¿ƒ»¿»»¿≈∆≈≈
BLÙ26˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - ‰ÏÚ ‡ÏÂ «¿¿…»»¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ∆

‰„eˆÓ eÎÈÏL‰Â ,Ìia e‰eÎÈÏL‰ Ì‡ ÔÎÂ .BzL‡27 ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»
¯·‡ epnÓ eÏÚ‰Â ÂÈ¯Á‡28ÔÓ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L «¬»¿∆¡ƒ∆≈∆∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈ƒ

ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰««¿ƒ¿∆¬≈∆¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ
BzL‡ ˙‡29. ∆ƒ¿

סוף 25) להם ושאין מותרת אשתו - סוף להם שיש "מים
אסורה". שעות.26)אשתו כשלוש רשת.27)והוא

הוא.28) המושלך של זה שאבר מובהק סימן ידי על והכירו
לאחר 29) אלא מותרת שאינה והרשב"א הרמב"ן וכתבו

חודש. עשר שנים

.ÊÈ·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯30Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡ »∆»«¿…¬»¿≈ƒ¿«≈»∆
ÏÙ .e‰eÏÎ‡È ‡lL ¯LÙ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ»»∆¿»∆……¿»«

ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ˙¯ÈÙÁÏ31,L‡‰ ÔL·k CB˙Ï B‡ , «¬ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿«»≈
ÔÓL B‡ ÔÈÈ ‰‡ÏÓ ˙Á˙B¯ ‰¯BÈ CB˙Ï B‡32B‡ , ¿»««¿≈»«ƒ∆∆

ÔÈÓÈÒ ÈL Ba eËÁML33Á¯·e „ÓÚ elÙ‡ ,Ôa¯ B‡ ∆»¬¿≈ƒ»ƒÀ»¬ƒ»«»«
Ïk ÔÎÂ .˙eÓÏ BÙBÒ È‡ceL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ -¿ƒƒ»»∆≈∆««»¿≈…
˙eÓÈ ‡l‡ ,‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆»»

.ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ el‡ È¯‰ - ·B¯˜ ÔÓÊa „iÓƒ»ƒ¿«»¬≈≈¿ƒƒ»»

חיות.30) כשעומד 31)מאורת בנפילתו שדוחקם ידי על
אותו. מזיקים מים 32)עליהם של ליורה הדין והוא

האש. על העומדת והוושט.33)רותחים, הקנה

.ÁÈ·eÏˆ e‰e‡¯34Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â »»¿»≈««ƒ
.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ - ÌÈvÁ Ba e¯È B‡ e‰e¯˜cL∆¿»»ƒƒ≈≈ƒ»»∆≈
‰‡ˆBÈ LÙp‰L ÌB˜Óa ÏÎB‡ ÛBÚ‰ e‡¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿»∆«∆∆¿»
‰Ê È¯‰ - ÂÈÚÓ Èa B‡ BaÏ B‡ BÁÓ ÔB‚k ,B˙ÏÈËaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿≈≈»¬≈∆

.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ»»∆≈

תלוי.34)

.ËÈB‡ ‰ÓÁÏna ˙nL ÂÈ˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»»
˙ÓÂ ÏB„b‰ Ìia Ú·hL B‡ ,˙ÏtÓa35‡ˆBiÎÂ , ¿«…∆∆»««»«»»≈¿«≈

- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ Ì‡ :‰˙ÈÓÏ Ôa¯L el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆À»¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ
ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,ÔÓ‡36- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ…»«¿«¿ƒ

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‡Op˙ ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈

עלה.35) ולא נפשו שתצא כדי שם על 36)ששהה ואף
וקברתיו, במלחמה בעלי מת לומר נאמנת אינה שאשה פי
וחשקה  גופה צער מתוך האשה כי ביניהם, לחלק יש
אחר  אדם שקברה או קברתיו, ולומר לשקר עלולה להינשא
למה  המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת

כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד

.ÎdÏÚa Ú·hL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»
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‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡ Ìia37B¯ÎÊ „·‡Â , «»¿«ƒ∆≈»∆¿…»»¿»«ƒ¿
BÓk ,BÊ ˙e„Ú ÏÚ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - BÓL ÁkzLÂ¿ƒ¿««¿¬≈…ƒ»≈«≈¿

e¯‡aL38‰È‰ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆≈«¿¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒ»»
,'Ìia ÈBÏt Ú·Ë' ¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰»«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»«¿ƒ«»
‰¯B‰L ÌÎÁÂ .‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ¿ƒ»«ƒ¬≈…≈≈¿»»∆»

B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰lÁzÎÏ d‡ÈO‰Ï39. ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ

נפשו.37) שתצא כדי שיעור עליו אם 38)ששהה ואפילו
מעידים  ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים

המיתה. על ולא הטביעה על שטעה 39)אלא הודה ואם
פי על אף אותו.- מנדין אין פיו על נישאת שכבר

.‡ÎBzÁct Ì‡ :˙Ó B‡ ‚e¯‰ e‰e‡ˆÓ40BÓËÁÂ ¿»»≈ƒ««¿¿»¿
- ÈBÏt ‡e‰L Ô‰a e‰e¯Èk‰Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈt Ûeˆ¯Ùe«¿»»«»ƒ¿ƒƒ»∆∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ41Èt ÏÚ Û‡ ,el‡Ó „Á‡ Ïh Ì‡Â ; ¿ƒƒ»»¿ƒƒ«∆»≈≈««ƒ
ÂÈÏÎ·e BÙe‚a ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LiL42‡ÓeL elÙ‡Â ,43- ∆≈»∆ƒ»ƒ¿¿≈»«¬ƒ»

ÌÈ¯·c ‰na .‡e‰ ¯Á‡ ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»∆»«≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡44¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a e‰e‡¯La ? ¬ƒ¿∆»¿¿»»ƒ««

ÔÈ‡ - ‰LÏL ¯Á‡ Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡ B‡ B˙‚È¯‰¬ƒ»««ƒ»¬»««¿»≈
.‰pzLÓ ÂÈt Ûeˆ¯tL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«∆

הרי 41)מצחו.40) בם", ענתה פניהם "הכרת כתוב: שכן
פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות בגדיו.42)שאין

במקצת.43) מובהק סימן שהיא על 44)יבלת, שמעידים
וחוטמו. פניו פרצוף

.·Î‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia Ú·Ë»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - BÓËÁÂ ÂÈt e¯Èk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»

‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÈna ‰pzLÓ BÈ‡L46Ì‡Â . ∆≈ƒ¿«∆««ƒ∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ
‰¯OÚ ÌÈzL Ìi‰ ÔÓ CÏL‰L ¯Á‡ ‰Laia ‰‰L»»««»»««∆À¿«ƒ«»¿≈∆¿≈

Át˙Â ˙BÚL47.‰pzL È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - »¿ƒ¿«≈¿ƒƒ»»∆¬≈ƒ¿«»
ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï B¯Èk‰Ï È„k B˙¯eˆa ÔÈÏkzÒnLk48- ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈¿«ƒ¿»ƒ»»

¯p‰ ¯B‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿ƒ¬ƒ««¿»¿«≈
.‰·l‰ ¯B‡Ï B‡¿«¿»»

ואין 46)לטביעתו.45) הפנים צורת צומתים שהמים
ולהשתנות. לנפוח אותם פניו.47)מניחים נפחו

נהרג.48) או כשמת

.‚Î¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ „Á‡ e‡¯49ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ
LÁ BÎL È¯‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt Ôa∆¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬≈¿»»»
‡ÏÂ ‰pzLpL e‰e‡ˆÓe eÎÏ‰Â ,˙Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿»¿¿»∆ƒ¿«»¿…

BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ el‡ È¯‰ - e‰e¯Èk‰50. ƒƒ¬≈≈«ƒƒ∆ƒ¿

אומר.49) הוא עצמו בפנים 50)על שנשכו שאפשר
צורתו. שנשתנה ונתפח

.„Î:ÌÈL‡ B‡ ÔÈc ˙Èa ÈÏ e¯Ó‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡a»∆»¿»«»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ôa ˜ÁˆÈ ˙nL Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏzLk¿∆≈≈¿»¿ƒ¡…»∆∆≈ƒ¿»∆
Ú„BÈ BÈ‡ ÁÈÏM‰Â ,eÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡·e ;Ï‡ÎÈÓƒ»≈»«»ƒ«¿»«»¿«»ƒ«≈≈«
ÌLa Úe„i‰ ÈBÏt ÌÈÚ„BÈ e‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»«¿≈
Ôa ˜ÁˆÈ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BzL‡ È¯‰ - ‰Ê∆¬≈ƒ¿À∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»∆

˙nL ‡e‰ ¯Á‡ Ï‡ÎÈÓ51. ƒ»≈«≈∆≈

ואפילו 51) זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
השני. של אשתו את משיאים - חי מהם אחד אם הוחזקו,
או  חי הוא אם מהם אחד בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל
הוא  מי שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת,

המת.

.‰Î‡·e ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ enÚÓ Ï‡¯OÈÂ Ì"ekÚ ‡ˆÈ»»«¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«≈»
ÈnÚ ‡ˆiL LÈ‡ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰Â Ì"ekÚ‰»«¿≈ƒ«¿ƒÀ¿»«ƒ∆»»ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ˙Ó Ô‡kÓƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿¿««ƒ∆≈
¯Ó‡iL ,‡e‰Â .LÈ‡‰ B˙B‡ Ú„BÈ Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¿∆…«

'ÂÈz¯·˜'52. ¿«¿ƒ

עד 52) נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
פי  על אומר הוא שמא חוששים כי "קברתיו", שיאמר
כל  בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן

"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר

.ÂÎÌB˜nÓ „Á‡k Ì„‡ Èa ‰¯OÚ e‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬»»¿≈»»¿∆»ƒ»
ÌÈlÓb ÌÈ‡OB B‡ ¯ÏB˜a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰¯OÚL ,¯Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe¯·˜e55- ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן
במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או

לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי ואין הואיל
מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני בשישים "מעשה

על  חבל ואמר גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÂÈÓÈÒ eÈ‰ CÎÂ B˙¯eˆ CÎÂ Ck ,ÈBÏt¿ƒ»»»»¿»»ƒ»»≈¿ƒ
‡e‰L „Ú‰ „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÈBÏt ˙Úc‰ „Ó‡a¿…∆«««¿ƒ«∆»ƒ»≈∆

LÂ BÓL ¯ÈkÊÈÂ ÈBÏt„Á‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÈÚ Ì ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ»«∆»
˙ÓÂ ˙ÈBÏt ¯ÈÚÓ enÚ ‡ˆÈ57d˙B‡a ÔÈOtÁÓ - »»ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»

BzL‡ ‡Opz - ‡e‰ ‡l‡ ÌMÓ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,¯ÈÚ‰58. »ƒƒ…»»ƒ»∆»ƒ»≈ƒ¿

כלל.57) שמו הזכיר לפי 58)ולא מסיח בגוי הדין "והוא
תומו".

.ÁÎ¯ËLa ·e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ
- Ï‡¯OÈ ·˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚¯‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈

BzL‡ ‡Opz ‰Ê È¯‰60e˜„·e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿
,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
B˙·È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ·˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰LÈ¯„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰¯È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ï˜‰Ï ‡l‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈

.‰e‚Ú ˙¯z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»
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מועיל.59) הכתב אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב שהיה
שהתורה 60) הכתב, מן מתקבלת עדות שאין פי על אף

- כתבם" מפי ולא "מפיהם - עדים" שניים פי "על אמרה
זה  וכל עד. מפי בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות
הוכשר  שלא תינשא, לא - גוי כתבו אבל ישראל, כשכתבו

תומו. לפי במסיח אלא אם 61)גוי לראות העדים בדיקות
פעמים  ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם

בדבריהם. סתירות אין אם והמקום,62)לראות הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום ודורש 63)באיזה המחמיר "וכל

חכמים  דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר
לדרוש  צריך לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה

ולחקור.

.ËÎ‰Â¯Ú‰ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰L EÈÈÚa ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿≈∆∆ƒƒ¬»ƒ»∆¿»
‰¯eÓÁ‰64‰M‡ ˙e„Úa65B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú B‡ «¬»¿≈ƒ»∆∆ƒ¿»

,·˙k‰ ÈtÓe ,„Ú ÈtÓ „ÚÂ ,Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚ««≈ƒ«¿ƒÀ¿≈ƒƒ≈ƒƒ«¿»
„ ‡Ï·e‰„Èt˜‰ ‡lL ,e¯‡aL BÓk ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯ ¿…¿ƒ»«¬ƒ»¿∆≈«¿∆…ƒ¿ƒ»

˙e„Ú‰ ÈËtLÓ ¯‡Le ÌÈ„Ú ÈL ˙„Ú‰ ÏÚ ‰¯Bz66 »««»«¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿≈»≈
BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡67‡l‡ ∆»¿»»∆≈«»»«¬…«À¿∆»

˙‡ ‚¯‰ ‰fL e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,Ô˙e„Ú·e ÌÈ„Ú‰ ÈtÓƒƒ»≈ƒ¿≈»¿∆≈ƒ∆∆»«∆
‰Ê68ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡L ¯·c Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ B‡ ∆ƒ¿»∆∆¬»»»∆∆¿»«¬…«

ËÓM‰Ï ÏBÎÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,‰f‰ „Ú‰ ÈtÓ ‡lL BÈ¯aÀ¿∆…ƒƒ»≈«∆¿≈»≈»¿ƒ»≈
ÈBÏt ˙nL „ÈÚ‰L ‰Ê ÔB‚k ,˙Ó‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡69 ƒ≈«»»¡∆¿∆∆≈ƒ∆≈¿ƒ

„ÈÚiL ‡e‰ ˜BÁ¯ ¯·cL ,ÂÈÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï -…ƒ¿ƒ»»»»∆»»»∆»ƒ
¯˜La „Ú‰ Ba70‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ el˜‰ CÎÈÙÏ . »≈¿∆∆¿ƒ»≈≈¬»ƒ¿»»∆

‡Ï·e ·˙k‰ ÔÓe ‰ÁÙL ÈtÓ ,„Á‡ „Ú Ba eÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒƒƒ¿»ƒ«¿»¿…
Ï‡¯OÈ ˙Ba ‰¯‡Mz ‡lL È„k ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„¿ƒ»«¬ƒ»¿≈∆…ƒ»«¿»¿ƒ¿»≈

˙Be‚Ú71. ¬

דין.64) בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה איסור
זו.65) בעדות נאמנת וחקירה.66)שאשה דרישה כגון
אף 68)=בירורו.67) יודעים היינו לא העדאתם שלולא

הרוצח. זהו אם יתגלה 69)פעם - לפנינו חי יבוא שאם
אנשים 70)שקרו. אין להיגלות העשוי "דבר ז"ל: כאמרם

בו". ככה 71)משקרים על חכמים ראו מה תאמר שלא
שהוחזק  בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל

א  עד להאמין לא איסור להיגלות,בו העשוי בדבר אפילו חד
שומן  זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב חתיכת כגון
התרת  שמשום רבנו, מנמק לפיכך נאמן, אינו - חלב ולא

בזה. להקל חכמים ראו עגונה

ּגרּוׁשין  הלכֹות ְְִִִֵסליקּו

-miypxtq
dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

‰ÂˆÓe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»
ıÏÁÏ (· .ÌaÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙Á‡1. ««…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«¬…

˙eL¯ ¯ÈÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È ‡Opz ‡lL (‚∆…ƒ»≈¿»»¿ƒ»«∆»ƒ¿
˙‡¯˜ ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰M‡‰Â .‰ÈÏÚÓ Ì·i‰«»»≈»∆»¿»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰wÊ ˙‡¯˜ Ì·i‰ ˙eL¯e ,ÌeaÈÏ ‰˜e˜Ê2. ¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

חליצה,1) למצות קודמת ייבום שמצות לחלוץ", - "לייבם
ה"ב. "ואם 2)כדלהלן ח) לו, (איוב ככתוב קשר, לשון

כל  שכן ס"א), קנז, סי' לאהע"ז (רמ"א בזיקים" אסורים
שתחלוץ, או שייבמה עד היבם לרשות ואגודה קשורה יבמה

בסמוך. כמבואר

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
חליצה,3) למצות קודמת ושהיא יבום מצות רבינו בו כלל

נשים, כמה המת לאח יש זוקק, אח ואיזה פוטר זרע איזה
וגרשה  יבמתו כנס לפניו, נשותיהם ונפלו אחים כמה לו מתו
חדשי  וחליצתם, קטנה ושל קטן של יבומו להחזירה, מותר

מעוברת. של וחליצתה יבומה הבחנה,

.‡Ó ‰OÚ ˙ÂˆÓÌaÈiL ‰¯Bz‰ Ô4ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì„‡ ƒ¿«¬≈ƒ«»∆¿«≈»»≈∆»ƒ
ÂÈ·‡Ó5ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,6˙Ó Ì‡ , ≈»ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒƒ≈

.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È ,BÏ ÔÈ‡ Ô·e :¯Ó‡pL ;Ú¯Ê ‡Ïa¿…∆«∆∆¡«≈≈¿»»»…»∆»
BzÓ·È Lc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓe7BzL‡ BfL , ƒ«»≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿

ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ d˙B‡ e˜‰L ‡È‰8‰ÈÏÚ ‡B·È ‡l‡ ,9 ƒ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒ∆»»»∆»
˙nL dÏÚa ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙Îe10. ¿À»»«ƒ¿≈«¿»∆≈

ולקחה 4) עליה, יבוא "יבמה ה) כה, (דברים הכתוב מלשון
ויבמה". לאשה ב.5)לו יז, ב.6)יבמות יג, שם

בשטר.7) או ממילא 8)בכסף הוזקקה בעלה במיתת
לט.). (יבמות עדים 9)לאחיו שני בפני עמה מתייחד

בהגהותיו  הגיבורים' ('שלטי ביאה קידושי בכל כמו ובועלה
מן  אלא אינו זה כל כאמור, פי"ג). סוף יבמות לרי"ף
שיקדשנה  עד יבמתו על היבם יבוא לא מדרבנן אבל התורה,
ה"א. פ"ב, להלן כמבואר בשטר, או בכסף תחילה

אינו 10) השמים, מן אשה לו והקנו שהואיל א. לט, יבמות
בכל  למכרם יוכל ולא לכתובתה נכסיו ישעבד שהיבם בדין
הראשון  בעלה נכסי על כתובתה שעבוד אלא שירצה, עת
אבל  יבום, אחר בין יבום קודם בין למכרם יכול היבם ואין
מאה  כתובה יבמה לה יכתוב מהראשון, כתובה לה אין אם
פכ"ב  למעלה כמבואר לכתובתה, אחראים נכסיו וכל זוז,

הי"ד. אישות מהל'

.·ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï11‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL B‡12‰Ê È¯‰ - …»»¿«≈∆…»¿»ƒ¬≈∆
ıÏBÁ13dÏ14‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈
¯Á‡Ï15‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ıÏÁÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«≈ƒ¿«¬≈ƒ«»«¬…ƒ…»»

ÌeaÈ ˙ÂˆÓe .'B‚Â BÏÚ ‰ˆÏÁÂ :¯Ó‡pL ,ÌaÈÏ¿«≈∆∆¡«¿»¿»«¬¿ƒ¿«ƒ
˙Ó„B˜16.‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÏ ∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

לקחת 11) האיש יחפוץ לא "ואם ט): ז, כה, (דברים שנאמר
נעלו". וחלצה - יבמתו ונגשה - יבמתו שאמרה 12)את

שהיה  או מגידֿמשנה), – ה"י פ"ב (להלן עלי הוא מאוס
רוקח'). 'מעשה – הי"ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא

בחליצה, מסייע שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
בכל  שונה לפיכך ה"ח), פ"ד (להלן לחלוץ שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ'. מקום
וב'נמוקי  שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ" "החרש קד:)

שם). ה"י.14)יוסף' פ"ב, לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב. לט, יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף שאול. כאבא ולא רבנן
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ערוה  באיסור כפוגע זה אין ממון, לשם או נוי לשם אלא
איסור  ממנה שנסתלק שמאחר "לפי אח) אשת (איסור
נתכוין  ואפילו מותר הוא הרי בנים, בלא אחיו כשמת הערוה
קודמת  יבום שמצות הדין, יהיה ולפיכך מצוה, לשם שלא
בכורות  למשנה, בפירושו (רבינו זמן" בכל חליצה למצות
ובהערה  הט"ז גירושין מהל' פ"י למעלה וראה מ"ז). פ"א,
רצתה  לא אם חליצה, למצות קודמת יבום שמצות ולפי צד.
אבל  ה"י, פ"ב להלן מורדת, כדין דינה להתייבם, היבמה

פוסקי  יבום,אנו למצות קודמת חליצה שמצות להלכה ם
לייבם  אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם "ואם
סי' (אהע"ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע ניכר אלאֿאםֿכן

ס"א). קפה

.‚„Á‡Â Ôa‰ „Á‡ - 'BÏ ÔÈ‡ Ô·e' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
˙a‰17Ôa‰ Ú¯Ê B‡ ,18Ú¯Ê BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ Ú¯Ê B‡ ««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«

ÌB˜Ó ÏkÓ19‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈ·e , ƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»

¯ÊÓÓ Ú¯Ê BÏ20‰Ê È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ∆««¿≈≈»ƒ«»¬≈∆
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ21. ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

(דברים 17) שנאמר הרשב"ם: ומפרש א. קט, בבאֿבתרא
שמא  אחריו בדוק כלומר, עליו, עיין - לו" אין "ובן ה) כה,

שהוא. כל זכר לו זרע.18)נשאר אחריו והניח הבן, שמת
ירושה,19) לדין יבום דין והשוו נחלה, לענין א. קטו, שם

כי  ג. אות פ"ב יבמות ברא"ש וכן שם. ב'תוספות' כמבואר
צורך  ואין מישראל, מחוי שמו אין זרע, אחריו שנשאר כל

שם. לו להקים אחיו והוליד 20)שיבוא הערוה על שבא
היתה  שהערוה כאן, ומדובר ממזר. הוא והרי בן, ממנה
ממנו. שילדה בטוחים ואנו וכדומה, פילגש כמו לו, מיוחדת
עם  זינתה כך עמו, שזינתה כשם לחוש יש - כן לא שאם
מתייבמת, ולא וחולצת ספק, לא ודאי, בנו זה ואין אחר
ל'טור' בהגהותיו הגדולה' ('כנסת ה"ד פ"ג לקמן כמבואר

ט). אות קנו סי' לו 21)אהע"ז שיש "מי ב: כב, יבמות
"מכל  - הייבום" מן אביו אשת את פוטר מקום, מכל בן
עיין  - לו" אין "ובן שנאמר: משום ממזר, לרבות מקום"
מכיון  אולם שם, נזכר לא עבודהֿזרה עובד ובן עליו.
בן  לו שיש ממי חוץ דבר, לכל ובנו במשנה: שם ששנינו
בנו  אבל בניו, אינם אלו שרק נראה - הגוים ומן השפחה מן
ואף  יבום. לענין כבנו הוא הרי - דתו והמיר מישראלית
ובפ"ד  ב. מז, ביבמות כמפורש כישראל, דינו קידושין לענין
וראה  סק"ח). קנו סי' באהע"ז (הגר"א הט"ו אישות מהל'

ובביאורנו. ה"ו לקמן

.„˙‡ ¯ËBt BÈ‡ ˙È˙ek‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba Ï·‡¬»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ≈≈∆
ÌÈ„·Ú - ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ Ú¯fL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ

ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek - ˙È˙ek‰23¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈
‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ - «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈

Ea ˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿
È¯Á‡Ó25Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ -26Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««ƒ

- ˙È˙ek‰ ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,B¯¯ÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿

ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ
B¯¯ÁL ¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â28. ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ¿¿

אחריו.22) מתייחס שלו.23)ואינו בשפחה 24)אינם
ואמרה  מדבר, הכתוב - עברי לעבד אדוניה שייחדה כנענית
אין  כי לחפשי, בצאתו אביו עם חפשי הבן יצא שלא תורה

וברש"י). סח: (קידושין כלל בנו ממנו 25)זה ולמעלה
אם  הוא: כך הדברים ושיעור לבנך", תקח לא "ובתו כתוב:
הזרע  שאין מאחרי, בנך את החותן יסיר אזי לבנך, בתו תקח
(קידושין  הנכרית אחר אלא בנך אחר מתייחס מהם הבא

שם). ב'תוספות' רבינוֿתם וכפירוש בניו.26)שם, שאינם
כב:).27) (יבמות בנים לו אין אע"פ 28)כאילו כלומר,

פוטרה  אינו זאת בכל שחררו, שהרי גמור, ישראל שהוא
שיש  "מי גאונים קצת ולדעת כבנו. נחשב שאינו לפי מיבום
שמא  אשתו, תתייבם ולא לו, חוששים משפחתו בן לו
עושה  אדם שאין . . . עליה בא ואחרֿכך שפחתו שחרר
מהל' בפ"י דבריהם את רבינו והביא זנות". בעילת בעילתו
רחוקים  האלה הדברים "וכל עליהם: וכתב הי"ט, גירושין
חזקה  חכמים אמרו שלא עליהם, לסמוך ראוי ואין . . . הם
שאינה  גויה או בשפחה . . . בלבד שגירשה באשתו אלא זו
בוודאי  שיודע עד . . . כלל להן חוששין אין קידושין בת

נתגיירה". או אמו שנשתחררה

.‰Ì‡ :˙¯aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ‰ÏÈt‰29¯Á‡ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - B˙BÓ30ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«

Bn‡ È¯‰ - „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt31È¯·cÓ Ï·‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú - ÌÈ¯ÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï33‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»

‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ Ì‡ :„ÏB34 «ƒ«¿ƒ¬≈∆»»«»»
˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈL ¯ËBÙe≈¿≈»ƒƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ· elÙ‡ ,ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈

È¯‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ35‰Ê È¯‰ - ≈…ƒ≈∆»«ƒ««¬»¬ƒ¬≈∆
È¯·cÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ36ÌaÈ˙z ‡Ï Ï·‡ ,37. ¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

נפל.29) הוא והרי מת, בלא 30)שנולד בעלה מת שהרי
הכ"ב. לקמן וראה לה:) (יבמות קיימא של מן 31)ולד

הואיל  אמו, לעיבור השמיני בחודש שנולד ואע"פ התורה.
ולד  זה הרי ובצפרניו, בשערו "שלם שהוא סימניו ונגמרו
אמו. בבטן נתעכב =) שנשתהה" אלא הוא שבעה ובן שלם,
הש"ס  סוגיית ע"פ הי"ג, פ"א מילה הל' רבינו מלשון -

פ:). עיבורו.32)יבמות אמו,33)חדשי שנתעברה מיום
(נדה  קיימא של ולד הוא הרי סימניו, נגמרו לא אפילו ואז
ס"ד: קנו, סי' באהע"ז הרמ"א וכתב קלו.). ושבת מד:
יום  רק התשיעי בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
ואע"פ  קיימא. ולד זה הרי בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב.) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב כדברי
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:
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(מגידֿמשנה). סימניו נגמרו לא ואפילו נפל". אינו
קלו.).35) (שבת קיים ולד שהיה יתכן אלו, סיבות שאילולא
ב.36) לו, היא 37)יבמות והרי קיימא, בן הוא אולי כי

אע"פ  סימניו, נגמרו שאם אלא היבם. על ערוה באיסור
ורק  התורה, מן שלם ולד הוא הרי - חדשיו לו כלו שלא
שתחלוץ, עד לאחרים להנשא אמו אסורה סופרים מדברי
אין  - חליצה קודם לכהן, נתקדשה כבר אם ולפיכך
שאסור  הכהן בעלה על תיאסר שהרי לחלוץ, אותה מצריכים
דבריהם" ספק משום אשתו זה על אוסרים "אין בחלוצה,
התורה. דין על בזה וסומכים הכ"א) פ"ב, לקמן רבינו (לשון
לא  וגם חדשיו, לו כלו אם ידוע ולא סימניו, נגמרו לא ואם
וחולצת  התורה מן קיימא ולד ספק זה הרי יום, שלשים חי
ואסורה  מיבמה, תחלוץ לכהן, נתקדשה ואפילו התורה, מן
הרי  - חדשיו לו כלו דבר: של כללו מספק. הכהן, לבעלה
חדשיו  כלו לא אם וכן סופרים, מדברי אפילו גמור ולד זה
נגמרו  לא ואפילו גמור, ולד זה הרי מלאים, יום שלשים וחי
שלשים  שהה ולא סימניו שנגמרו חדשים שמונה בן סימניו.
אלא  הוא שבעה (בן התורה מן קיימא ולד זה הרי יום,
אמו  תינשא שלא בו החמירו חכמים אבל שנשתהה),
כמבואר  עליו, נהרג אינו ההורגו וכן שתחלוץ, עד לאחרים
לכל  שלם כוולד חשוב שאינו מכיון ה"ו, רוצח מהל' בפ"ב
מתאבלים  אין וכן עליו, נהרג אדם שיהא בדין אינו דבר,
נודע  לא ואם ה"ז. אבל מהל' בפ"א כמבואר מת, אם - עליו
יום, שלשים חי לא וגם סימניו נגמרו ולא חדשיו, כלו אם
ואינה  התורה מן חולצת ואמו נפל, ספק ולד ספק זה הרי

(מגידֿמשנה). מתייבמת

.Â„·BÚ B‡ ¯ÊÓÓ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ»»¬ƒ«¿≈≈
BL‡¯ ‡ˆiMÓ - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…

Ba¯Â38˜˜BÊ ‰Ê È¯‰ ÂÈÁ‡ ˙eÓiL Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ¿À«¬ƒ»»…∆∆»»ƒ¬≈∆≈
ÌeaÈÏ BzL‡ ˙‡39B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Á‡ BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«ƒ¿»

BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï ÂÈÁ‡ BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓƒ«ƒ≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
BzL‡ ˙‡ ˜˜BÊ40‰M„˜a B˙„Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .41 ≈∆ƒ¿¿««ƒ∆»¿»≈»ƒ¿À»

‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ -42ÂÈÁ‡ BÈ‡ ,43. ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿À»≈»ƒ

הכוונה 38) סק"ב, קנז סי' לאהע"ז בביאורו הגר"א לדעת
בנדה  כמבואר כאחד, בשניהם צורך ואין רובו או ראשו כאן
מהל' בפ"י רבינו פסק וכן איברים". כרוב "הראש א: כט,

ה"ו. ביאה יבום 39)איסורי לדין כלומר, א. כב, יבמות
לו, מתייבמת שאינה ודאי אבל לאחר, להנשא תוכל שלא
אבל  חליצה. ממנו צריכה אלא לו, ואסורה הוא ממזר כי
אחים  ישבו "כי שנאמר: זוקק, אינו אחיו שמת לאחר נולד
פ"ו, לקמן וכמבואר בעולם, יחד שניהם שישבו עד - יחדיו"
זקוקה  אשתו ע"ז, עובד המת בעלה היה אם הדין וכן הט"ז.
הרמ"א  ופסק ס"ה. קנז, סי' אהע"ז בשו"ע כמבואר לאחיו,
לקדש  יכול מומר, אח לו ויש אשה "המקדש ס"ד): (שם,
שלא  ליבום המומר לפני תפול שאם כפול, בתנאי ולהתנות

מזיקתו. פטורה זו והרי מקודשת", כב,40)תהא יבמות
ה"ד. לעיל וכמבואר בהיותה 41)ב. אמו שנתגיירה

עמו. או 42)מעוברת גויה עדיין היתה שכשנתעברה
אמרו 43)שפחה. וכן ה"ח. בסמוך וכמבואר ב. צז, יבמות

בהמה". במעי כוולד שפחה, במעי ולד "כל סט.): (קידושין

.Ê‡l‡) ÔÈÁ‡ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡«ƒƒ»≈≈»¬ƒ«ƒ∆»
˙eÏ·‡Ï44˙e„ÚÏe45ÔÈÚÏ B‡ ‰M¯È ÔÈÚÏ (Ï·‡ , «¬≈¿≈¬»¿ƒ¿«¿À»¿ƒ¿«

ÔÈ‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ46‰ÂÁ‡ ÔÈ‡L ; ƒ«¬ƒ»¬≈≈¿ƒ∆≈»∆≈«¬»
·‡Ó ‡l‡47. ∆»≈»

ה"א.44) אבל, מהל' בפ"ב כמבואר בלבד, מדבריהם
ה"א.45) עדות מהל' בפי"ג כמבואר סופרים, מדברי
מהל'46) (פ"א זה" את זה יורשים אינם האם, מן ש"האחים

ליבום. נשותיהם את זוקקים אין וכן ה"ו), נחלות
וירש 47) "ממשפחתו קט:): (ב"ב אמרו ירושה לענין

אינה  אם משפחת משפחה, קרויה אב "משפחת - אותה"
וביבום  אבותם". לבית למשפחותם דכתיב משפחה, קרויה
אחוה" - "אחוה 'גזירהֿשוה' יז:) (יבמות למדו וחליצה,
בבני  ונאמר יחדיו", אחים ישבו "כי כאן נאמר יעקב, מבני
יעקב  בבני להלן מה - אבינו" בני אחים עשר "שנים יעקב

האב. מן באחים וחליצה ביבום כאן אף האב, מן באחים

.ÁÔ‰Ï ÔÈ‡ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·ÚÂ e¯ib˙pL ÌÈ¯b≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡48„Á‡ elÙ‡Â . «¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ Ì‰Ó‰M„˜49ÈM‰Â ≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ

‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰50ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰ -51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ - ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙¯B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב. צז, יבמות
מהל' פי"ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי שנתגייר שהגר הי"ג), ביאה איסורי
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי"א), שם ביאה איסורי (הל'

ה"ב. עדות בהל' שילדתו.49)בפי"ג לפני אמו שנתגיירה
הם 50) הרי בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין

להחליף  יבואו שלא כדי חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב, שאר לו אין הראשון והאח האב, מן באחים רק נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י ולדעת וברש"י). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי בקדושה, שנולדו
וב'דגול  ו. ס"ק שם בש"ך וראה רסט. סי' יו"ד ב'טור' יוסף'

הרמב"ם. דעת היא שכן הוכיח, שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח, ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי, זרע את הפקירה התורה כי יבום. דין בהם
אבל  צט.). (שם האב מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי האם, מן אח אשת משום חייבים
הי"ד. ביאה איסורי מהל' בפי"ד וכמבואר בנים, שילדה

בניהם 54) הרי הורתם, לפני הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.Ë˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ55B‡ d˙‡Èa - ƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»
¯‡M‰ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ56BÈ‡Â . ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈

ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
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ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa -57ÔÎÂ . «ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈
ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡58 ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈

˙B¯v‰ ¯‡L e¯zÈÂ ,˙BÓ·È‰ ÔÓ ˙Á‡Ï59. ¿««ƒ«¿»¿À¿¿»«»

בנים.55) היא 56)בלא כי לאחרים, להנשא ומותרות
י:). (שם כולן בשליחות וכן 57)פועלת א. מד, יבמות

אחד  בית הנעל", חלוץ "בית שנאמר לשתיהן, חולץ אינו
(שם). בתים שני חולץ ואינו חולץ עושה 58)הוא שהוא

הי"ב. בסמוך וראה ,(: י (שם האחים כל של שליחותם
הכתוב 59) כלשון לזו, זו צרות שהן המת, האח נשי שאר

יח, (ויקרא "לצרור" צרתה": "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא
יח).

.È˙BÏeÒÙe ‰p‰kÏ ˙B¯Lk el‡ ˙BÓ·Èa eÈ‰60Ì‡ . »ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ
ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆ¯iL BÊ È‡Ï ÌaÈÓ - ÌaÈÓ ‰È‰»»¿«≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈
‰p‰kÏ ‰¯Lk‰ ˙‡ ÏÒÙÈ ‡lL È„k ,‰ÏeÒÙÏ ıÏÁÈ -«¬…«¿»¿≈∆…ƒ¿…∆«¿≈»«¿À»

‰ˆÈÏÁa61. «¬ƒ»

לכהן.60) האסורות גרושות נשים שהחלוצה 61)כגון
אישות  מהל' בפ"א לעיל כמבואר מדרבנן, לכהן אסורה
להם" צריכים ואחרים בורו, מי אדם ישפוך ו"לא ה"ז,

מד.). (יבמות

.‡ÈÌ‡ .ÂÈÙÏ Ô‰È˙BL eÏÙÂ ÌÈa¯ ÔÈÁ‡ BÏ e˙Ó≈«ƒ«ƒ¿»¿¿≈∆¿»»ƒ
Ôlk ˙‡ ÌaÈÏ BÏ ¯LÙ‡62ÌaÈÓ -63- Â‡Ï Ì‡Â , ∆¿»¿«≈∆À»¿«≈¿ƒ«

ÈÓÏ ÌaÈÓe Ô‰Ó ‰ˆ¯iL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,Ôlk ıÏBÁ≈À»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ
˙È·Â ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆ¯iL64. ∆ƒ¿∆««ƒ»«ƒ»«ƒ

ואחת",62) אחת לכל כראוי ועונה כסות שאר ליתן "שיכול
ה"ג. אישות מהל' בפי"ד לעיל רבינו יבמות 63)כדברי

ארבע  נשואים אחים "ארבעה נאמר ושם במשנה. ב מג,
א נ  ליבם כו' רצה אם ומתו, בידו".שים הרשות כולן, ת

שעצה  יותר. ולא דווקא שארבע (מד.) בגמרא שם ואמרו
שתגיע  כדי נשים, ארבע על יותר אדם ישא שלא היא טובה
מהל' בפי"ד רבינו פסק וכן בחודש. אחת פעם עונה להן

ה"ד. בה"ט.64)אישות כנ"ל יותר. ולא ואח, אח מכל

.·ÈÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ e¯Ò‡ - BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ¯‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«

‰OÚa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆ65‡·È dÓ·È :¯Ó‡pL , »»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
d˙¯ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ - ‰ÈÏÚ66ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; »∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«

‰OÚ - ‰OÚ67‰¯Ò‡ - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»
¯‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ‡È‰ ‰ˆeÏÁ‰«¬»ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡68 «ƒ¿À»¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ

˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL ¯Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰Â¯Ú ¯eq‡70Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ . ƒ∆¿»≈«»»»¿ƒ»¿ƒ»∆

.˙BiLk ÔÈLecw‰«ƒƒ«¿ƒ

פ"ד.65) שם הרי"ף גירסת וכן א. יא, וכעין 66)יבמות
על  ולא עליו - עליו "לכפר א: סב, בפסחים דרשו זה
זה  דרש אין שם, ביבמות התלמוד בסוגיית אמנם חבירו",
שנאמר  משום ה'עשה', טעם מפרש: (שם) ורש"י נזכר,
בתים. בני בונה ואינו בונה הוא אחד בית אחיו", "בית

ה"ח.67) אישות מהל' פ"א לעיל השווה ב. נד, יבמות
כתוב 68) ולא אחיו", בית את יבנה לא "אשר לכך: סמך

שוב  ייבם) (שלא בנה שלא כיון לך: לומר בנה", לא "אשר
וכן  אחיו, בשליחות פועל והחולץ והואיל יבנה. לא
כל  על נאסרו שכולן נמצא צרותיה, בשליחות - החולצת
"חלוצה  (מ:) שם אמרו וכן י:). (יבמות שוה איסור האחים
ד"ה  בפירש"י (ועיי"ש שניות" רבנן גזרו לא (מדרבנן)
(מצוה  המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם בערוה).
ליבמתו  החולץ ולדעתו, לאֿתעשה. מצוות בין זה מונה יד)
"כיון  הנ"ל: הדרש סמך על גמור לאו איסור עליו נאסרה
שרבי  - ב י, ביבמות אמרו וכן יבנה". לא שוב בנה, שלא
- ב נב, שם וכמבואר לאוין, מחייבי שזוהי סובר יוחנן
מאמרו  אין עקיבא שלרבי מאמר, עשה ואח"כ חלץ בעניץ
בחייבי  תופסין קידושין "אין סובר: והוא הואיל מועיל,
לאו. איסור עליו נאסרה שהחלוצה הרי לאוין",

פ"א 69) לעיל כמבואר סופרים, מדברי שאיסורן לערוה,
ה"ו. אישות ב.70)מהל' י, יבמות

.‚È,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌLk - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ‰È˙B·B¯˜71‡È‰ ÔÎÂ .dz·e dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

B·Ï ‰¯eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙B¯eÒ‡74Ô·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dL¯bL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓ·È ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ ¯zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙B·B¯˜ ¯‡Le B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי הרי
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ"א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי אבי אשת עליו היא והרי

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב. מ, יבמות
ה"ז. ביאה איסורי מהל' בפ"ב כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב: מ, שם

סופרים". מדברי חלוצה אחות תורה, מדברי -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ"ו, לקמן וראה וברש"י). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡81dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dza B‡ƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â82¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
לחלוץ. או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה

(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה
הקודמת.83)מא.). בהלכה

.ÂË- ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,dL¯‚Â BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ
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¯ÈÊÁÈ84¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;85¯‡L ‡ÏÂ , «¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«
ÌL ‰ÈÏÚ86‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ ¯eq‡ »∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

עברה,84) התורה עליו שהטילה יבום מצות אומרים: אין
לט.). (שם אח אשת באיסור עליו ותעמוד תחזור ועכשיו

היא 85) הרי שלקחה, כיון - לאשה" לו "ולקחה שנאמר:
(שם). דבר לכל פעמים 86)כאשתו כמה מצויה זו מילה

ובפ"ד  ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א וראה רבינו. בדברי
ה"ז. אישות מהל'

.ÊË˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k87ÌÈL ÚLz ÔaL , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»ƒ
ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â ,‰‡Èa B˙‡Èa „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ

‰Ïaw‰88Ì‡ ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·È ,CÎÈÙÏ . ««»»¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ
Ìi˜È - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰89BÈ‡ Ï·‡ . »»∆≈«»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈

˜„aÈÂ Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ90·e˙k 'LÈ‡' È¯‰L , ≈«∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»
‰L¯ta91‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ92ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â . «»»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»»»ƒ∆≈

ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡È·e .‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»ƒ«∆≈«»ƒ≈∆ƒ¿»
¯eÓb93‡B·iL „Ú ¯ÊÏ ˙¯z BzÓ·È ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . »¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»«∆»

ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ‰ÈÏÚ94ıÏÁzL „Ú B‡95BÓk , »∆»««∆ƒ¿ƒ«∆«¬…¿
L¯‡a˙i96. ∆ƒ¿»≈

ה"ג.87) מסיני,88)פי"א משה עד איש מפי איש שקיבלו
פ"ג, נזירות הל' והשווה ה"בֿג. פ"א, ממרים בהל' כמבואר
ה"ח. פ"ג, אבל הל' ה"ג; פ"ד, ממרים הל' הי"ב;

לגרשה 89) יכול ואינו בביאתו, קנאה שהרי ב. קיא, יבמות
כמבואר  כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט  שאין בגט

שערות,90)בסמוך. שתי והם גדלות סימני הביא אם
בנדה  הדברים [ומקור ה"י אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר
אין  שנה, י"ב בת שהיא אע"פ חליצה, שלענין א מו,

גדלות]. סימני שהביאה החזקה על לא 91)סומכים "ואם
ז). כה, (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ

ב.92) סא, ותיפקע 93)יבמות גמורה אשתו שתהיה
שהרי  - בלבד גט אלא אח"כ תצטרך ולא יבום זיקת מעליה
גמור, קנין קונה שאינו בגדול, כמאמר אלא ביאתו אין

צו.). (יבמות ה"א פ"ב לקמן בגט.94)כמבואר ויגרשה
לביאתו 95) גט גם תצטרך ואז עליה, יבוא ולא כשיגדל

רוצה  ואינו ביבמתו מאמר העושה כדין קטנותו, שבימי
לקמן  כמבואר לזיקתו, וחליצה למאמרו גט שצריכה לבעול,

מה.). (נדה ה"ג הכ"א.96)פ"ה פ"ה לקמן

.ÊÈ‰pËw‰ ‰Ó·È‰ ÔÎÂ97Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,98ÌaÈÏ ¿≈«¿»»«¿«»ƒ»»«»»¿«≈
ÌaÈÓ - d˙B‡99ÏÈc‚zL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ Ï·‡ ; »¿«≈¬»≈»∆∆«∆«¿ƒ

˜„a˙Â100‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰ÏÚ· elÙ‡Â .101 ¿ƒ»≈«¬ƒƒ¿¬»««¿≈∆¿≈»»
˙ˆÏBÁ dÈ‡ -102da e‡ˆnÈÂ ˜„azL „Ú ≈»∆∆«∆ƒ»≈¿ƒ»¿»

ÔÈÓÈq‰103. «ƒ»ƒ

אחד.97) ויום שנה שתיםֿעשרה מבת הפחותה
גדול.98) כשהוא תימצא 99)אפילו שמא חוששים ואין

אשת  באיסור פוגעים ונמצאו לילד, ראויה שאינה איילונית,
פ"ו  (להלן יבום בת אינה שהרי מצוה, במקום שלא אח
אינן  בנות ורוב הרוב, אחרי הולכים אנו כי - ה"ח)

קיט.). (יבמות נערות,100)איילוניות סימני הביאה אם
בהלכה  בסמוך כמבואר לאיש", - "אשה מדמים אנו כי

בעת 101)הבאה. סימנים לה היו לא שמא [חששו
"בת  מד:) (נדה ששנינו ואע"פ קטנה. היא והרי שנבעלה
סובר  - קנאה" יבם עליה בא ואם - אחד ויום שנים שלש
התורה, מן יבמתו קונה הוא שאף שבקטן, שכשם רבינו
כן  כמו - הי"ח) פ"ה (להלן כמאמר ביאתו חכמים עשו
היתה  המגידֿמשנה שלפני כתב שמח' וב'אור בקטנה.
אינה  שנה י"ב אחר נחלצה "ואפילו רבינו: בדברי הנוסחא
הט"ז) (פ"ד להלן שכתב למה סותר זה אבל חליצה".
חליצה", ש"אינה ולא פסולה" "חליצתה שחלצה שקטנה

שם]. עד והערה שם, להלן אין 102)ראה חליצה [שלענין
פח]. הערה למעלה ראה החזקה, על יבמות 103)סומכים

ב. קה,

.ÁÈÌLk104Ck ,LÈ‡ ‰OÚiL „Ú ıÏBÁ Ì·i‰ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«»»≈«∆≈»∆ƒ»
‰ÏB„‚ ‰M‡ ‰OÚzL „Ú ˙ˆÏBÁ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡105. ≈«¿»»∆∆«∆≈»∆ƒ»¿»

‰pË˜ ‰Ó·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·ÈÂ106ÌÚ ‰Ê eÏc‚È - ¿»»»»∆»«¿»»¿«»ƒ¿¿∆ƒ
‰Ê107. ∆

אחת 104) הלכה והכל הפסק, שום כאן אין התימנים, בכת"י
את 105)היא. לקחת האיש יחפוץ לא "ואם שנאמר:

גדול  הוא מה ז), כה, (דברים השערה" יבמתו ועלתה יבמתו
ה"ג, פ"ו להלן וראה וברש"י). שם (יבמות גדולה היא אף

שם"106)וה"ו. לאחיו "להקים ראויים שאינם אע"פ
ואפילו  עליה", יבוא "יבמה שנאמר: בזה, זה אסורים אינם

קיא:). (שם שהוא שאין 107)כל לגרשה, יכול אינו שהרי
לקיימה  שעליו נמצא לחלוץ, יכול אינו וכן כלום, קטן גט

(שם). בגט יגרשנה ירצה אם ואז יגדל, אשר עד

.ËÈÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰Ó·È‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ
ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰108ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . «¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…
?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a109ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ110, ¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ

BzÓ·È ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿
ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa - 'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ111‰ÏBÚ ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»

‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»
‰ˆÈÏÁÏ112‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»

dÈ‡Â ‰¯ËÙ BÊ È¯‰ ,˙¯aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»
ÌeÏk ‰ÎÈ¯ˆ113. ¿ƒ»¿

עד 108) להתארס להן שאסור האלמנות, או הגרושות,
מיום  וחוץ הבעל, מיתת מיום חוץ יום תשעים שימתינו
אינה  או מעוברת היא אם שיוודע עד מג.) (יבמות האירוסין
הי"ח. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר מעוברת,

חשש?109) שום אין בחליצה היא 110)והלא שמא
אשת  באיסור שפגע נמצא קיימא, בן הוא והולד מעוברת,

מא:). (שם מצוה במקום שלא ליבום.111)אח כשרה
יבמתו  "ועלתה הכתוב: פי על הוא "עולה", ולשון

שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא
חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבורֿהמתחיל לה: (שם ה'תוספות'
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.ÎBzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰114‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ115Ì‡ : «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»ƒ
BÏ ‰ˆÏÁ ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰È‰»»»»∆«»»¬≈¿ƒ∆…∆¿¿»

‰p‰ÎÏ ˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ116Ì‡Â ;‰È˙B·B¯˜a ¯zÓe ≈»À∆∆ƒ¿À»À»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÏÈt‰117„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L ‡lL B‡118 ƒƒ»∆…»»¿ƒ««∆«

˙ˆÈÏÁL ;ÂÈÁ‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ dÏ ıÏBÁÂ ¯ÊBÁ -≈¿≈»∆»≈∆»∆¬ƒ«
BÈ‡ ˙¯aÚÓ‰ ˙‡È·e ,‰ˆÈÏÁ dÈ‡ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆≈»¬ƒ»ƒ««¿À∆∆≈

ÌeaÈ119. ƒ

עוברה.114) הוכר ולא חדשים שלושה נמצא 115)בתוך
אחריו. בן בעלה הניח שהרי כלל, חליצה בת שאינה

במשנה).116) לה: (יבמות האלמנות כשאר לכהן להנשא
מת.117) ולד חדשיו,118)שילדה לו כלו אם נודע ולא

אמו  - יום שלשים בתוך מת אפילו חדשיו, לו כלו אם כי
ה"ה. לעיל כמבואר היבום, ומן החליצה מן פטורה

היא 119) שאם עליו, עיין - לו אין ובן שנאמר: שם. יבמות,
מדברי  נאסר זאת ובכל ויבום, חליצה בת אינה מעוברת
כמבואר  זו, בחליצה לכהונה ונפסלה בקרובותיה סופרים
זו  חליצה אין התורה שמן אלא הפילה, שהרי שם, במשנה
(שם) הרא"ש ולדעת (שם). אחרת חליצה וצריכה פוטרת
והריהו  זיקתו, שהורעה לה, וחולץ חוזר עצמו החולץ אין
משאר  אחד אלא - מעולה חליצתו שאין גט, לה נתן כאילו

ס"ב. קסד סי' באהע"ז וראה לה, יחלוץ האחים

.‡Î- ˙¯aÚÓ‰ BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ B‡ ÒBk‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«≈ƒƒ¿«¿À∆∆
„Ú ¯ÈzÓ „Ïe‰ ÔÈ‡L ,BÊ „ÏzL „Ú d˙¯ˆ ‡Opz ‡Ï…ƒ»≈»»»«∆≈≈∆≈«»»«ƒ«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL120. ∆≈≈«¬ƒ»»

תאמר,120) שמא ביאתה. וכן כלום, אינה זו חליצת שהרי
והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם

ק  ולד היולדות נשים רוב עד אחרי מתיר הולד אין - יים
לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.·ÎÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆«¿ƒƒ
Ô˙B‡121;Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ :dÏ ÔÈÈzÓÓe »«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«¬…ƒ«≈

„ÏBpL ÌBÈa ˙Ó elÙ‡ ,‰„ÏÈ Ì‡Â122‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»¬ƒ≈¿∆«¬≈∆
Ë‚a d‡ÈˆBÓ123dÏ ıÏBÁÂ124˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ƒ»¿≈¿≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆

„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL „Ïe‰ Ìi˜˙ Ì‡Â ;ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿ƒƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«
‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ -125,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¬≈∆»»∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈

ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ÈtÓ126. ƒ¿≈∆ƒ∆¿»»»

אחיו 121) אשת משום עליו ואסורה קיים, הולד ימצא שמא
מצוה. במקום והם:122)שלא סימניו, שנגמרו אלא

שמן  ה"ה, לעיל בביאורנו כמבואר שלמים, וצפרניו שערו
חדשיו. לו כלו אם ידוע שלא אע"פ הוא שלם ולד התורה

כנשואתו.123) היא שהרי סופרים 124)לביאתו, שמדברי
כמבואר  והיבום, החליצה מן אמו את פוטר אינו כזה ולד

הכ"א. פ"ב, לקמן וראה ה"ה, ידוע 125)לעיל אם וכן
יום. שלשים בתוך מת ואפילו חדשיו, לו שכלו בוודאי

קידושין 126) ואין מצוה, במקום שלא אח אשת איסור
חייבים  ששניהם אלא עוד ולא לה:). (יבמות בערוה תופסים

ה"א. פ"א שגגות ובהל' שם כמבואר חטאת, קרבן

.‚ÎÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML ¯Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ - ‡Ói˜127 «»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ
ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚·129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈

¯Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰ - ‰„ÏiL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ
ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ e‡B·iL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈ƒ

המת.127) חדשים,128)לבעלה לשבעה שהיולדת ליבם.
מב.). (שם למקוטעים הוא 129)יולדת שמא - לו אסורה

אינה  אבל וחליצה. יבום בת ואינה לראשון, תשעה בן
ונתייבמה  לאחרון שבעה בן הוא שמא גט, בלי ממנו יוצאה

אשתו. היא והרי בנו 130)כדין הוא אם בין עלֿכלֿפנים,
אחרון. של בנו הוא אם בין ראשון, שמא 131)של

היבם, על ערוה זו ונמצאת לראשון, תשעה בן הוא הראשון
ושני  גדול, כהן להיות ראוי "ראשון לז.): (שם שאמרו כמו
איסורי  מהל' בפט"ו כמבואר בממזרת", ואסור ממזר ספק

הכ"ב. ביאה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו

האחים, גדול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.‡„Ú BzÓ·È ÏÚ Ì·i‰ ‡B·È ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰Ëe¯Ùa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëe¯t3‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·È·4‰‡Èa‰ BÓk5¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓ·Èa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆ¯a ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰9¯Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È·‡11. »ƒ»

כי 2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב, יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ"ג לי 3)לעיל התקדשי לה: שאומר
דין  שאין "לפי מאמר ונקרא שם). (רש"י זה יבמין במאמר
אפילו  יבום אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין
יוםֿטוב' ('תוספות קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג,
מביא  ה"א) פ"ב, יבום (הל' וב'קובץ' מ"א). פ"ב, יבמות
אלא  גמורים קידושין שאינם משום יוסף': ה'נמוקי בשם
לקדשה  שיכול והואֿהדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור
אישות  מהל' פ"ג לעיל (ראה אשה קידושי כדין בשטר,

(מגידֿמשנה). שם ביבמות כמבואר או 4)ה"ג), ליורשה,
תותר  לא לגרשה, ירצה אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא
למאמרו. גט ותקבל לזיקתו שתחלוץ עד לזר, להנשא

כסף 5) לה שנתן אע"פ כי התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  אין שהרי גמורים, קידושין קידושיה אין קידושין,
כאשה  להעשות לו התירתה לא והתורה אח, באשת תופסין
בתורה  שנכתבה ביאה והיא המצוה כסדר אלא נכרית

ה"ג. פ"ה להלן וראה וברש"י). שם שלא 6)(יבמות
למאמרו.7)בהסכמתה. גט צריכה מאמר 8)ואינה ודין

פ"ד  לעיל וראה מד.). (קידושין אשה קידושי כדין יבמין
ה"א. אישות המת.9)מהל' לאחיו ארוסה שהיתה
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כמבואר 10) לאביה, קידושיה וכסף אביה ברשות היא שאז
הי"א. אישות מהל' קטנה 11)בפ"ג אבל שם. קידושין,

אלא  מתקדשת ואינה בה רשות לאביה אין הנישואין, מן
ה"ז. ופ"ד הי"ב, שם אישות בהל' כמבואר לדעתה,

.·C¯·Ó ‡e‰ Ck ,BzÓ·È ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈ‡eO ˙k¯a12‰a˙k ·˙BÎÂ ‰¯OÚa13Ïk ÔÈ„k , ƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»

‰M‡ ‡OB14¯Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓ·È ÏÚ ‡a‰ . ≈ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ -15¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ eÈ‡Â , »»ƒ¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈««

kÓe .‰ÏÈÚa‰˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ16dÏ ·˙BÎÂ . «¿ƒ»«ƒ«««¿¿≈»
‰a˙k17. ¿À»

הגאונים 12) (דעת ה"ג אישות מהל' פ"י לעיל המבוארת
אירוסין  ברכת שמברך והואֿהדין 'העיטור'). בספר הובאת
כמבואר  במאמר, כשמקדשה הכ"ג) פ"ג, אישות הל' (ראה
שם. ובב"ח 'העיטור' בשם קסו סי' אהע"ז ב'טור'

א.13) נב, ה"ז.14)יבמות אישות מהל' פ"י לעיל ראה
הל"ב. פ"ד להלן מובא יבמה, כתובת ליורשה 15)ונוסח

בא  ואם המת, אחיו בנחלת זוכה הוא וכן לה, ולהטמא
נג:) שם וברש"י נב. (יבמות בלבד בגט יוציאה לגרשה

ה"ג. פ"ה, לקמן דברי 16)וראה על שמרד על שם.
בהל' לעיל רבינו וכלשון בביאה, לכתחילה לקדשה חכמים
בדבר  פרוצים ישראל יהיו שלא "כדי הכ"א): (פ"ג אישות
ראש  קלות שנהג מדרבנן, רידוי "מכת - מרדות זה".

שם). ביבמות (רש"י לשהות 17)בעצמו" לאדם שאסור
להוציאה  בעיניו קלה תהא שלא כדי כתובה, בלא אשתו עם
והל' ה"א, פ"א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ"י (לעיל

הי"ד. פכ"ב אישות

.‚‚‚BLa ÔÈa BzÓ·È ÏÚ ‡a‰18„ÈÊÓa ÔÈa19ÔÈa «»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈
Ò‡a20ÔBˆ¯a ÔÈa21‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿…∆≈¿»≈∆»»≈ƒ¿ƒ

˙‚‚BL22‡e‰Â ‰„ÈÊÓ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Òe‡ B‡ ∆∆¬»≈∆»¿»ƒ¿ƒ»¿
,‰¯Ú ‰˙È‰L ÔÈa ‰LÈ ‰˙È‰L ÔÈa ,Òe‡ B‡ ‚‚BL≈»≈∆»¿»¿≈»≈∆»¿»≈»

(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈa)23„Á‡ , ≈∆»»∆»¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»
‰¯ÚÓ‰24¯ÓBb‰ „Á‡Â25‰˜ -26. «¿»∆¿∆»«≈»»

אחרת.18) אשה או אשתו שהיא ולא 19)סבר זנות לשם
עליה 20)למצוה. ובא יבמתו ותקפתו לאשתו, שנתכוין

נד.). מוסב 21)(יבמות שזה או מצוה, ולשם לה שנתכוין
כן, לעשות שאנסוהו באונס, שהיו בין - ומזיד" "שוגג על

נג:). ליבמות ('תוספות' ברצון שהיו באופן 22)בין
מצוה. לשם נתכוונו לא א.23)ששניהם נד, יבמות

מלשון 24) בלבד, העטרה ראש הכניס אלא ביאתו גמר שלא
הערה". מקורה "את יח): כ, (ויקרא "שהכניס 25)הכתוב

ה"י). ביאה איסורי מהל' פ"א רבינו (לשון האבר" כל
מקום 26) מכל - עליה" יבוא "יבמה שנאמר: ב: נג, יבמות

כדרכה, - עליה יבוא "יבמה שם: אמרו וכן נד.). (שם
נד.): (סנהדרין שאמרו וכמו כדרכה", שלא - ולקחה
ששני  הכתוב, לך מגיד - יג) כ, (ויקרא אשה" "משכבי
פ"ו  יבמות לרבינו, המשנה פירוש השווה באשה. משכבות
מ'גזירהֿ ב נה, ביבמות למדו (מערה) העראה ולענין מ"א.
ונאמר  עליה", "יבוא ביבמה נאמר - "ביאהֿביאה" שוה',

אף  ביאה, כגמר העראה להלן, מה יבוא", "לא בממזר:
ביאה. כגמר העראה יבמה, בקנין

.„Ì‡) Ï·‡ ;ÏÚ·Ï Ôek˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¬»ƒ
‚b‰ ÔÓ ÏÙ27da Ú˜˙Â28¯BkL ‰ÈÏÚ ‡aL (B‡ , »«ƒ««¿ƒ¿«»∆»»∆»ƒ

ÌeÏk ¯ÈkÓ BÈ‡L29ÔLÈ B‡ ,30Ôek˙ .‰˜ ‡Ï - ∆≈«ƒ¿»≈…»»ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„Ï31ÁÈË‰Â32‰˜ ‡Ï - BzÓ·Èa33ÁÈË‰Ï ; ¿»»«≈¿≈ƒ«ƒƒ¿…»»¿»ƒ«

ÌeLÏ Ôek˙ È¯‰L ,‰˜ - BzÓ·Èa ÁÈË‰Â ‰Ó‰aa«¿≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿
ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ÏÈÚa34. ¿ƒ»ƒ»»

לאשתו.27) שאע"פ 29)ביבמתו.28)כשנתקשה
ותוספתא  ה"א, פ"ו יבמות ('ירושלמי' קנה - שייבם ששוטה
היינו  - ה"ג) פ"ו להלן רבינו בדברי הוא וכן פי"א, שם
כלום, מכיר שאינו שיכור אבל לביאה, כשמתכוין דווקא
בכותל  להטיח כנתכוין ודומה כלל, לביאה מתכוין אינו

שמח'). ('אור בסמוך כמבואר קנה, אינו 30)שלא הוא אף
ישן). ד"ה שם ו'תוספות' נד. (יבמות כלל לביאה מכוין

להטיח 31) "נתכוין התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
שם). ביבמות הגמרא (מלשון לשון 32)בכותל" בעל,

על  קשת", "כמטחוי טז) כא, (בראשית ככתוב חץ, יריית
שם). לתורה, (רש"י כחץ יורה שהזרע יבמות,33)שם

כלל. ביאה לשם נתכוין לא שהרי שם.34)שם.

.‰‰ÓaÈ˙pL ‰Ó·È35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰¯Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ·36,'ÈzÏÚa' ¯ÓB‡ ‡e‰L ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ

dL¯‚Â37ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk -38Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈¿»ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈
Ë‚a dL¯‚Â39L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .40B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈¿»¿≈¿ƒ¬«ƒ…≈≈ƒ

ÏÚ·iL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43¯Á‡Ï dL¯b . ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ¿≈≈¿»¿««
'ÈzÏÚ· ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL44ÌÈL˜·Ó - ¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ıÏÁiL epnÓ45- ÏÚa ‡lL ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»∆∆…»«
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk46'ÈzÏÚ·' ˙¯ÓB‡ ‡È‰ .47‡e‰Â , ƒ«¬…ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿
'ÈzÏÚa ‡Ï' ¯ÓB‡48‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL ¯Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ d¯Ò‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע"פ.36)שכנסה התימנים: בכת"י
שבעלה,37) אחרי גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ, עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: שהיא 40)פ"ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי
ה'מגיד  ולדעת גט. בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי גט, בלא יוצאה אינה בעלתי,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב, ביבמות כמבואר
נראה  וכן לחליצה, נוסף גט הצריכוה זאת ובכל נבעלה,

שם. הרי"ף יותר 44)מדברי הוא וכאן בעלתי. טוען והוא
נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי יום, משלושים יותר מלבעול

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



dvilgeקיח meai zekld - miyp xtq - a`Îmgpn `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הגט 45) מספיק לדבריו כי לחלוץ, לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט
בביתֿדין  בפניו שתרוק שמתבייש לפי לה, לחלוץ שלא
להחזירה  יוכל לא לה, יחלוץ אם וגם שם). ('תוספות'
להחזירה  אח"כ יוכל אשתו, בתור כשיגרשה אבל עולמית,
והיא  יוסף'). ('נמוקי הט"ו פ"א לעיל כמבואר כשיתפייסו,
נבעלה, שלא לדבריה כי חליצה, בלא לזר להנשא אסורה
על  איסור חתיכת עצמה ועשתה זיקתה, הותרה לא עדיין

העולם. לא 46)כל שניהם לדברי שהרי גיטה, על נוסף
גירשה  שהרי איֿאפשר ולייבמה עדיין, זיקתה הותרה

קיא:). (שם עליו בין 47)ונאסרה יום, שלושים בתוך בין
שלושים. עד 48)לאחר לאחרים מותרת אינה ולדבריו

לה. ואינה 49)שיחלוץ שבעלה, חזקה וכנסה, והואיל
קיב.). (שם בלבד גט אלא ממנו צריכה

.ÂÏB„b‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««ƒ«ƒƒ¿»««»
.„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ıÏÁÏ B‡ ÌaÈÏ¿«≈«¬…∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50e„ÓÏ51¯BÎaa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,¯ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ

˙n‰52¯L‡ BÚÓLÓ - '„Ïz ¯L‡' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆
Ì‡‰ ‰„ÏÈ53ÔÈ‡Â ,54.‰Ó·È‰ „Ïz ¯L‡ BÚÓLÓ »¿»»≈¿≈«¿»¬∆≈≈«¿»»

אולם 50) כך, משמעו אין מקרא של שפשוטו אע"פ כלומר,
למדו  זה) מפי זה שקיבלו הקבלה (מבעלי השמועה מפי
כדלהלן. דרשה בדרך ולפרשו מפשוטו, המקרא להוציא

ה"ד. פ"ה, התורה יסודי להל' בביאורנו יבמות 51)וראה
א. יחלקו 52)כד, ולא נחלתו, ולנחול אשתו את לייבם

אינה  או לנחלה אומר "אתה שם). (רש"י עמו אחיו שאר
קוראים  - יוסף הכתוב): מדבר לו שיולד (ובבן לשם אלא
"יקום  כאן: נאמר יוחנן, אותו קוראים - יוחנן יוסף, אותו
שם  "על ו): מח, (בראשית להלן ונאמר אחיו", שם על
נחלה, – להלן האמור שם מה - בנחלתם" יקראו אחיהם

(שם). לנחלה" - כאן האמור שם האחים,53)אף אם
פ"ב, יבמות המשנה, (פירוש עבר" במקום העתיד "ובא

משמע 54)מ"ו). "עם התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
- תלד "אשר א: כד, ביבמות דרשו וכן היבמה", תלד אשר
עצמה  ביבמה שגם הרי יולדת", שאינה לאיילונית פרט
ב'מגיד  וראה ה"ח, פ"ו לקמן רבינו וכלשון מדבר, הכתוב

משנה'.

.ÊÌaÈÏ ÏB„b‰ ‰ˆ¯ ‡Ï55ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ -56. …»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈ¯ÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»

ÌaÈÏ Ì·i‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡57Ï·‡ , ¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk58. ƒ«¬…

לחלוץ.55) רצה (חוץ 56)ואפילו מאחיו הגדול ואין
במשנה  כמפורש ממנו, לקטן קודם שבכולם), מהגדול
כל  על מהלכין - רצה לא ליבם, בגדול "מצוה לט). (יבמות
רבינו  גרס וכן כו'". גדול אצל חוזרין - רצו לא האחין,
עא. הערה להלן וראה כד.). (שם קשישא אביי בדברי

שמואל'57) ('בית אחת בכפיפה נחש עם דר אדם שאין
ב'תוספות' רבינוֿתם מפרש וכן ה) ס"ק קסא, סי' לאהע"ז

לייבם. כופין שאין ב לט, את 58)יבמות אלא כופין ואין
לט.). (שם עליו מוטלת והמצוה הואיל הגדול,

.ÁB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏB‰‰ ‡B·iL „Ú59CÏnÂ ,L¯Á‰ ‡È¯·iL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡ - ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBLÌaÈ B‡ ,‰Âˆ ¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי אתו, נתייעץ
שם.61)לייבם.

.ËÂÈÁ‡ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
ÔËw‰62‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ63,‰Âˆn‰ «»»»««»ƒ«»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡B·iL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆
ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k64. »«≈¬…

י"ג 62) לו שמלאו בשנים, גדול כן גם והוא ממנו, הצעיר
אחד. ויום היא.63)שנה התימנים: ואין 64)בכת"י 

שם). (יבמות המצוה את משהים

.ÈÌeaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ó·È65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL66- ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„¯BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓ·È ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ì·i‰ dÚ·zL ÈÓ Ïk - ˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„¯Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ¯70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
¯‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙B¯ˆ ¯‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי"ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי"ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי ה"ח,
כמו  מורדת, זו הרי להתייבם, מסרבת והיא ה"ב), פ"א לעיל
פ"ה, בכתובות הרי"ף פסק וכן הי"ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס"א)70)כדין קסה (סי' אהע"ז ובשו"ע
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא
הרמ"א  פסק וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה

שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי בו, שהמצוה למי מתרצית שאינה וכיון
אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגידֿמשנה).

רוקח'). ('מעשה מורדת שנקראת משמע

.·È,ıÏÁÏ ‡ÏÂ ÌaÈÏ ‡Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»≈ƒ∆…¿«≈¿…«¬…
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ÌeaÈÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ d˙B‡ Ú·˙Â ,CÈÙÏ ÈÁ‡ È¯‰¬≈««¿»«ƒ¿»«»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰ˆB¯ ‡e‰Â ¯Á‡ Á‡a ‰˙ˆ¯Â ,Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»¿»«≈¿∆
‰ÂˆnL ÏB„b‰ ˜lzÒpL ¯Á‡Ó ;˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - da»≈∆∆≈««∆ƒ¿«≈«»∆ƒ¿»

ÔÈÂL Ôlk È¯‰ - Ba72Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆB¯ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¬≈À»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰„¯Ó ‡Ï BÊ È¯‰ - da ‰ˆB¯ ‡e‰Â¿∆»¬≈…»¿»¿…∆»
È‡ È¯‰ :‰¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»¬≈¬ƒ

B˙B‡ ˙zÓÓ73ÈÈ‡ ‰Ê Ï·‡ ,È˙B‡ ÌaÈÈÂ ‡B·iL „Ú «¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - Ba ‰ˆB¯»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆ¯z Ì‡ :d˙B‡ Ú·Bz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú ·LzL ‰˙ˆ¯ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ - ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«

EÈÁ‡ ‡B·iL74.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»

קשישא 72) אביי בדברי גרס וכן לט.), (יבמות כבמשנה
(מגידֿ האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
הראב"ד, ולדעת עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא משנה).
אביי  בדברי גורס והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל
- רצה לא לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא
וכעין  אחיו). משאר וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים
ו'תוספות' ברש"י היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה

הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא בכת"י 73)שם):
איננה. זו תיבה ה"ט,74)התימנים, לעיל ששנינו ואע"פ

ואין  שיבוא, הגדול לאחי המתינו לומר יכול הקטן שאין
רוצה  אינו שהקטן מדובר שם - המצוה?! את משהים
כאן  ואילו בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ, ולא לייבם
שדייק  וזהו כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ יכול הרי
(משנהֿלמלך). חלוץ" . . . לה לחלוץ תרצה "אם רבינו:

איסור שכל מתרץ, שמח' יסודו וה'אור המצוה השהיית
הוא  בינתיים יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי האשה, בעיגון
בעצמה  היא שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה,
מצדנו, עיגון שום ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה

לה. הרצוי את לבקש בידה והרשות

.‚ÈÏˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - da ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈ¯ÓB‡Â ,B· ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ Ú·zL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆ¯L ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ :dÏ»≈»ƒ∆»»¿«≈∆»∆ƒ¿«ƒ

˙Ó„B˜75ÔÈ„k ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz B‡ ,BÏ ÌaÈ˙z B‡ ; ∆∆ƒ¿«≈≈≈¿…¿À»¿ƒ
˙„¯BÓ Ïk76. »∆∆

קטן 75) "ביאת א: לט, ביבמות אמרו וכן חליצה, למצות
ביאת  גדול, וחליצת בשנים), הוא גדול אבל מאחיו, (קטן
- לחלוץ רוצה שהגדול במקום שאפילו הרי עדיפה", קטן
אינו  שהגדול שלפנינו, בדין כלֿשכן עדיפה, הקטן ביאת

לחלוץ. ולא לייבם לא ה"ז 76)רוצה לעיל ביארנו וכבר
הפסידה  ולא מורדת אינה ולדבריהם זה, על חולקים שיש

כתובתה.

.„ÈÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁzL dÈcL e¯Ó‡L ‰Ó·È Ïk77 »¿»»∆»«¿∆ƒ»∆«¬…¿…ƒ¿«≈
‰a˙k dÏ LÈ Ì‡ ,d˙a˙k ˙ÏËB BÊ È¯‰ -78¯‡Lk , ¬≈∆∆¿À»»ƒ≈»¿À»ƒ¿»

˙BÓÏ‡‰ Ïk79B‡ ÔÈÁL ‰kÓ dÓ·È ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»«¿»¿≈ƒ»»¿»»À≈¿ƒ
ÌÈL‡ ÈÓeÓ ¯‡L Ba LiL80dÏ ıÏBÁ -81˙ÏËBÂ ∆≈¿»≈¬»ƒ≈»¿∆∆

Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ÔÈÓeÓ da e„ÏB .d˙a˙k82- ¿À»»¿»ƒ¿∆ƒ∆∆»»

e‰„O ‰ÙÁzÒ83ÔzÈÂ ıÏÁÈ - ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ; ƒ¿«¬»»≈ƒ…»»¿«≈«¬…¿ƒ≈
‰a˙k84. ¿À»

ופ"ו,77) יד; יג, ה"ד, פ"ג, ולקמן ה"ה. פ"א, לעיל ראה
כמבואר 78)ה"ז. מבעלה, כתובה לה שאין לארוסה פרט

עליו, אסורה שהיתה או הי"א, אישות מהל' פ"י לעיל
הי"ז. לקמן שניה 79)כמבואר שאלו: - א פה, ביבמות

ואילו  לא, או מיבם כתובה לה יש ליבם, שניה ולא לבעל
אע"פ  כי כלל, שאלו לא - לבעל שניה ולא ליבם שניה על
בה  נעשה לא שהרי בעלה, מנכסי כתובתה נוטלת שחולצת,
לקמן  במגידֿמשנה וכן שם, ליבמות (הרשב"א איסור שום

הי"א.80)הי"ז). אישות, מהל' פכ"ה לעיל המנויים
לפני 81) שנפלה ליבמה "מניין ד.): (יבמות שאמרו כמו

טענותיה  סותמים (אין אותה חוסמין שאין שחין, מוכה
שנאמר  רש"י), - וחולץ אותו כופים אלא להתייבם, לכופה
ישבו  כי לו: וסמוך בדישו, שור תחסום לא ד) כה, (דברים

עלינו כלומר, יחדיו", האלה אחים הפסוקים סמיכות לדרוש
ריח  בעל בעלה שהיה "מי ואפילו לו. מלהתייבם ולפטרם
. . . מום אותו בו ויש אחיו לפני ונפלה ומת  . . . הפה
יכולה  איני ולך לקבל, יכולה הייתי לאחיך לומר, היא יכולה
הי"ג). אישות מהל' (פכ"ה כתובתה" ויתן ויחלוץ - לקבל

בעלה.82) שמת אחרי להתייבם, לו נשטפה 83)ממתנת
גרם. מזלו כלומר, ונתקלקלה. האשה 84)שדהו כדין

פכ"ה  לעיל המבואר שנתארסה, אחר מומין בה שנולדו
א. עה, בכתובות ומקורו ה"ד, אישות מהל'

.ÂËdÏÚa ÈiÁa dÓ·ÈÓ ‰È‰ ‰¯„pL ‰Ó·È85B‡ , ¿»»∆»¿»¬»»ƒ»»¿«≈«¿»
ÌÈ„e‰i‰ ÏkÓ ‰È‰ ‰¯„pL86ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk - ∆»¿»¬»»ƒ»«¿ƒƒ∆«¬…

d˙a˙k Ïh˙Â dÏ87dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰¯„ Ì‡Â .88 »¿ƒ…¿À»»¿ƒ»¿»¿««ƒ««¿»
dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜·Ó -89È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ…»»¬≈

˙„¯BÓ BÊ90ÈiÁa elÙ‡ d¯„a ‰ek˙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¬ƒ¿«≈
‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌaÈÈ ‡lL È„k dÏÚaB˙B «¿»¿≈∆…¿«≈»≈ƒ

ıÏÁÏ91‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰„¯Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ,92. «¬…∆»ƒ≈»¿»¿≈≈¿…¿À»

שלא 85) תשמיש, הנאת פירטה ולא ממנו, תהנה שלא
קיא: (יבמות בעלה מיתת לאחר ממנו עצמה לפטור נתכוונה

לה,86)וברש"י). קשה שהתשמיש להם, תיבעל שלא
נתנה  כי יחשדנה שלא בעלה של דעתו להפיס ונתכוונה

וברש"י). קיב. (שם באחר יכולה 87)עיניה אינה שהרי
נתכוונה  לא כי מורדת, דין לה ואין נדרה, מחמת להתייבם
כבעל", אינו "יבם דאמר: כרב, (שם היבום מן להפטר

שם). ה'תוספות' מן 88)וכפירוש להפטר שנתכוונה
כתובתה 89)היבום. ויתן לה יחלוץ מרצון, יסכים ואם

קיא:). כתובה,90)(שם בלא ותצא - לחלוץ אותו וכופים
ה"י. לעיל לומר 91)כמבואר שיכול כתובתה, לה וליתן

הגורמת. שהיא הוא, ממנה והעיכוב לייבמה, רצוני
אלא 92) כתובה, וליתן לחלוץ אותו לכוף יכול אינך כלומר,

ע"פ  איש' ('חזון כתובה מקבלת שאינה מורדת כדין לכוף
המגידֿמשנה).

.ÊËÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ì·i‰ dÚ·zL ‰Ó·È¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙È·a ·L‡ ‡l‡ ,‰a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ93 ∆∆¿…∆∆¿À»∆»≈≈¿≈«¿ƒ

˙BÓÏ‡‰ Ïk ¯‡LÎÂ94e˜‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»»»«¿»≈¿ƒ»∆¬≈ƒ¿
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ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÊÏ d˙B‡95ıÏBÁ - ‰ˆ¯ ,ÌaÈÓ - ‰ˆ¯ ,96 »»∆ƒ«»«ƒ»»¿«≈»»≈
˙Bf È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰a˙k Ô˙BÂ¿≈¿À»¿…∆»¬ƒ»¿»¬ƒƒ∆

‰e‚Ú ·L‡Â ÈlMÓ97dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk98; ƒ∆ƒ¿≈≈¬»»¿≈««≈¿ƒ»
‰˜e˜Ê z‡L ÔÓÊ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰L99ÔÈ‡ ÈÏ ∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈

˙¯Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B100¯LÙ‡ - ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â . ¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»
˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OiL101B˙Èa CB˙a ‰·È¯Ó BÏ ‰È‰z B‡ , ∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈

‰Ó·È‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿»»

מנכסיו.93) ואתזון המת, בעלי שגר לעיל 94)בבית ראה
ה"א. אישות מהל' מדעתו 95)בפי"ח ולא בעלה, במיתת

היבם. בה נזקקין 96)בחר לחלוץ "תבע א: סד, כתובות
לחלוץ. תבע דיבורֿהמתחיל שם, ה'תוספות' פירשו וכן לו".
"אם  שנאמר: תלוי, הדבר שביבם - ב לט, ביבמות אמרו וכן
- רצה מייבם, - רצה כרצונו, הכל - האיש" יחפוץ לא

אחר,97)חולץ. לאיש להנשא לא ולזכרו, לבעלי קשורה
תעגנה". "הלהן יג): א, (רות הכתוב אלא 98)מלשון

כרחה. בעל שם.100)קשורה.99)חולצת כתובות,
לו.101) יתנוה לא לו, זקוקה שזו זמן שאשתו 102)וכל

סתימת  (מתוך בבית כצרה לה ותהיה אותה, ייבם כי תחשוב
שלא  מסכימים שניהם ואם שם). בכתובות הגמרא סוגיית
שמואל' ('בית בדבר קפידא שאין משמע לייבם, ולא לחלוץ
א). סי' צבי' 'חכם בתשובות וכן ט, אות קסה, סי' לאהע"ז
בחליצה. מצוה שיש משמע קפ, עמ' חוקת פרשת ובזוהר
לא  הזוהר שגם כתב, פה סי' ח"ב אהע"ז סופר' ה'חתם אבל
אלא  חיובי, באופן לחלוץ מצותֿעשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילותֿחסד אלא זו
בכך  רוצה אינה אם לחלוץ האשה את לכוף ואין זית, שמן
עם  להטיב תרצה אם בזה, וכיוצא הטורח או הבושה מפני
כך. על לכופה יכול ביתֿהדין אין - לאו ואם תטיב, - המת

.ÊÈÈtÓ ‰a˙k dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L103Ì·iÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,104 ∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»

¯‡a˙iL BÓk105ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈
‰a˙k ÂÈÏÚ dÏ106.dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C¯„k »»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»

ÌÚ ‰˙È‰L BÓk - ˙ÙÒBza dÓ·È ÌÚ dÈ„Â¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ
dÏÚa107‰a˙k dÏÚa dÏ ·˙k ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .108B‡ , «¿»¬»ƒ…»«»«¿»¿À»

Ì·i‰ CÈ¯ˆ - d˙B‡ ‰ÏÁÓ B‡ d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL∆»¿»¿À»»»¬»»»ƒ«»»
‰a˙k dÏ ·zÎÏ109˙BÓÏ‡‰ ¯‡Lk110. ƒ¿…»¿À»ƒ¿»»«¿»

אמו).103) (אם לו שניה שהיתה אחים 104)כגון שהיו
שם). וברש"י פד. יבמות (ראה האם מן ולא האב מן

הי"ג.105) פ"ו ועכשיו 106)לקמן וקנאה, עליה כשבא
רוצה  אם אבל פה.). (יבמות כתובה לה אין - להוציא רוצה
אסור  שהרי כתובה, לה שיכתוב צריך אצלו, להשהותה
פ"י  לעיל כמבואר כתובה, בלא אשתו עם לשהות לאדם
רבינו, דברי את מפרש שמח' וה'אור ה"י. אישות מהל'
אצלו, לקיימה כשירצה אפילו כתובה שום לה כותב שאינו
והרי  רבינו, בדברי בסמוך כמבואר תוספת, לה ויש הואיל
התוספת. לה לשלם שיצטרך להוציאה, בעיניו קלה אינה
הרי  הכתובה, על לבעל כשמחלה השני, במקרה ולפיכך

להוציאה, היבם בעיני קלה ונשארה התוספת, על גם מחלה
כמבואר  כתובתה", לה לכתוב היבם "צריך רבינו: ציין כאן

הי"ד. אישות מהל' פכ"ב תוספת 107)לעיל לה שיש
מבואר  והטעם כתובה, עיקר לה שאין אע"פ לה שהתחייב

ה"ג). פכ"ד (שם לו.108)לעיל מותרת שהיתה למרות
או 109) שמכרה אחרי לקיימה רצה אם עצמה בעלה שהרי

קלה  תהא שלא לה ולכתוב לחזור חייב כתובתה, לו מחלה
ה"י. אישות מהל' פ"י לעיל כמבואר להוציאה, בעיניו

רשום 110) שהיה הכתובה סכום זה ואין מנה. שכתובתן
אישות  מהל' פכ"ב לעיל השווה לבעלה. שמכרה בכתובתה

קפד. והערה הל"ב פ"ד ולהלן שם, ובביאורנו הי"ד

.ÁÈıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓ·È ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ‰Ó·È‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚ·e ¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .¯Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«

‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ -111Ë‚a d‡ÈˆBÓe .112eÈ‰ elÙ‡Â , ∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
‰pnÓ ÌÈa ‰nk BÏ113ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â .114ÏÚÂ «»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓ·È115˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓ·ÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ

בפי"ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי"ט. בסמוך כמבואר גט, צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי"ט  רבינו שכתב כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי
כהונה  מאיסורי אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי מהל'
בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע"פ
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח'), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי. ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע"פ  שם וברי"ף צב: (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני  מן בניה שאין אלא ה"ד). פ"י, שם ה'ירושלמי'
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי מהל' פט"ו ראה לאוין. חייבי מאיסור ממזר

ה"אֿב.

.ËÈ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙116dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï -117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le¯‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz - ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ ,¯kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק, לשוק ביבמה תופסים קידושין שהרי
גט. ממנו וצריכה הי"ד, אישות מהל' פ"ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי לה יחלוץ שהכהן סברא
נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)

גט. ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא
לאחרי  ואף ברשותו?! תישאר ועלֿידיֿזה לו, אסורה
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וקידשה  הואיל - קנס משום לעולם לו אסורה החליצה,
(רמב"ן). ברשות שלא

.ÎıÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ dL¯bL ¯f‰ ¯ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - dÓ·È dÏ121dL¯b Ì‡ Ï·‡ . »¿»»≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ≈¿»

ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰ˆÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ¯ÊÁÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»«¿»»««∆»¿»ƒƒ
˙‡OpL LÈ‡ ˙L‡Ï ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ;B„iÓ d˙B‡»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆ƒ∆ƒ»
BÓk ,‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,dÏÚa ‡·e»«¿»∆ƒ¬»«∆¿«∆¿

e¯‡aL122‰˙pfL ‰Ó·È‰Â .123‰˜e˜Ê ‡È‰Â124‡Ï - ∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…
dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯ ‡l‡ , ∆∆¿»«¿»»∆»»»≈»»¿«≈

קונסים 121) אין - כנ"ל קנס, משום עליו שאסרוה אע"פ
רק  בזה להחמיר לנו שדי שנשאה, אחר להוציאה אותה

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, פ"י 122)לכתחילה לעיל
- "יבמה צב:): (יבמות אמרו וכן ה"ז, גירושין מהל'
שהלך  באשה דמיחלפא בה, יש נישואין בה, אין קידושין

הים". למדינת קידושין.123)בעלה כשהיא 124)בלא
נתייבמה. ולא חלצה לא ועדיין יבם, שאינה 125)שומרת

(סוטה  לאו איסור אלא בה ואין הואיל החמורה, איש כאשת
יבמה, על שנאסרה לאחר, לנשאת דומה ואינה יח:).
לה  חלץ שיאמרו: לחוש, יש שם כי הי"ח, לעיל כמבואר
אבל  חלוצתו, נושא זה והרי לכונסה וחזר ונישאת יבמה
ולא  מצדה היא שפריצות וידעו כלֿכך, קול לה אין זנות
כהן, יבמה ואם פ:). לגיטין (רש"י שחלצה בה יחשדו
וכהן  זונה, ונעשתה לה לאסור נבעלה שהרי עליו, נאסרה
ובפי"ט  ה"א; ביאה איסורי מהל' בפי"ח (ראה בזונה אסור

ס"ג). קנט סי' אהע"ז ובשו"ע ה"ה,

.‡ÎÌ‰È¯·cÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
Ì·È ˙wÊ127‰Ó·È ÔB‚k ,Ì·È ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ ƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»

ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ ‰„ÏiL128CB˙a ˙Óe ∆»¿»»»∆…»√»»≈¿
BÓk Ì‰È¯·cÓ ˜ÙqÓ ıÏÁzL dÈcL ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ∆ƒ»∆«¬…ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL129‰ˆÈÏÁ Ì„˜ ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰ Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈…∆¬ƒ»
dÏÚa ÌÚ ·L˙Â dÓ·È dÏ ıÏBÁ -130‰Lc˜˙ Ì‡Â . ≈»¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»

dÏ ıÏBÁ BÈ‡ - ‰ˆeÏÁa ¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ô‰ÎÏ131; ¿…≈∆»«¬»≈≈»
Ô‰È¯·c ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L132. ∆≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆

˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ˙Ó B‡ Ô‰k‰ dL¯b133Ck ¯Á‡Â , ≈¿»«…≈≈¬≈∆∆¿««»
.‰lÁzÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓÀ∆∆«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

חכמים.126) או 127)מדברי להתייבם היבם, עם קשר
לתשעה 128)לחלוץ. נולד אם ידוע שאינו כלומר,

ובצפרניו, בשערו שלם שהוא גמרו, סימניו אבל חדשים,
גמור. ולד הוא התורה ועיי"ש 129)ומן ה"ה, פ"א לעיל

כט. שניים.130)בהערה קידושין צריכה ואינה
קודם 131) נישאת אם וכלֿשכן שם), וברי"ף ב לו, יבמות

ברי"ף  כמבואר בעלה, מתחת אותה מוציאים שאין חליצה,
ס"ז. קסד, סי' אהע"ז בשו"ע וכן התורה 132)שם, שמן

יבם. זיקת עליה ואין - סימניו וגמרו הואיל הוא, גמור ולד
שלא 133) כדי אלא חליצה בלא לבעלה התירוה לא שהרי

חליצה  בלא להתירה צורך אין שגירשה וכיון עליו, לאסרה
כתוב: שם לרי"ף הגיבורים' ב'שלטי אולם (מגידֿמשנה).
אין  הכהן מת אם חליצה, בלא לכהן שהתירוה שמאחר

לישראל, להנשא רוצה אם אפילו לחלוץ אותה מצריכים
הותרה. - שהותרה שמאחר

á"ôùú'ä áà-íçðî á"é 'â íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היבום,1) מן לפטור בני זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי ביבום, לחייב אחי וזה

.‡'ÌÈa ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'Èa ‰Ê' ¯ÓB‡‰2È¯‰ - »≈∆¿ƒ∆»«≈ƒ»ƒ¬≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙe ,ÔÓ‡ ‰Ê3. ∆∆¡»≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

לייבום.2) מותי) (לאחר זקוקה אשתי ואפילו 3)ואין
היה  רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק
ולפוטרה  להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו ומה בגט פוטרה
"חזקתו  את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת
הרי  בנים לו ויש הואיל אחים, לו יש אם שאפילו באחים",

מיבום. פטורה זו

.·'ÔÈÁ‡ ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÁ‡ ‰Ê' ¯Ó‡4BÈ‡ - »«∆»ƒ∆»«≈ƒ«ƒ≈
BzL‡ ˙‡ ¯Ò‡Ï ÔÓ‡5;Ì·iÏ ‰˜e˜Ê dÁÈp‰Ïe ∆¡»∆¡…∆ƒ¿¿«ƒ»¿»¿»»

B˙BÓ ¯Á‡Ï d¯Ò‡Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰L6. ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿««

בחזקת 4) כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי
לייבום. זקוקה שתחלוץ.5)שאינה עד לאחרים להינשא

זקוקה.6) שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן ואינו

.‚B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¯Ó‡Â ,ÔÈÁ‡ BÏ LiL ˜ÊÁÓ ‰È‰7 »»À¿»∆≈«ƒ¿»«ƒ¿«ƒ»
'ÔÈÁ‡ ÈÏ ÔÈ‡'8ÔÓ‡ BÈ‡ -9ÈÓ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ«ƒ≈∆¡»¿≈ƒ»««ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - 'ÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡' ÂÈÁ‡ ˜ÊÁ‰L10‰È‰ ‡Ï . ∆À¿«»ƒ≈∆»ƒ≈∆¡»…»»
e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÌL LiL ÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÔÈÁ‡a ˜ÊÁÓÀ¿»¿«ƒ¿»»∆≈»≈ƒ∆»ƒ
elÙ‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈÁ‡ dÏÚ·Ï LiL∆≈¿«¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆¬ƒ
BÊ È¯‰ - 'Á‡ ÈÏ ÔÈ‡' B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‡e‰ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒ»≈ƒ»¬≈

˙LLBÁ11ÔÈzÓ˙Â ,12e¯Ó‡L ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL „Ú13 ∆∆¿«¿ƒ«∆»»≈ƒ∆»¿
eÏ‡MÈÂ14. ¿ƒ»¬

זו.7) בשעה לשקר עשוי ואינו רצינית שעה שהיא
יבום.8) מזיקת פטורה היא במה 9)והרי נאמן ואינו

הוחזק  והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו
לי  יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים"

לייבום.10) זקוקה היא והרי הקודמת, החזקה לבטל
דין.11) בבית הקול הוחזק לא ואפילו לקול,
היא 12) והרי ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא

לייבום. לו 13)זקוקה שיש יודעים שהם עליהם, אחרים
על 14)אחים. ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי הדבר

.„,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ ¯aÚ‰ ‰Ê :¯Ó‡Â ,‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰M¯È ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ - BÏ ‰„BÓ15È¯‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
ÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜ÙÒ ‰Ê16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È¯‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL ¯·c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,¯Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈
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‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18¯ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.‰,dÏÚa ˙nL ‰Ó·ÈÏ „ÈÚ‰Ï „Á‡ „Ú ÔÓ‡∆¡»≈∆»¿»ƒƒ»»∆≈«¿»
dÏÚ·Ï ÔzpL B‡ dÓ·È ˙nL B‡ ;ÂÈt ÏÚ ˙ÓaÈ˙Óeƒ¿«∆∆«ƒ∆≈¿»»∆ƒ«¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ,Ôa20Ì"ekÚ B‡ ‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ≈¿«ƒ»¿»¬ƒ∆∆ƒ»«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21„ÈÚnL BÓk Ì·i‰ ˙˙ÈÓa „ÈÚÓ ≈ƒ«¿ƒÀ≈ƒ¿ƒ««»»¿∆≈ƒ

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,d¯Èz‰Ï LÈ‡ ˙L‡a¿≈∆ƒ¿«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLe¯b22. ≈ƒ

שאין 20) בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
רבינו  אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי דבר זה
היא  ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר,
תצטרך  שלא כדי הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת

הנישואין. לאחר מבעלה להעיד 21)לצאת מתכוון שאינו
לזר. להינשא עד 22)ולהתירה כדין ביבמה עד דין כי

איש. באשת

.ÂdÏÚa ˙nL BÊÏ BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ÌÈL LÓÁÂ23Ck , ¿»≈»ƒ∆≈¿ƒ»∆≈«¿»»
dÓ·È ˙nL dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡24d˙B‡ ÔÈ„k BÊ ˙e„Ú ÔÈ„Â . ≈¿ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒ≈¿ƒ»

˙e„Ú25˙˙ÈÓa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÔÈÚÏ ≈¿ƒ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ∆∆∆¿ƒ«
Ì·i‰26¯·c ÏÎÏe27. «»»¿»»»

זו.23) את זו שונאות לקלקלה,24)שחזקתן שמתכוונות
ממנו. לצאת תצטרך כן ואחרי לזר מיתת 25)שתינשא של

נאמן 26)הבעל. היבם מות על המעיד הראשון שהעד
השני כשנ  אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם יים,

נאמן 27)נאמן. אינו התורה מן בעבירה הפסול כגון
זו. לעדות

.Ê˙BÓ·È ÈzL28˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ¿≈¿»∆»ƒ¿ƒ««»∆∆≈
‰¯eÒ‡ BÊ - 'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊÂ 'ÈÏÚa29ÈtÓ «¿ƒ¿∆∆≈«¿ƒ¬»ƒ¿≈

BÊ ÏL dÏÚa30ÔÈ‡L ;BÊ ÏL dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ BÊÂ , «¿»∆¿¬»ƒ¿≈«¿»∆∆≈
dÓ·È ˙nL dÏ „ÈÚ‰Ï ˙Ó‡ dzÓ·È31BÓk , ¿ƒ¿»∆¡∆∆¿»ƒ»∆≈¿»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אחים.28) שני לזר.29)נשי יבמה 30)להינשא שהוא
לו. שתחלוץ בפנינו ואינו לו, חי.31)וזקוקה הוא ושמא

.ÁdÏ LiL BÊ - dÏÚa ˙nL „Ú Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰È‰»»¿««≈∆≈∆≈«¿»∆≈»
d¯eq‡a ˙„ÓBÚ „Ú‰32dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ dÈ‡L , »≈∆∆¿ƒ»∆≈»¬»ƒ¿≈«¿»

dÓ·È ÈtÓ ‡l‡33È¯‰L ,˙¯zÓ „Ú dÏ ÔÈ‡L BÊÂ ; ∆»ƒ¿≈¿»»¿∆≈»≈À∆∆∆¬≈
˙nL ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‡È‰Â ,dÓ·È ˙nL „Ú‰ „ÈÚ‰≈ƒ»≈∆≈¿»»¿ƒ∆¡∆∆«∆≈

.ÈÏÚa«¿ƒ

לזר.32) אלא 33)להינשא יבמה, מות על עדות שאין
לה. נאמנה אינה והיא יבמתה,

.ËÌÈa BÊÏ ‰È‰34dÏ ÔÈ‡L BÊ - ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ »»»»ƒ¿»≈»ƒ∆≈»

‰¯eÒ‡ ÌÈa35˙¯zÓ ÌÈa dÏ LiL BÊÂ ,36Ô‰Ï ‰È‰ . »ƒ¬»¿∆≈»»ƒÀ∆∆»»»∆
Ô‰ÈzLÏ ÌaÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡k ¯Á‡ Ì·È37. »»«≈»¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆

לייבום.34) זקוקה ואינה זיקתה 35)מבעלה, בגלל
לא 36)ליבמה. ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

זו  ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים
חברתה. בעידי וזו בניה, הן,37)מפני בתים משני שהרי
חברתה. את פוטרת אחת ואין

.ÈÔ˙B‡ ÌaiL Ì·i‰ ‰Ê ˙Ó38,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯eÒ‡ - ≈∆«»»∆ƒ≈»¬¿ƒ»≈¿»
‰lÁza eÈ‰Lk39eL¯b˙Â eÓaÈ˙ .40el‡ È¯‰ - ¿∆»«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈

.¯ÊÏ ˙B¯zÓÀ»¿»

מיתת 38) (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן לפני 39)היבם)

שמת  להעיד חברתה כלפי נאמנת האחת שאין הייבום,
בנים,40)יבמה. והניח יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

לייבום. עוד זקוקות שאין

.‡È'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ
‡Op˙Â41ÌaÈ˙z B‡42˙Ó ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ»≈ƒ¿«≈≈«¿»»∆¡∆∆«≈

Â‡Ï ¯eq‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÊÏ ‡OpzL ÈÓ·È43‡nL , ¿»ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ«∆»
‰ÈÈÚa Ï˜ ‰È‰È44˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ Ì·i‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«¿≈∆»¿≈≈«»»∆¡»«≈

 ÂÈÈÚ ‡nL ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈiL 'ÈÁ‡da Ô˙45ÔÈ‡Â . »ƒ∆¿«≈∆ƒ¿∆»≈»»«»¿≈
,d˙È·Ï ÒkzL 'È˙BÁ‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈»¬ƒ∆ƒ»≈¿≈»
˙‡ ‡OiL 'ÈzL‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈»ƒ¿ƒ∆ƒ»∆
¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‰˙nL ÌÈ„Ú ÈL e„ÈÚiL „Ú ,d˙BÁ‡¬»«∆»ƒ¿≈≈ƒ∆≈»¬»¿««
ÌeMÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú eÈÓ‡‰ ‡lL ;d˙È·Ï Òkz Ck»ƒ»≈¿≈»∆…∆¡ƒ≈∆»∆»ƒ

‰e‚Ú ˙¯z‰46e¯‡aL BÓk ,47. «»«¬»¿∆≈«¿

בנים,41) לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין ליבם.42)או זקוקה האמור 43)כשהיא

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ולא 44)בתורה:
בעלי, מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב תדקדק
ובניה  דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא

ממזרים. האשה 45)מהשני את שאסר חכם אפילו שהרי
בה. נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי בנדר, בעלה על

נקבל 46) לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה
לישא  יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו.

אחרת. עגונות".47)לו ישראל בנות תשארנה "שלא

.·ÈCÎÈÙÏ48dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓ·ÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L B‡ ,'ÈÓ·È¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È¯‰50dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»
„·Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa Ì·È ÈÏ Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ì·i‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È¯‰ -53¯Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי בנים להינשא 50)לבעלה
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ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי חמותי 52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי 54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי

יבמי.

.‚È,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ««»
- 'Èa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿ƒ

˙Ó‡56¯ÊÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;57˙Úa ∆¡∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈¿»¿≈
‰ÎÏ‰L58- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Èa ˙Ó' ‰¯Ó‡ . ∆»¿»»¿»≈¿ƒ¿««»≈«¿ƒ

aÈ˙‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡Ì59‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .60, ≈»∆¡∆∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ˆÏBÁÂ61.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

לזר.56) בן 57)להינשא להם יש שהרי הבעל. ימות אם
לייבום. זקוקה עכשיו 58)ואינה וגם בן. לה היה שהרי

מחזקתה. עצמה מוציאה בחזקת 59)אינה הייתה שהרי
אהבתה  מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת

משקרת. היא שהרי 60)אליו לזר, להתירה לא להחמיר,
איסור  חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה

לזר. לזר.61)להינשא מותרת שתהיה כדי

.„È„·Ïa dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰62Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«
'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙ÓÂ Ìi‰ ˙È„Óa Ôa ÈÏ63- ƒ≈ƒ¿ƒ««»»≈¿««»≈«¿ƒ

dÓ·ÈÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;˙ÓaÈ˙Óe ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈ƒ»»
Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡ .‰ÎÏ‰L ˙Úa¿≈∆»¿»»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«≈

'ÈÏ ÔzpL64Ìeai‰ ÔÓ dÓˆÚ ¯ËÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ∆ƒ«ƒ≈»∆¡∆∆ƒ¿…«¿»ƒ«ƒ
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓe65‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .66‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ , ƒ«¬ƒ»¿¿ƒƒ¿»∆»¿∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

לו.62) זקוקה בחזקת היא והרי יבם לה נמצאת 63)ויש
ליבם. זקוקה לייבום.64)שהיא עוד זקוקה ואינה

זקוקה.65) הוחזקה עשתה 66)שהרי שהרי להתייבם, לא
היבם. על איסור חתיכת עצמה

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67‰p‰kÏ ‰ÏeÒt ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»«¿À»
‰lÁzÓ68‰ÏÏÁ B‡ ‰Le¯‚ ‰˙È‰L ÔB‚k ,69B‡ , ƒ¿ƒ»¿∆»¿»¿»¬»»
‰¯Ó‡L'˙nLk eÈÈ‰ ‰¯ÚÓa'70ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»¿»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈¬»ƒ≈

ÌÈ„Ú e‡B·ÈÂ ıÏÁz ‡nL .˙ˆÏBÁ dÈ‡ - Ôk ¯·c‰«»»≈≈»∆∆∆»«¬…¿»≈ƒ
‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰Â ‰¯Ó‡L BÓk ¯·c‰L e„ÈÚÈÂ71, ¿»ƒ∆«»»¿∆»¿»¿«««≈¿ƒ»

‰‡¯ÈÂ ,Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,ÌeÏk dÈ‡ BÊ ‰ˆÈÏÁ ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¬ƒ»≈»¿¿ƒ»≈¿…≈¿ƒ¿∆
‰n„ÈÂ Ô‰kÏ ˙‡OÂ ‰ˆÏÁL d˙B‡ ‰‡B¯‰»∆»∆»¿»¿ƒ»«…≈ƒ«∆
ÌÈ„Úa Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰p‰kÏ ˙¯zÓ ‰ˆeÏÁ‰L∆«¬»À∆∆«¿À»¿≈≈«»≈ƒ
¯‡Mz ‡l‡ ,ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz ‡Ï CÎÈÙÏ .e‡aL∆»¿ƒ»…«¬…¿…ƒ¿«≈∆»ƒ»≈

.ÌÈ„Ú e‡B·iL „Ú ‰‡ˆiLk ‰˜e˜Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿»¿∆»¿»«∆»≈ƒ

דבריה.67) סמך על חולצת שנישאה 68)שהיא טרם
זה. שאמה 69)לבעלה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

ואסורה  חללה בתם הרי הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה
לכהן. מת 70)להינשא מי ולהעיד לבוא עמנו איש ואין

הבן. או האב זקוקה 71)תחילה ואינה הבן, שמת לפני
ליבם.

.ÊËd˙¯ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡ ÔÎÂ72,Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿≈ƒ»∆»««¿»¿»»»ƒ¿ƒ««»

dÏ e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e73‡Ï BÊ È¯‰ - 'CÈÏÚa ˙Ó' »¿«ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¬≈…
‰„ÏÈ Ì‡ Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz«¬…¿…ƒ¿«≈¿»«∆ƒ»«ƒ»¿»

d˙¯ˆ74‰ÚLz ¯Á‡ ıÏÁz ‡Ï ‰nÏÂ .‰„ÏÈ ‡Ï B‡ »»»…»¿»¿»»…«¬…««ƒ¿»
ÌÈL„Á75Ïk ÏÚ ¯ÊÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ÏÚa‰ ˙˙ÈnÓ √»ƒƒƒ««««¿ƒ¿∆À∆∆¿»«»

ÌÈt76d˙¯ˆ ‰„ÏÈ Ì‡L ,77Ì‡Â ,BÊ ‰¯ËÙ È¯‰ - »ƒ∆ƒ»¿»»»»¬≈ƒ¿¿»¿ƒ
¯Á‡ Ú„eÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰ˆÏÁ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈∆¿¿»¿≈»∆»ƒ»«««
˙‡Ê ˙‡ˆÓÂ ,‡Ói˜ ÏL „ÏÂ d˙¯ˆ ‰„ÏiL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆»¿»»»»»»∆«»»¿ƒ¿≈…

‰ˆeÏÁ dÈ‡L78,‰ˆÏÁpL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ∆≈»¬»¿ƒ»≈¿…≈««∆∆¿¿»
‰ˆeÏÁ‰L e‡aL ÌÈ„Úa Ú„È ‡lL ‰‡B¯‰ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»∆∆…»«»≈ƒ∆»∆«¬»
ÏÚ ‰p‰kÏ ˙‡O d˙B‡ ‰‡¯L „ÈÚÈÂ ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿…≈¿»ƒ∆»»»ƒ≈«¿À»«
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¬»«¿À»

d˙lÁzÓ79‡Op˙Â ‰ÚLz ¯Á‡Ï ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿««ƒ¿»¿ƒ»≈
- ˙nLk dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L ‰¯v‰ BÊ Ï·‡ .¯ÊÏ¿»¬»«»»∆»¿»ƒ«¿»¿∆≈

˙BÓ·È‰ ¯‡Lk ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓz80B‡ ıÏÁ˙Â «¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¬…
˙¯Á‡‰ ‰È„naL d˙¯ˆÏ LeÁz ‡ÏÂ ,ÌaÈ˙z81, ƒ¿«≈¿…»¿»»»∆«¿ƒ»»«∆∆

‰È„na dnÚ dÏÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰82. ƒ¿…»»«¿»ƒ»«¿ƒ»

לזו.72) זו צרות שהן נשים, שתי לו לזו 73)שהיו
כאן. הוולד 74)שנשארה כי לזר, תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן אינה 75)פוטרה חדשים תשעה בתוך כי
קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה

חליצה, אינה מעוברת עצמה וחליצת כשהחולצת אפילו
מעוברת. צרתה אלא מעוברת צדדים.76)אינה

העיבור.77) חדשי תשעת שלא 78)לאחר חלצה שהרי
לו.79)לצורך. כשנישאה חללה או גרושה שהייתה

יום 80) תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום

היא.81) מעוברת שמא  כאן לא 82)שנשארה כן אם
ממנו. נתעברה

.ÊÈdÏÚa ˙nL ‰M‡‰83˙È„Óa ˙BÓÁ dÏ ‰˙È‰Â »ƒ»∆≈«¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ«
nL ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìi‰Ôz ¯·Îe d˙BÓÁ ‰„ÏÈ ‡ «»≈»∆∆∆»»¿»¬»¿»ƒ«

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ì·È dÏ84‡l‡ ;‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡lL , »»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆…»¿¿»»∆∆»
˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÈÓÚ85‡e‰Â . «¬ƒ»«∆¿»»«¬≈ƒÀ∆∆¿

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ôa BÏ ‰È‰Â dÏÚa ˙nL ‰M‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ»∆≈«¿»¿»»≈ƒ¿ƒ»«∆∆
Ôa‰ ˙Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;¯ÊÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -86, ¬≈À∆∆¿»¿≈¿ƒ∆»≈«≈

d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÓÚ‰ ‡l‡87. ∆»«¬≈»«∆¿»»

אח.83) לו היה ולא בנים הניח לו.84)ולא וזקוקה
לזר.85) והעמידהו 86)להינשא חוששים", לא מת "שמא

חי. שהוא חזקתו היתר 87)על בחזקת שהייתה הקודמת,
לזר.

.ÁÈ‡ÏÂ ,˙LLBÁ BÊ È¯‰ - ˙¯aÚÓ d˙BÓÁ ˙‡ˆÈ»»¬»¿À∆∆¬≈∆∆¿…
,d˙BÓÁ ¯eaÚ ÛBÒ ‰È‰ ‰Ó Ú„zL „Ú ¯ÊÏ ‡Opzƒ»≈¿»«∆≈«∆»»ƒ¬»

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ Ì·È dÏ „ÏB ‡nL88. ∆»«»»»…∆ƒ««««

לכתוב 88) ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי
הבעל  מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם
היה  שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה אינה

בעולמו".
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dvilgeקכד meai zekld - miyp xtq - a`Îmgpn a"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈe‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck ¯Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck ¯Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz - ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
¯Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ e¯Ó‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92- ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93¯Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

¯ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא  בעלה,90)והרי לפני מת  שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי כי

איסור  מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי על יש 94)אף היא הלכה כי

כריתות. מחייבי ממזר

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה,1) מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
נוסח  חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ì·i‰ ¯Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰Ó·È‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡¯B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡·e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰·BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ -4,ıÏÁÏ ‰·BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

ח):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י
ברצונו]. תלוי שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב: קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס ואל שכמותך,

.·ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe6¯Á‡Â ,Ba e·LiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓ·È ‰˙ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰¯ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ·˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰¯˜ e¯˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡¯˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס"ד),6) קסט, סי' (אהע"ז לחלוץ פלוני למקום נלך לומר,
קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי
ו'בית  (רש"י לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס"ק שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי' הבחירה

שם).7) (רש"י לכך המזומן מקום משמע, "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי", "נקרא ו) א, (שמואלֿב
שם. באו ביתֿהדין שחברי התימנים:10)במקרה ובכת"י

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק משמעה "צריך" ולשון לקבוע",

שם). באהע"ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' ¯Ó‡z Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰·‡ ‰È¯·c ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי 12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח"כ יבמי" אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט. להלן לקחתה", חפצתי "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע: יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י). קז: (יבמות יבמי אבה - רוא אלא
דבריו: משמע יהא שלא חפצתי" "לא אחת: בנשימה

לקחתה. חפצתי

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯˜Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï·‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡¯»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó - ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי 14) "כל קד:): (יבמות הידוע הכלל ע"פ שם, הרי"ף
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה
מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי שאין

ה"ו. פי"ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙ·e , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16- ¯b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï - ˙ÈÏ‡¯OÈ Bn‡Â ¯b ÂÈ·‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡¯OiÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡ - ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני אלעזר. רבי כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט"ז. להלן וראה ב. לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט"ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב, שם
מכל  ישראל שיהא משמע - בישראל" שמו "ונקרא י): כה,

(רש"י). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב. קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי כי שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL ¯BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
·˜Ú BÏ22ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BL·BÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

BÏ‚¯ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ¯ ¯LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı¯‡a BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙·LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe32¯ÊÏ ‰Ó·È‰ ‰¯z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב.) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
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רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ שאין סברא
(כסףֿ לכתחילה במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק

הנעל.22)משנה). בסוליית המעובה האחורי החלק הוא
כפרש"י 23) קב: (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

יוסף'), ב'נמוקי הובא ר"ח. פירש וכן השניה, בלשון
על  המגין עור של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר:
עור  והוא תחש" "ואנעלך י) טז, (יחזקאל ככתוב הרגל,
תערובת  מבלי בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש,

יוסף'). ('נמוקי אחר למדו 24)ממין הימנית. רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע, "רגל" "רגל" 'גזירהֿשוה'
הי"ז. להלן וראה אלעזר). דר' לרבנן קד. (יבמות הימנית"

מן 25) למטה השוק, על קשר שאם השוק, מן למטה
הט"ו). (להלן בדיעבד אלא כשרה אינה הארכובה,

שאין 26) מלמד - ואמר" "ועמד ח): כה, (דברים שנאמר
ואמירתה  כיֿתצא) ('ספרי', בעמידה אלא דבריו אומר

הן. שוות ל 27)ואמירתו והערה ה"ח להלן ד.ראה
קג.).28) (יבמות הקרקע על ברגלו יבמות 29)דורך ראה

יושב". בין עומד "בין א: א.30)קג, קב, שם
המנעל,31) את לעצמה לקחת בזה כוונתה שאין להראות

צורך  כל לה ואין בלבד, חליצה מצות לשם כוונתה כל אלא
מפורשים  רבינו דברי אולם, קסט). סי' באהע"ז (ב"ח בנעל

הקבלה. ע"פ והטעם קפ, דף חוקת פרשת של 32)בזוהר
היבם. א.33)רגל קב, יבמות

.Ê˜¯ ÂÈt „‚k ı¯‡a ˙˜¯BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
ÔÈicÏ ‰‡¯p‰34Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL . «ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆

‰˜È˜¯ ˙ÚL·e ‰‡È¯˜ ˙ÚLa ÔÈ„ÓBÚ35ÔÈÎÈ¯ˆe , ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ
‰ÈtÓ ‡ˆBi‰ ˜¯‰ ˙B‡¯Ï ÔÈic‰36ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â . ««»ƒƒ¿»…«≈ƒƒ»¿««»«¿ƒ

,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :dÏ»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

וראה 34) וירקה", . . הזקנים "לעיני שנאמר ב: קו, שם
הכ"ג. לעיני 35)להלן להיות צריכה והרקיקה הואיל

בעמידה. אלא 'דין' ואין כ'דין' היא הרי הדיינים,
ב.36) קו, יבמות

.ÁL„w‰ ÔBLÏa Ïk‰37ÔBLla - ‰Îk :¯Ó‡pL , «…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»
‰f‰38‰È¯Á‡ ÌÈBÚ ÌL ÔÈ·LBi‰ ÏÎÂ .39ıeÏÁ' «∆¿»«¿ƒ»ƒ«¬∆»¬

L ‰Ó·È‰ Ôek˙zL CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓÚt LÏL 'ÏÚp‰ıÏÁz «»«»¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»∆«¬…
el‡ ÌÈOÚÓ eOÚÈÂ .dÏ ıÏÁiL ‡e‰ Ôek˙ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«≈∆«¬…»¿«¬«¬ƒ≈

ÔÓLÏ40ıÏBÁ BÈ‡ ‡Óeq‰Â .41‰˜¯ÈÂ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»¿«»≈≈∆∆¡«¿»¿»
˜¯‰ ‰‡B¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa42. ¿»»¿≈∆∆»…

זה 37) ומשפט הלכה, התחלת כאן אין התימנים, בכת"י
"שלוש  בתיבות: ומסתיימת הקודמת, להלכה מחובר

(סוטה 38)פעמים". תאמר זו כלשון - "ככה" משמעות
וברש"י). העומדים 39)לב. כל על "מצוה ב: קו, יבמות

ומפרש  קסט, סי' אהע"ז 'טור' שם, (הנמצאים שם
לומר  עומדים) ובין יושבים בין שם: יוםֿטוב' ה'תוספות
רבי  לפני יושבים "היינו שם: בגמרא וראה הנעל". חלוץ
הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ כולכם ענו לנו: ואמר . . טרפון.
דבריו  (הובאו גדולות' 'הלכות בעל וכתב הנעל". חלוץ
אמר  שכך נעלו? חולצת מה "מפני מיימוניות'): ב'הגהות

בגופך  רשע! לייבם: ירצה שלא ליבם אמור למשה: הקב"ה
תחלוץ  לפיכך ומאנת, ייבום] [מצות לקיים יכול היית
מטיפה  יחפים, להיות שדרכם וכמנודה, כאבל מנעלך
וירקה  לכך - לאחיך זרע לקיים יכול היית שבגופך סרוחה
כאבל; - הנעל חלוץ עונים: והדיינים סרוחה, טיפה בפניו
במצוה". כמורד - הנעל חלוץ כמנודה; - הנעל חלוץ

קב:).40) (יבמות חליצה מצות אבל 41)לשם לכתחילה,
ולהלן  א קג, ביבמות כמבואר כשרה, חליצתו בדיעבד
כמבואר  כשרה, חליצתו - כלל רקקה לא אפילו שהרי הט"ו,

הי"ב. שם,42)בסמוך ביבמות ה'תוספות' דברי השווה
אחים  לו אין אם הראב"ד, ולדעת החולצת. דיבורֿהמתחיל
כשר  מעיניו, באחת וסומא לכתחילה. אפילו הסומא חולץ -
מפי  הרוק לראות יכול שהרי לכתחילה, אפילו לחלוץ
מח). קסט, סי' באהע"ז וכן קא: יבמות ('תוספות' היבמה

.Ë‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ
‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó :‰lÁz¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…
ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡»»«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â ,dzÁ˜Ï¿«¿»¿««»«¬…¿««»»…¿««»

‡¯˜z43˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk : ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈
Â ,ÂÈÁ‡.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜ »ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב.43) קו, יבמות

.È‡Ï ‰lÁza ‰‡¯˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,·kÚÓ ¯„q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰˜˜¯L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

‰‡¯wL44‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ Ck ¯Á‡Â45. ∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

הוא.44) ולא קוראה היא שרק לאיש", יעשה "ככה
שם.45)

.‡È˜¯˙Â ¯ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ46?¯„q‰ ÏÚ47‡nL ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»
dc·Ï ‰˜È˜¯ :e¯Ó‡È48ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ …¿¿ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ

ÔÈÁ‡‰49. »«ƒ

החליצה.46) לפני כשרקקה החליצה, שהוא:47)אחרי
רקיקה. כך ואחר כשיראו 48)חליצה הראשונה,

שנית. לירוק אותה בעוד 49)שמצריכים להם, להתייבם
הי"ד  בסמוך כמבואר מלהתייבם, פסלתה בלבד שהרקיקה

קה.). (יבמות

.·Èd˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰‡¯˜ ‡ÏÂ ,„·Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
‰¯Lk50‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰ˆÏÁL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…

d˙ˆÈÏÁL ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁL B‡ ,‰˜˜»̄¿»∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»
‰¯Lk51. ¿≈»

(דברים 50) שנאמר ואע"פ עקיבא, רבי כדעת א. קה, יבמות
אין  - דוקא משמעו ו"ככה" לאיש", יעשה "ככה ט): כה,
דבר  על אלא הכתוב הקפיד לא כי מעכב, הרקיקה מעשה
מעשה  עושה שהיבמה החליצה זוהי באיש" "מעשה שהוא
באיש  מעשה אינה הרקיקה אבל (היבם), איש של בגופו

וברש"י). קד: א.51)(שם קד, שם

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L53- Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈
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ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א  יבמות הם 57)תוספתא , והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.„ÈB‡ ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„·Ïa ‰˜˜»̄¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È¯‰ - ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

‰ÏeÒt58- ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59- LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :¯Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜¯‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙·kÚÓ dÈ‡ ‰‡È¯w‰ Ï·‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי  יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח"כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
קנג  ובהערה הכ"ח, להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת

להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה
שאינה  אע"פ בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאףֿעלֿפי האחים, על לפסול אפילו
כי  לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט), (למעלה החליצה לפני גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈ·LBÈ Ì‰Â ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ ¯eL˜ ÏÚp‰ CB¯O ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak¯‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı¯‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ -67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק לקרוא צריכה שלכתחילה אע"פ
ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה

ה"ו. למעלה כמבואר השוק, מן למטה שהיא רגלו, על
הברכים"64) "על והירך. השוק שבין הרגל, פרק היא

בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס: מתרגם לה) כח, (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט"ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי
ה"ח).66) למעלה (ראה הרוק רואה שאינו אע"פ
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי"ב. למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט"ז.
הקריאה  אין שהרי כשרה, עמיֿהארץ שלשה בפני וחלצה
כן, מוכח הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי

רוקח'). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»

‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»
¯Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰¯Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ

‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»

ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ -78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»
‰ÏÈl·e dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È¯‰ - ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈

‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ï·‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי סומא שהיה כגון ממון, דיני לדון

או  ה"טֿי) פ"ב, סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי"ב, עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט"ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב, יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי ראה 75)לחלוץ ב. קב, יבמות
ה"ח. וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ"ב שלש77ֿ)למעלה לו שמלאו
ה"י. שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב. והערה הכ"ח, להלן ראה ב. קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי' פסולה קטנה חליצת
רוקח'). ('מעשה בהי"ג לעיל שכתב כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי בלילה, דין התחלת שאין אע"פ
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,

הי"ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון
נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ"ג  ה"כ, פ"א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט"וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע"פ

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
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Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ - BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84¯BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚¯ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86- ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B·˜Ú ıÚÏ CÈ¯ˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
- Ck BÏ‚¯L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı¯‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È¯‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ'גזירהֿשוה'84)ברגלו א. קד, יבמות
(יבמות  ששנינו ואע"פ כא. והערה ה"ו לעיל ראה דמצורע,
ואם  כשרה", חליצתה ולמטה הארכובה "מן במשנה) קא.
סובר  - למטה? הארכובה מן ימין ברגל יחלוץ לא למה  כן
שהנעל  אלא רגלו, נחתכה כשלא מדברת שהמשנה רבינו,
שם. ה'ירושלמי' כפירוש הארכובה, מן למטה בשוק קשורה
אינו  - הארכובה מן למטה אפילו - רגלו שנחתכה כל אבל
בסמוך. וכמבואר בארץ, עקבו לנעוץ שצריך משום חולץ,
אבל  קג.). שם ב'תוספות' (הובאה גאון נסים רבינו דעת וכן
רגלו  שנחתכה כל הרשב"א, וכן קג.) (שם רש"י לדעת
שוקו, מעל חולצת השוק, ונשארה הארכובה מן למטה
פרסת  מעל שהיא השוק זוהי רגלו", "מעל אמרה: שהתורה

סל"ה. קסט, סי' באהע"ז וראה רגלו 85)הרגל. שכף
('פרישה' למעלה ותחתיתה למטה, גבה ודורך למעלה,

לחת). ערך 'הערוך' ע"פ נח. קסט, סי' ואין 86)לאהע"ז
בארץ. נוגע וכדעת 87)עקבו אמימר כדעת א. קג, יבמות

לנעוץ  שראוי שמי אלא לפסול. שהכוונה והרי"ף, הגאונים
אינם  אלו אבל כשרה, חליצתו - נעץ ולא בארץ עקבו
חליצתו  - לנעוץ ראוי שאינו וכל בארץ, לנעוץ יכולים
שמענו  "לא וקובל: חולק והראב"ד (מגידֿמשנה). פסולה
החליצה". לפסול מעכבת, בארץ) הרגל (דריכת שהדריסה
אמימר  נתכוין ולא כשרה, אלו מומים בעלי חליצת ולדבריו,
ולא  לכתחילה, הרגל נעיצת להצריך אלא שם) (ביבמות,

בדיעבד. לפסול

.ÁÈ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ - ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰Ó·ÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»
‰ÈpLa elÙ‡Â88‰ˆÏÁ .d„È· ‰ˆÏÁÂ ¯Ó‡ ‡lL , «¬ƒ¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - „‚a ÏL ÏÚÓa89‰ˆÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»
·˜Ú BÏ ÔÈ‡L ÏÚÓa90ÔzLÙa ¯eÙ˙ ‰È‰L B‡91B‡ , ¿ƒ¿»∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»
¯ÚO ÏL ÏÚÓ ‰È‰L92·ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94 ∆»»ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««

ıÚ ÏL B‡95ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ∆≈∆»»ƒ¿»»∆≈»
B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï¿«≈»»∆≈∆∆…«¿

Ìe¯t ÏÚÓ96˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L97 ƒ¿»»∆≈∆…»∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó ÔÈ‡L98. ∆≈¿«≈…»∆∆¬ƒ»»¿»

א.88) קה, ואינו 89)יבמות הרגל, על כלל מגין שאינו
כה.). וגיטין קג. (שם "נעל" וכתב 90)בכלל א. קא, שם

הרגל  המעכב דבר כל נקרא - עקב (שם): יוסף' ה'נמוקי
חוץ  יוצאת הרגל לנעל, עקב אין שאם לפי הנעל, בתוך
ס"ק  קסט סי' אהע"ז שמואל' ב'בית דבריו הובאו וכן לנעל,

ה"ו.91)יט. לעיל ראה  ב. קב, עזים 92)שם של  נוצה
שם). מהם 93)(רש"י שעושים מצמחים דקים חוטים

פכ"ב). ויקרא רבה, מדרש ע"פ ('הערוך', חבלים
ממנה 94) שמכינים השעם" "אלון של הרכה הקליפה

לבקבוקים. (רש"י 95)פקקים ומגינים הם קשים אלה כל

עור. שאינם לחליצה, פסולים זאת ובכל קב:). יבמות
טו, (יחזקאל ככתוב הוא, עור של בתורה, האמורה ו"נעלו"

תחש. מעור נעל היינו תחש", "ואנעלך קרוע.96)י):
תפרומו". לא "ובגדיכם ו): י, (ויקרא מלמטה,97)ככתוב

פרימה במקו  לשון מפרש: ב קב, ביבמות ורש"י הסוליה. ם
בסנדל. - וקבול ופחיתה בנעל, א.98)נופלת קג, יבמות

.ËÈıÚ ÏL ÏcÒa ‰ˆÏÁ99¯BÚ ‰tÁÓe100‰˙È‰ B‡ , »¿»¿«¿»∆≈¿À∆»¿»
B˙ÈÚ˜¯˜101ÂÈÈÁÏe ¯BÚ102¯ÚO ÏL103‰ˆÏÁL B‡ , «¿»ƒ¿»»∆≈»∆»¿»

˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯ ÏÚÓ Ï‡ÓO ÏL ÏcÒ104‰È‰ ‡lL B‡ , «¿»∆¿…≈««¿«¿»ƒ∆…»»
BlL ÏÚn‰105Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ , «ƒ¿»∆∆…»»»∆»¿«≈

Ba106BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL ÔË˜ B‡ ,107Ì¯Ù B‡ , »»∆∆∆…«¿ƒ¿»
- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…»∆∆ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ108. ¬ƒ»¿≈»

הקודמת 99) בהלכה המנויים הדברים לשאר הדין והוא
משנה). קג.)100)(מגיד סוליתו 101)יבמות

רבינו:102) ומפרש שיער", של "ותרסיותיו ב: קב, שם
(לחםֿמשנה). לחיים - שגם 103)תרסיות שיער, דוקא

(שם). הבהמה מעור א.104)הוא קא, שם.105)יבמות
כל  כי קג:). (שם היבם של הנעל שתהא צריך ולכתחילה
שביתֿדין  ונוהגים, רגלו. כמידת עשוי אינו שלו, שאינו
יד). קסט, סי' (אהע"ז במתנה הנעל את החולץ, ליבם מקנה

להלך 106) שיכול גדול המנעל שהיה "או התימנים: בכת"י
להלך  יכול הוא אבל רגלו, למידת היה שלא כלומר, בו",

וברש"י). קא. (יבמות רגלו מעל נופל ואינו שם.107)בו
ב.108) קב, שם

.Î¯bÒn‰ ÏcÒ109ËÏÁn‰Â110˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ÏLÂ «¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
‰¯ev‰ ÈÏ‚¯a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL111Ba ıÏÁz ‡Ï -112; ∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…

,‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰ˆÏÁ Ì‡Â‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆
‰‡‰a ¯eÒ‡113ÌÈ·ÎBk ˙·¯˜z ÏL ÏcÒ Ï·‡ . »«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ

˙BÏfÓe114˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ115˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ , «»¿∆ƒ«ƒ««∆«¬»¿≈
È¯‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ba ‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba ¯·wiL∆ƒ»≈ƒ»¿»¬ƒ»»¿»∆¬≈

Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡116. ≈≈¿«≈

לראות 109) ימים שבעת הכהן והסגירו צרעת, בו שפרחה
נ): יג, (ויקרא ככתוב בעינו, יעמוד אם או הנגע יפשה אם

ימים". שבעת הנגע את ימים 110)"והסגיר שבעת לסוף
לטמאו  מחליט הנגע, פשה והנה הכהן ראהו להסגרו,
טומאת  מהל' בפי"ב וראה נאֿנב). שם, (ויקרא ולשרפו

ה"א. הצלם 111)צרעת את שמנעילים) =) שנועלים
קג:). ליבמות (רש"י למקום ממקום אותו כשמסיעים ברגליו

שהיה 112) מצוה, בהם לעשות הם מאוסים אלה כל כי
שם  וב'תוספות' קג: (יבמות ועבודהֿזרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודהֿזרה 113)דיבורֿהמתחיל משמשי שהרי
הוא  כשר זאת בכל - ה"ב) ע"ז מהל' (פ"ז בהנאה אסורים
על  לעול אלא ניתנו, ליהנות לא שמצוות משום לחליצה,
כח.) ראשֿהשנה ורש"י קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן עבודה114ֿ)וראה לפני בהמה שהקריבו
לה  אין עבודהֿזרה של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו זרה
או  לשריפה ועומדת ה"ט) פ"ח, ע"ז (הל' עולמית ביטול
ואינו  קיים, אינו כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד
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ע"ז  של סנדל אבל וברש"י). שם, (יבמות רגלו את חופה
ויש  ע"ז" "משמשי אלא אינו הצורה ברגלי אותו שמניחים
קודם  גוי ביטלם שאם ה"ט), פ"ח, ע"ז (הל' ביטול להם
ה"ח), (שם, בהנאה מותרים הם הרי ישראל, לידי שבאו
(רש"י  לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא

ב). קג, ככתוב 115)יבמות ע"ז, ועבדו אנשיה שהודחו
עירם... יושבי את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים
שללה  כל את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה
עומד  סנדלה נמצא יז), (שם בתורה ככתוב באש, (רכוש)

קיים. כאינו הוא והרי נעל 116)לשריפה, תורת לו ואין
לחליצה  אלא עומד שאינו ביתֿדין של ונעל קד .). (יבמות
הדיין  אין ביתֿהדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא

(שם). בו להלך כעשוי הוא הרי - עליו מקפיד

.‡ÎBÏ‚¯ ÏÚÓ ÏÚn‰ ‰Ú¯˜117B‡ ,ezÙ¯OL B‡ »¿»«ƒ¿»≈««¿∆¿»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆÏÁÂ ÔÈÏÚÓ ÈL Le·Ï ‰È‰L∆»»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆¿««ƒ
‰ˆÈÏÁ BÊ È¯‰ - BÏ‚¯ ‰˙lb˙pL „Ú ÔBzÁz‰ ‰Ú¯wL∆»¿»««¿«∆ƒ¿«¿»«¿¬≈¬ƒ»

‰ÏeÒÙ118. ¿»

חליצת 117) - כאן יש הרגל שגילוי שאע"פ מאליו, ונפל
כאן. אין וספק 118)הנעל נפשטו, שלא בעיות א. קב, שם

"קרעה  דין כתב שכבר ואע"פ להחמיר. בו הולכים - תורה
העליון  חליצת גם שיש המנעלין שתי דין כי יתכן - המנעל"
(לחםֿ פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.·Î¯Èb¯b B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰Ó·È119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
ÔÈa¯nL ÌÈ¯·cÓ120- ‰ÈtÓ ·Ê ˜¯‰ ‰È‰Â ,˜¯‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜¯‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח, מין
מ"ה). פ"ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק הפעם, עוד
שהרי  כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק מבלי חלצה,
– הי"ב) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124¯LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜¯126‰˜˜¯ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â ‰k¯‡ ‰˙È‰L129¯Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««
ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130- ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆

- ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»
¯Lk131. »≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב.129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאףֿעלֿפי
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132e¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt - ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎ·e dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯zƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»

d˙ˆÈÏÁ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»
‰¯Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È¯‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ, רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי ה"ו. פי"ב, וב'ירושלמי' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט"ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה), בסוף
אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי כדין, שנית לה לחלוץ אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי' ע"פ הרשב"א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי. כי 135)בדפוס

ע"י  לחלוץ ואיֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי אין
איֿ שליח עלֿידי לקיימו שאיֿאפשר מעשה וכל שליח,
ובני  גד בני לתנאי דומה אינו כי תנאי, בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי דיני (שכל ראובן
להם  לתת יהושע לשלוחו ציוה משה שהרי שליח, עלֿידי
שם, ליבמות ורש"י עד. (כתובות להם ונתנה הארץ את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ"ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ וחייב

בו. עשתה ושחוק מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ - «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ .138Ïh·Ï ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C¯„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ141- ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ -145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL147dÈ‡ - ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי 136) לחלוץ עומד שאני חליצה שנים: בפני שאמר
מהל' פ"ו לעיל ראה לחלוץ, אני אנוס כי היא, בטלה -

הי"ט. חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט כפיה) (ע"י מעושה
ב. כא, ערכין ראה בגט. כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט - גט על מודעה שבמסירת ואע"פ
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט מבטל הוא בגט כי בטלה,
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בחליצה  אבל כלל. גט אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ בה נתכוין שלא חליצה והרי
(כסףֿ הקודמת ובהלכה הט"ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב"ש). בשם החליצה.138)משנה לפני
שמסרת 139) הדברים שכל לפנינו, אמור לו: שאומרים

הן. אומר: והוא בטלים, הם הרי החליצה לבטל שגורמים
ה"כ.140) גירושין מהל' פ"ו לעיל שהיה 141)ראה כגון

(למעלה  אנשים" מומי שאר בו שיש או שחין "מוכה היבם
שהדין  ה"ד, פ"ו להלן המנויים אלה כל וכן הי"ד), פ"ב

לחלוץ. לכופם  א.142)נותן קו, ידעו 143)יבמות ולא
לחלוץ. לכופו ראוי זה יבם שאין הדין, הדיינים 144)את

כדין"145)המומחים. "שלא גזירה האחים, על ופוסלתה
וראה  ה"כ, גירושין מהל' פ"ב לעיל השווה "כדין", משום

ב. פח, ואם 146)גיטין ישראל. של ב"ד עלֿידי שלא
כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב"ד עלֿידי אנסוהו

ישראל 147)שם. לחצוהו משום גזירה - בטלה ואינה
חליצת 148)כדין. להחליף יבואו לא כי לאחים, ומותרת

- ב פח, ובגיטין כדין. ישראל בחליצת כדין שלא גויים
עצמה  ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא הוסיפו:
וכבר  גט, לענין וזה בעלה", מיד עצמה ומפקעת בנכרי
פ"ב  לעיל השווה גט, לדין חליצה דין משוה שרבינו אמרנו

ה"ב. גירושין מהל'

.ÂÎ‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È¯‰ - 'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ

‰p‰k‰149e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙¯zÓe , «¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿
‰ÏÒÙÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ - '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»

‰p‰k‰ ÔÓ150ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,151dÈ‡Â , ƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ dÈ‡Â ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…

‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ152. ¬ƒ»¿≈»

הי"ג.149) פ"א, למעלה להחמיר 150)ראה בה שהולכים
ה"י. שם ראה לכהונה, הפוסלת כשרה חליצה כדין

הי"ג.151) שם א.152)ראה כה, - ב כד, גיטין

.ÊÎ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙‡OÂ ‰¯·Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â153.B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«««¿»¿≈ƒƒ»ƒ»

עד 153) ממנו אותה מפרישים אבל לגרשה, צריך שאינו
כלום, אינה פסולה חליצה התורה מן שהרי לה, שיחלוץ
אם  אבל (מגידֿמשנה). חליצה בלא בעלה עם תעמוד ואיך
בגט  מוציאה זה הרי באיסור, לזר ונשאת כלל חלצה לא
קנס, משום הי"ח, פ"ב לעיל כמבואר עולמית, עליו ואסורה
(יבמות  ונשכרת חוטאת תהא לא היבם, על עצמה שאסרה
משחלצה  יבמה על אסורה ממילא הרי בדיננו, אולם, צב:).
קסט  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור לקנסה ואין פסולה, חליצה

הריב"ש). בשם קמז, ס"ק

.ÁÎ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÁ‡‰ ÔÈa ‰Ï„bL ‰Ó·È¿»»∆»¿»≈»«ƒ¬≈À∆∆
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ˆÏÁ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌaÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈¿ƒ»∆»»¿»¿∆»≈∆

dÈ·Ï BÈa154Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÒÙÂ155‰eÈ‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ≈¿≈»¿ƒ¿¿»¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÒÙ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏÚ ‰ˆÏÁL156‡nL , ∆»¿»«¬∆∆»≈∆ƒ¿¿»∆»

‰ˆÈÏÁÏ ‰ek˙157d¯Èz‰Ï ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈»¿«ƒ»
.¯ÊÏ¿»

ועד.154) דיין כל למעלה 155)ללא כמבואר מלהתייבם,
שמה 156)הט"ז. ללמוד, אפשר ומכאן ב. קב, יבמות

זו  הרי . . . בלבד "רקקה הי"ד: למעלה רבינו שכתב
בינו  רקקה אבל בביתֿדין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני או לבינה
מהם  אחד בפני רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה

(מגידֿמשנה). עליהם אבל 157)ונפסלה עליהם. ונפסלה
היתה  לא לחליצה נתכוונה לא היא שאף לנו ברור היה אילו
בלא  שחליצה הט"ז למעלה רבינו שכתב ואע"פ נפסלת,
אבל  נתכוין, מהם אחד כשלפחות אלא זה אין פוסלת, כוונה

(כסףֿמשנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.ËÎ‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ·˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈc ˙Èa158‰ˆÏÁpL ‰È‡¯ d„Èa ‰È‰iL È„k ,159ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈

ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰160ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ
‰‡¯L161Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ·˙Bk - ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«

ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È¯‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

‰Ê e¯Èk‰ Ì‰ÈÙa162.‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ163:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

ראיה.158) שנתינתו 159)תעודת גירושין כגט ואינו
מיאון, שגט ה"ט, גירושין מהל' פי"א למעלה וראה מגרשה.
צריך  אינו מגרשה, שנתינתו גירושין כגט אינו הוא שאף
הגירושין. ממשפטי דבר ולא מסירה, ולא לשמה כתיבה

חליצה. לגט הואֿהדין כי פלוני,160)וברור אשת שזוהי
הוא. מאביו המת בעלה אחי לה שחלץ בכת"י 161)ושזה

שראו. מי רומי: ובדפוס א.162)התימנים, קו, יבמות
חולצים  לומר: זו בהלכה ביתֿדין טעה שמא חוששים ואין
(שם  יבמה שאינו ממי לה וחלצו מכירים שאין אע"פ

ה"י. גירושין מהל' בפי"א וראה ומקורו 163)וברש"י).
ב. לט, ביבמות ממנו וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף

ה"ב. פ"א, סנהדרין וב'ירושלמי'

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡È¯·Ï164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d·166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ ‡·ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜·L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
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dvilgeקל meai zekld - miyp xtq - a`Îmgpn a"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏ e¯Ó‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»
ÈÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«

e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â dÈÏ‚¯171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ
‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»

dÈÏ172- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»
ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B¯˙Â CÏ‚«̄¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«
.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a ˙w¯Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â .‡Ú¯‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ¯˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ·˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚ·e .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡·‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י
. . . פלוני למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין

בו.166) = ביה התימנים: פ"א 167)ובכת"י לעיל ראה
שהוא  אלכסנדרוס למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'

שטרות. בפני 168)מנין חליצה מצות כי שמקצתנו,
שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה

רוקח'). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =
לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני, אלמנת פלוני, בת פלונית
בן  פלוני זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני, בן פלוני ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי פלוני של אחיו זה, פלוני
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ"א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי, לייבם ראוי אחיו פלוני וזה השאיר.
יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט:) ליבמות רש"י יצדד, = (יטלע

בפניו. וארוק רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני של שאחיו זה בפלוני

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם. – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני אין
ואף  יבמי". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי "לא לו: הקרינו זה, לפלוני

הנראה  רוק בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב הארץ. על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ הנעל, חלוץ הנעל,
מי  לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גטֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י 174)ונתנו
כאן  הוזכרו לא שהרי ובצדק. אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח לקוח שממנו פי"ב, סוף יבמות וברי"ף ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב:

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡¯L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔB·Â ¯ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓ·È ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ¯‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰¯Bz178¯eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

¯·c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ ¯LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ ¯·„»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e¯‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b181Lc˜Ó - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ·˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי  שלשה, שהיו משמעות זה בגט שיש מאחר כי איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב בו: כתוב
פ"ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי הדיין חתימת

סכ"ט. מו, סי' חו"מ בשו"ע וכן הכ"ט.177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב: יכולים אינם שהרי החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי ב. לט, יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי (שהוא
ומכאן  הכ"ט. שם ובפי"ג הט"ו, גירושין מהל' בפי"ב רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו
הי"ד, החודש קידוש מהל' בפי"ג רבינו שכתב מה ולפי"ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי ששמע (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט הכוונה שוודאי
גירושין  מהל' בפי"ב רבינו שכתב כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי"ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט, הערה פי"ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק "שדבר הכ"ט:

ה"א.182) פ"ב לעיל כמבואר עליה,183)בכסף. בא
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קלי dvilge meai zekld - miyp xtq - a`Îmgpn a"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"א. פ"א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי
הי"ד.184) אישות מהל' ופכ"ב ה"ב, פ"ב לעיל

ÔÈÓ·È ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.·ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
‡ÏÈ‚¯„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ186ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿

‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt187ÔÎÂ ¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈
‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï ¯Ó‡188ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎL ¬«»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»

‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e ,˜·L Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»
dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜·Le ,˜·L ‡Ï Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«
,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙È¯B‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt¿ƒ«¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«
.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È :‰LÓ„ ‡˙È¯B‡ ¯ÙÒa ·È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»
dÓ·È ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡È·ˆe¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :·È˙Î„k ,Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ·˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓ·È ˙ÈBÏÙÏ dÓ·È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ·˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈ·È˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««

ÈÒÙË ¯‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

זה 185) מנוסח וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף מקורו
א. נב, קנט.186)ביבמות הערה ה"ל לעיל בביאורנו ראה

לפנינו.187) לרבנן 188)בא וחיים מת, האב מן אחי
שם  ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר, ישראל ולכל

והשאיר  הניח, לא בת בישראל פלונית ששמה זו אשה
תורת  בספר ככתוב אותה, לייבם התורה מן לי וראוי פלוני,
. . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה, יבוא יבמה משה:
זוזים  כסף לה וכתב . . . ככתוב: בישראל, שם להקים
בעלה  לה שכתב . . . כתובים שהיו לה, הראויים מאתים
מאתיים) שכתובתה נשאה, ובתולה המת, (האח הראשון
. . . לו שהכניסה הנדוניא וזו וכך, כך משלו לה והוסיף
כתובתה, לו שמחלה או מבעלה כתובה לה היתה לא [ואם
- פב:) (כתובות משלו כתובה לה כותב שהיבם הוא שדין
ולמעלה  הי"ד, אישות מהל' (פכ"ב מנה אלא לה כותב אינו

אלמנה]. כונסה הוא שהרי הי"ז), נוסחי.189)פ"ב
בסמוך.190) המנוסחים לאשתו, איש שבין

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.‚ÏÈBÏt ÌBÈa191CÈ‡ .'eÎ192¯Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt ¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏ193ÈÏ ÈÂ‰ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ

ezÈ‡Ï194¯ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k ¿ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«
‡iÓLc195¯·BÒ‡Â ¯È˜B‡Â ÁÏÙ‡196ÔeÊÈ‡Â197 ƒ¿«»∆¿«¿≈«¬«∆¡

ÔÈ‡„e‰È ÔÈ¯·eb ˙BÎÏ‰k ÈÎÈ˙È ÈqÎ‡Â Ò¯Ù‡Â«¬«¿≈«¬«≈»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˜BÓc198ÔÈ¯·BÒÓe199˙È ÔÈqÎÓe ÔÈÒ¯ÙÓe ÔÈÊÂ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ»

Â .‡ËLe˜a ÔB‰ÈL‡·È‰È200ÈÎÈÏe˙a ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈¿¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿«¿ƒ
eÊÁc ,‰"Î ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk¿«≈»«¿ƒƒ≈«¿»«¬

‡˙È¯B‡cÓ ÈÎÈÏ201ÈÎÈÈBÊÓe ,202ÈÎÈÈ˙eÒÎe ƒƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.‡Ú¯‡ Ïk Á¯B‡k ÈÎÈÏÚ ÏÚÈÓe ÈÎÈÈ˜etÈÒÂ¿ƒ«¿ƒ≈«¬«¿ƒ¿«»«¿»

˙‡È·ˆe203.‡„ ÈBÏÙÏ ez‡Ï dÈÏ ˙Â‰Â ‡c ˙ÈBÏt ¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
„Ú d˙ae˙k ¯wÈÚ ÏÚ ˙ÙÒBz dÏ ÛÈÒB‰Â ‰ˆ¯Â¿»»¿ƒ»∆∆«ƒ«¿»»«

ÌÏLÓ204‡„Â .CÎÂ Ck205Ck dÈÏ ˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ƒ»≈»»»¿»¿¿»¿«¿««≈»
‰OÚÂ ,B„ÈÏ ‡·e ,‰Ê Ô˙Á Ïa˜˙ Ïk‰ .CÎÂ»»«…ƒ¿«≈»»∆»¿»¿«¬»

eL¯e ‰ÂÏÓk BÓˆÚ ÏÚ Ïk‰ Û˜ÊÂ ,B˙eL¯·206ÔÎÂ . ƒ¿¿»««…««¿¿ƒ¿»¿¿≈
‡„ ‡˙Á ÈBÏt ‡Ï ¯Ó‡207‡˙ae˙k ˙eÈ¯Á‡ : ¬«»»¿ƒ«¿»¿»«¬»¿¿»

È‡z ¯‡Le ˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ‰ae˙k ¯wÈÚ ,‡lBk»ƒ«¿»¿¿»¿∆∆¿»¿»≈
‰ae˙k208˙ÈÏa˜ ,209Ïk ÏÚÂ È‡¯˙a È˙¯È ÏÚÂ ÈÏÚ ¿»«≈ƒ¬«¿«»¿«»¿«¿«»

˙È‡c ÔÈÈ˜Â ÔÈÒÎ ‚¯‡ ¯ÙL210[Ïk] ˙BÁz ÈÏ ¿«¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÈÚ˜¯˜nÓ ,‰˜ÈÓÏ ‡‡ „È˙Ú„Â È‡˜c ,‡iÓL¿«»ƒ¿«¿«¬ƒ¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈

ÔB‰lek ,ÈÚ˜¯wÓ ·b‡ ÈÏËÏhnÓe211ÔÈ‡¯Á‡ ÔB‰È ƒƒ«¿¿≈««ƒ«¿¿≈¿¿«¬»ƒ
,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ¯wÈÚ ,‡lBk ‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡·¯ÚÂ¿«¿»ƒƒ¿»»»ƒ»¿¿»¿∆∆
‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ¯˙·e ÈiÁa ÔB‰pÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ¿¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
·È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e .È‡Ù˙k ÏÚ„¿««¿«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ
‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈ˜ ‡lÈÚÏ L¯ÙÓe¿»«¿≈»ƒ¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»

È¯ËL„ ‡ÒÙBËk212È¯ËL Ïk ¯ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡ , ¿¿»ƒ¿»≈∆»¿∆¿∆»¿»≈
eÈ˙Ba¯ ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡¯OÈa ˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k¿«¬¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈

eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê213¯kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ¯ËL ÏÚ «¿»«¿«¿»¿»«¿««ƒ¿»
¯È¯LÂ ¯È¯a Ïk‰Â .ÏÈÚÏ214Ìi˜Â215. ¿≈¿«…»ƒ¿»ƒ¿«»

הכתובה 191) תאריך חל אם מיימוניות': ב'הגהות כתוב
מרבותינו  יש ראשֿחודש, הנקרא לחודש שלושים ביום
ורבינו  (שעבר), פלוני לחודש שלושים ביום לכתוב שהנהיגו
לחודש  שלושים ביום לכתוב: הנהיג מרוטנבורג מאיר
סי' אהע"ז בשו"ע קבע וכן פלוני. ראשֿחודש שהוא פלוני,
"באחד  ' יכתוב ראשֿחודש, של שני וביום ס"ו. קכו,

(שם). שני" מיום חשבונו כי פלוני, זהו 192)לחודש
ביבמות  כמוזכר "איך", בתיבת: שטר להתחיל עתיק נוסח
מהל' פ"ד לעיל הגט נוסח השווה ב. פה, וגיטין ב. לט,

הי"ב. לאשה.193)גירושין לי היי הבתולה: הכלה
אונקלוס:194) מתרגם סז) כד, (בראשית לאשה" לו "ותהי

לאנתו. ליה אעבוד 195)והות ה') (בעזרת ה' במאמר ואני
"אוקיר  יב): יג, (ישעיה הכתוב מלשון אכבד, =) ואוקיר

ואייקר). התימנים: ובכת"י מפז". ואכלכל,196)אנוש
יונתן: מתרגם לג) יט, (שמואלֿב, המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס ואזון
דניאל  הכתוב מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב, (הושע הכתוב מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי "וארשתיך בתוליך 200)כב) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף מזוזי שהם זוז, מאתים  כסף
ה"ח). אישות מהל' פ"י לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י התורה.
הערה  ה"ח, פ"י אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס: מתרגם לא) יט, (בראשית הארץ" כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
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לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבאֿמציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
בני  שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע"פ
עדיין  דעתו שהרי והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה

יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח
בו  ואין בו לגבות נכתב ולא שטרות, ממנו להעתיק העשוי
"דלא  הנוסח: ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי"
"ע  ס"י: מב, סי' חו"מ דלא בשו"ע לכתוב: שנהגו כשיו

מסופק: לשון בכל אומרים דשטרי, כטופסי ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט) ח, (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ - וחזק.
כט, (שם לבי" "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב. בחוזק שרר): (שורש הרד"ק מפרש יח)

תעודה 215) כל בסוף לחתמו מקובל זה נוסח ומאושר,
גיטין  וב'ירושלמי' ב. קס, בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.„Ï˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
‡zÓÏ‡216:·˙Bk - ‰Le¯b ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈

‰Le¯b‰ ˙ÈBÏt217:·˙Bk - ‰Èe·L ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈
‰Èe·M‰ ˙ÈBÏt218Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,219. ¿ƒ«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈
‡·È‰ÈÂ :·˙BÎÂ220,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ¯ÒÈ¯z ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c¿ƒƒ≈«¿»¿≈««¿»«¬ƒƒ¿

מאה",216) זוזי "כסף אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי 218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי, נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי"ז. ביאה איסורי מהל' מוהרך 220)בפי"ח לך ואתן
וחצי  דינר עשר שנים (טהור) כסף שהם מאה זוזים כסף

וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע"פ לך, הראויים
ה"זֿח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.‰ÏÔÈÓ·È Ëb ÔÈ·˙BkLk221- ÔÈÓ·È ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËË¯OÓ222LÏL ·zÎÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙B·z223ËeË¯O ‡Ïa224˙¯zÓ - ‰ˆÏÁL ‰Ó·ÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי יבמי, אבה לא

עליה. יבוא פ"ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי' ב. ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב הט"ז, פ"ז תפילין ובהל' ה"ב.
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט, בלא תיבות שלש
והשיב: רבינו, של בניו מבני יהושע רבינו הנגיד זה על
סומכים, ועליו העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב שמה
אגב  דרך אלא הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם כי
ב  סי' ח"א הרשב"ץ אולם שם). (כסףֿמשנה, ומרוצה
דברי  שעל קובע רפד) סי' ליו"ד יוסף' ב'בית דבריו (הובאו
יו"ד  השו"ע פסק וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו

- ב קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע"פ ס"ב, רפד שמר סי'
רק  בהם שיש המקומות אפילו חליצה גט שרטט זוטרא
שם. ובהגר"א הכסף' ב'נקודות וכמבואר תיבות, שלש
שבהל' רבינו, בדברי סתירה כל אין רוקח' ה'מעשה ולדעת
אין  אזי פרשה, או שלם פסוק כשכותב מדובר, תפילין
רק  כשכותב ידובר כאן ואילו תיבות, ארבע על אלא קפידא
כותבין  אין שלש אפילו אזי כתיבתו, עיקר והן תיבות שלש

שלם. פסוק במקום שהן שרטוט, שלא 225)בלא
כדי  שנתגרשה, מיום יום תשעים להמתין הצריכה כגרושה,
לזרעו  ראשון של זרעו בין להבחין מעוברת, היא אם שיוודע
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א לעיל כמבואר שני, של

מעוברת,226) שאינה אז, ויודעים הי"א, פ"א לעיל כמבואר
שהחליצה  חלצה, ודוקא פי"ב, סוף ביבמות הרי"ף פסק וכן
חלצה  ולא היבם מת אם אבל יבמה, עליה בא שלא מוכיחה
יותר  כי שתינשא, עד חדשים שלשה להמתין צריכה -
נשואה  משום בה שגזרו מארוסה לביאה, יבמה קרובה

ב). יג, סי' באהע"ז וכן מב. יבמות ('תוספות'

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וגט,1) "מאמר" או גט היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן

.‡Ì·i‰ dÏ Ô˙pL ‰Ó·È‰2˙e˙È¯k Ëb3dÏÒt -4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ ˙‡ ÏÒÙe5È¯‰L ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓ·Èa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L¯‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓ·È ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ˙¯zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני שנתן לגט (בניגוד לזיקתו
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ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם
החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ הי"ב) (פ"א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י:)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי להוציא, גט ויאמרו:

לייבם  גםֿכן מותר גירושין, אחרי לייבם מותר ואם להוציא,
מלהתייבם  לפסלה יועיל שהגט גזרו ולפיכך חליצה! אחר
כמבואר  בקרובותיה, להאסר הגט מועיל וכן ג:). (יבמות

הט"ו. לאחרים,10)להלן להנשא מתירה שאינו אע"פ
מותרת  את ואי ממני, מגורשת את "הרי לה: שאמר כגון
מהל' פ"י לעיל כמבואר לכהונה, שפסלה אדם", לכל

ה"א. בגט 11)גירושין להחליף יבואו שלא א. נב, יבמות
חלוץ 12)גמור. "בית א. יד, בקידושין וכן א. נ, שם

הי"ב. להלן וראה גט. ולא מתירתה, הנעל חליצת - הנעל"

.·¯Ó‡n‰13ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
¯eÓb14‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â15‰ÎÈ¯ˆ , »¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

Ëb epnÓ16‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z dÈ‡Â .17. ƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

כתיקון 13) עליה, שיבוא לפני ומקדשה, פרוטה לה שנותן
ה"א. פ"ב לעיל כמבואר לגרשה 14)חכמים, או ליורשה

כט.). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק, כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט אחרי

.‚‰ˆB¯ BÈ‡Â BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆
ÏÚ·Ï18Ëb dÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ -19BÏ ‰Lc˜˙ È¯‰L ,20, ƒ¿…»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ CÈ¯ˆÂ21‰Ó·È‰ ÔÈ‡L ; ¿»ƒ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»
Ì·i‰ ˙ÏÈÚa ¯Á‡ ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z22¯Á‡ B‡ ƒ∆∆¿»∆»««¿ƒ««»»««

‰ˆÈÏÁ23Ëb‰ Ï·‡ ,24d¯ÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt ¬ƒ»¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»
¯ÊÏ25BÈ‡ ¯Ó‡n‰Â ,BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ ¿»¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿

‰ÏÈÚa‰26. «¿ƒ»

להוציאה.18) א.19)אלא נ, חליצה 20)יבמות ואין
שם). (רש"י קידושין נפקעת 21)מפקעת יבום זיקת שאין

פ"ג  (שם המשנה בפירוש ורבינו (שם). חליצה ע"י אלא
יחלוץ". ואח"כ תחילה גט שיתן יותר, "והנכון אומר: מ"ה)
על  אלא נקראת המצוה אין כי מצוה, הידור משום והטעם,
והחליצה  והגט והואיל העיקר, שהגמר הרי שגומרה, מי
מן  שהיא בחליצה המצוה גמר להיות ראוי להתירה, באים
'בית  בשם א, ס"ק קע, סי' לאהע"ז תשובה' ('פתחי התורה

נשים 22)מאיר'). כשאר לזר, תותר בגט יגרשנה אם ואז
נ.). (יבמות מבעליהן "וקונה 23)גרושות א: ב, קידושין

היבם". ובמיתת בחליצה עצמה רבינו 24)את חוזר כאן
בהם. שפתח ומאמר נפקעת 25)לגט יבום זיקת שאין

ה"א. סוף לעיל וכמבואר יד.), (קידושין חליצה ע"י אלא
לא 26) אח"כ לגרשה יבוא שאם דבר, לכל כאשתו להיות

ה"א, פ"ב לעיל נתבאר וכבר נ.) (יבמות לחלוץ תצטרך
הי"ד  לקמן וראה בלבד. מדבריהם אלא המאמר שאין

ובביאורנו.

.„B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ¯Ó‡Ó Ô˙27- »««¬»ƒƒ¿¿»«¿»«≈¿«¬»

‰OÚM ‰Ó28BÏha È¯‰29‰¯z‰Â ,30‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «∆»»¬≈ƒ¿¿À¿»¿≈»∆ƒ∆…
‰¯eÒ‡ - Ëb‰ Ô˙pL ‰Ê Ï·‡ ;ÂÈÁ‡Ï ‡l‡ ‰¯z‰À¿»∆»¿∆»¬»∆∆»««≈¬»

BÏ ‡È‰31. ƒ

לב.).27) יבמות (רש"י למאמרי גיטך זה הרי ואמר: שפירש
שעשה.28) הגט.29)המאמר להתייבם,30)ע"י

פ"ו  להלן והשווה לב.) (יבמות כמקודם זיקתה שנשארה
דעת 31)הכ"ט. וכן עליו, שפסלה לזיקתו גט משום גזירה

דעת  וכן למגרש, אפילו מותרת הראב"ד, ולדעת שם. רש"י
דילמא. או דיבורֿהמתחיל ב נב, שם ה'תוספות'

.‰ÊÏ Ëb Ô˙B˙w32dÏÒt - (B¯Ó‡ÓÏ ‡ÏÂ)33ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»¿…¿«¬»¿»»»»
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ34Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ; ¿«¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈

B¯Ó‡ÓÏ35¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ ,36. ¿«¬»«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

הרי 32) סתם, גט לה שנתן כל א. לב, ביבמות רש"י לדעת
לזיקתו. יש 34)מלהתייבם.33)זה וכאן ה"א. לעיל

ולא  מאמר בה ועשה הואיל אומרים שאין גדול, יותר חידוש
אשה  חצי כמגרש זה יהא למאמרו, ולא לזיקתו אלא גירשה
לחוד, ומאמר לחוד זיקה אלא תיפסל, ולא כלום, עשה שלא

נב:). (יבמות לפסלה מועיל לזיקתו להפקיע 35)וגט
כמבואר 36)הקידושין. להתירה, הועיל לא לזיקתו, והגט

מאמר, ועשה גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן ה"א, לעיל
וחליצה". גט צריכה

.Â¯Á‡ ¯·„ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰Ó·ÈÏ ÔzpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈
‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯·c ÂÈ¯Á‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆

¯Lk ¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL37Ì‡Â . ∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ
¯Á‡ Ì·iÓ ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„˜38, ¿»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈

d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa39‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ; ≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa40ÂÈ¯Á‡ ‰OÚpL B‡ ;41 ¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»

ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb≈¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈
d˙¯ˆÏ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó42ÔÈa , ≈»ƒ∆»«»««¬»«≈¿»»»≈

¯Á‡ ¯Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰43B‡ ≈»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈
ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - dÏÚa44¯Ó‡n‰ ÔÈa , ¿»»¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»

el‡‰ ÌÈOÚn‰ e‰eÓ„wL45e¯Á‡˙pL ¯Ó‡n‰ ÔÈa ∆¿»««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬
ÂÈ¯Á‡46. «¬»

רב 37) אמר וכן כמצותה". זו הרי ובעל, מאמר "עשה שם:
וכן  בועל". ואחרֿכך מקדש יבמה, "מצות נב.): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ"ב למעלה רבינו כתב

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב יבנה", ב"לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט. פ"א לעיל כמבואר בתים", שני בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
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התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),
לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.Ê¯Ó‡Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙¯ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓ·È48¯Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙¯ˆÏ ¯Á‡49¯Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ -51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב"לא שהתחיל שלפניו, הגט בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י

שני 49) לבנות אסור שהרי הוא, כדין שלא זה מאמר והרי
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה

הט"ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני הראשון.51)קידושי האח של

גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.Á¯Ó‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,¯Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
¯Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ï ¯Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,¯Ó‡n‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ·e ¯Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»

קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע"י
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט"ז. למאמרו 55)להלן גט לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב.56) נ, ודף - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓ·È ˙‡ Ì·i‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da B¯Ó‡Ó ¯Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó ¯Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰¯Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È¯‰ - ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ¯Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡¯˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»

סופרים 57) שמדברי ה"א, פ"ב למעלה וראה מאמר. בלי
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב"לא שהגט 60)התחילו
הי"ב). פ"א (למעלה החולץ על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט צריכה זו והרי לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי"ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓ·ÈÏ Ì·i‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,¯Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - d˙¯ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי"א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט קדמה שהרי יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י גרועה חליצה זו הרי עליו,
חליצה  זו הרי ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי"ב. בסמוך
מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י וכן וברש"י, כז. (יבמות

מסייע). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba¯ ˙BÓ·È64‰ÏÚ·pL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
- ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰¯Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ e¯z‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ·67¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚ·pL BÊ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .ÌeaÈÏ Ôlk e¯Ò‡ - »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««
¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆

.‰˙eÁt ‰ÏÈÚ·aƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח לזר.65)שהניח להנשא
במשנה.66) ב מג, ה"ט.67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי

וחליצה". גט צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט מעשי בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
מעולה  הצרה חליצת כי המאמר", בעלת או הגט בעלת
רומי  בדפוסי אולם זיקתה. שקלושה הגט בעלת מחליצת
רבינו: בדברי כאן כתוב התימנים, בכת"י וכן וקושטא,
גירסה  ולפי איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע) סי' באהע"ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט בעלת תחלוץ אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט, לבעלת "חלץ כז.):
הגר"א  ולדעת הגט". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי הנכונה הגירסה זוהי מז, ס"ק קע, סי' באהע"ז
לקמן  רבינו מדברי נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס ולא
שגם  אע"פ האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט, פ"ז
משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת

(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.·È‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡¯Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
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˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ¯ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««
Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע, סי' לאהע"ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ"ה, סוף שם

מח). מאמר 73)ס"ק לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט או

סט. הערה למעלה

.‚È‰¯Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓ·ÈÏ ‰ÏÚ·pL ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ÔÈa74ıÏÁL ¯Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ; ≈¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«

dÏ75,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÔÈa »≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈
˙eÓ·È ÌLÏ77‰ÏÈÚa ÏÚaL ¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚa elÙ‡Â ; ¿≈«¿«¬ƒ»«»»»««∆»«¿ƒ»

‰¯Lk78,Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , ¿≈»≈≈»ƒ¬≈¿ƒ»≈
‰ÏÈÚaa LÈ‡ ˙L‡ ˙OÚ È¯‰L79dÓ·È Ïk ÔÎÂ . ∆¬≈«¬»≈∆ƒ«¿ƒ»¿≈»¿»»

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ÔÈa ¯Lk ¯Ó‡Ó ÔÈa ,¯Ó‡Ó dÏ ÔzpL∆ƒ«»«¬»≈«¬»»≈≈«¬»»
e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡n‰ ÈtÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ -80, ¬≈¿ƒ»≈ƒ¿≈««¬»¿∆≈«¿

.¯Ó‡n‰ ¯eq‡ ¯eÒÈ Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ««¬»

מאחיו.74) מאמר או גט עליו 75)שקדמה שנאסרה
ממנו  ונסתלקה הי"ב, פ"א לעיל כמבואר סופרים, מדברי

יבום. נשים 76)זיקת כשאר גמורים, בקידושין
בביאה. ייבום.77)המתקדשות צד בה יש שעדיין שסבר

הי"ב.78) פ"א, לעיל כמבואר ב'עשה', עליה שעובר
בשניות 79) וכלֿשכן 'עשה', בחייבי תופסין שקידושין

אחר  שיש - ב נב, יבמות וראה יד). ס"ד, אישות הל' (לעיל
אחריה  יש הבעילה שגם שם, הרי"ף וכתב כלום, חליצה

לפנינו. וכמבואר ה"ב.80)כלום, לעיל

.„Èe¯Ó‡ ¯·k81‰iÁc ‰Ó·È‰ ‰ÁBc Ëb‰ ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈«≈∆«¿»»¿ƒ»
‰¯eÓ‚82¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ BÈ‡ ¯Ó‡n‰ ÔÎÂ ,83; ¿»¿≈««¬»≈∆»ƒ¿»»

‰ÁB„ ‰ˆÈÏÁ‰Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ‰ÏÈÚa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ»»ƒ¿»»¿«¬ƒ»»
dÓ·Èa Ëb ¯Á‡ Ëb ,CÎÈÙÏ .‰¯eÓ‚ ‰iÁc d˙B‡84, »¿ƒ»¿»¿ƒ»≈««≈«¿»»

ÏÈÚBÓ - ¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó B‡85¯Á‡ ‰ÏÈÚa Ï·‡ ; «¬»«««¬»ƒ¬»¿ƒ»««
˙ÏÚBÓ ‰B¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁÂ ‰ÏÈÚa¿ƒ»«¬ƒ»««¬ƒ»≈»«¬»∆∆
.ÌeÏk dÈ‡ ‰ÏÈÚa‰ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈≈¬ƒ»«««¿ƒ»≈»¿

ה"א.81) היא 82)לעיל צריכה עדיין כי לזר, להתירה
להוציאה,83)חליצה. ירצה אם בגט לפטרה או ליורשה,

ה"ג). (לעיל לזיקתו חליצה צריכה עדיין שהרי 84)אלא
לגמרי. זיקתה דחה זיקת 85)לא עליה נשארה שעדיין

מועיל, - אחריו מאמר אחיו בה כשעשה ולפיכך יבום,
הערה  ה"ו, בביאורנו לעיל וראה הט"ו. בסמוך וכמבואר

מא.

.ÂËËb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ì·È ?„ˆÈk≈«»»∆»«≈ƒƒ¿¿»«¿»«≈
Ô‰ÈzL ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ86ÈL ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆»ƒ¿¿≈∆¿≈¿≈

- ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ ÔÈh‚ ÈL e˙pL ÔÈÓ·È¿»ƒ∆»¿¿≈ƒƒƒ»»««∆««∆
Ô‰ÈLÏ ‰Le¯‚k BÊ È¯‰87ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆¬ƒ

ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡Â ,‰È˙B·B¯˜a88Ëb Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆»¿∆»≈∆≈¿≈ƒ»«≈

„Á‡ Ïk - d˙¯ˆÏ Ëb ÂÈÁ‡ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏƒƒ¿¿»«¿»«»ƒ≈¿»»»»∆»
e˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ëb‰ dÏ Ô˙pL BÊ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿∆»«»«≈¿≈ƒ»¿

¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó89e¯‡aL BÓk ,90Ì·i‰ Ï·‡ . «¬»«««¬»¿∆≈«¿¬»«»»
BzÓ·ÈÏ ıÏÁL91ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙¯ˆÏ ıÏÁÂ ¯ÊÁÂ ∆»«ƒƒ¿¿»«¿»«¿»»»≈≈

‰Ó·ÈÏ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eˆÏÁL ÔÈÓ·È ÈL ÔÎÂ ,ÂÈÁ‡»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿∆««∆ƒ»»
ıÏBÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰B¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - ˙Á‡««≈¬ƒ»«¬»¿¿≈«≈

‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a d˙B‡92ıÏBÁk ‰fL ; »»«¬»»ƒ¿∆»∆∆¿≈
Ê Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ¯‡LÏ.‰w ƒ¿»«»ƒ∆≈¬≈∆ƒ»

נא.).86) (יבמות גרושתו קרובות שם.87)כדין
משניהם,88) חליצה צריכה אינה פסולה, שחליצתה אע"פ

הי"ב. לעיל וכמבואר צרתה, את פוטרת שאינה כל
שם).89) (יבמות מהם מאחד וחליצה משניהם, גט צריכה
יבמות,90) ושתי יבמים שבשני ומובן גט. אחר גט בדין

בשתיהן, מאמר שניהם עשו או לשתיהן גיטין שניהם ונתנו
הי"ב. לעיל כמבואר חליצה, צריכה מהן אחת כל

כלום.91) אחריה ואין זה, מבית הזיקה נסתלקה
במשנה.92) ב נ, יבמות

.ÊËBzÓ·È ÏÚBa‰ ÔÎÂ93ıÏÁÂ ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ¯ÊÁÂ , ¿≈«≈¿ƒ¿¿»«≈≈»ƒ¿»«
ÌeÏk BÊ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ94¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»≈¬ƒ»¿¿≈ƒ»«

ÌeÏk BÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ëb Ô˙Â ÂÈÁ‡95ÂÈÁ‡ ¯ÊÁ . »ƒ¿»«≈»¿»»»≈¿»«»ƒ
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏÚa B‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â96¯Á‡Ó ; ¿»«»«¬»»«…»»¿≈««

ÔÈLecw‰ ÔÈ‡Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ - ‰lÁz ÂÈÁ‡ ÏÚaL∆»«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»»¿≈«ƒƒ
LÈ‡ ˙L‡a ÔÈÒÙBz97B‡ d˙¯ˆÏ ¯Ó‡Ó Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ»««¬»¿»»»

d˙¯ˆ ÏÚa98Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ -99e¯‡aL BÓk ,epnÓ100. »«»»»¿ƒ»≈ƒ∆¿∆≈«¿

זה.93) מבית יבום זיקת ונסתלקה לגמרי, ולא 94)קנאה
בקרובותיה. אבל 95)נאסר כשרה, בעילה ודוקא שם.

הי"א). (למעלה חליצה או גט אחריה יש - פסולה, בעילה
איש 96) אשת כדין היבם, על שאסרה ודאי, אבל לקנותה.

וראה  הי"חֿיט. אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי דיבורֿהמתחיל ב נא, יבמות ב'תוספות'

גט 97) צריכה אינה ולפיכך הי"ב, אישות מהל' פ"ד לעיל
יבוא 98)מאחיו. יבמה שנאמר: משום לו שאסורה אע"פ

צרתה. ועל עליה ולא - תופסים 99)עליה שקידושין
'עשה'. הי"ג.100)בחייבי לעיל

.ÊÈ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL eÓaiL ÔÈÓ·È ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL - ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚·101ÌÈ¯ÊÏ e¯zÈÂ ,102ÔÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,¯Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,¯Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰ - Ô·e‡¯ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני
פ"א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
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ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)
שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחרֿכך ה'בית

צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב קע) סי' (אהע"ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי לגיטה, נוסף חליצה
את  השני וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט) (לעיל פסולה בעילה זו הרי יבמתו
של  ביאתו וגם הי"א, לעיל כמבואר שתחלוץ, עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי השני,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי"ב, לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב"א, ולדעת

צרתה. את מהן ק.103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק, זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק ספיקות, שני כאן יש כי זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב: היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק
ס"ק  קע סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי
ואע"פ  כלום. מפסידה השני אין ליבמתו, הראשון חלץ כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה

ואין הואיל אולם, הט"ז). פ"ג, לעיל (ראה לזו לכהן!
חלץ  לא שהראשון יוודע אם שאפילו אחרת, תקנה שלפנינו
כל  זו אשה נמצאת ייבם, או יחלוץ למחר שמא ייבם, ולא
ימיה. כל לעגנה רצו לא זה קל חשש ומשום עגונה, ימיה
לידע  תקנה יש הט"ז) (פ"ג, שלמעלה בנידון מהֿשאיןֿכן
הב"ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני ישנם שלפנינו, בנידון קע סי' סוף באהע"ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח שמע לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע, אם ואפילו

רחוק ספק שמח'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ Ì·È108B˙‡Èa - »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ¯Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È¯‰Â ,ÏÈÚBÓ -110Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡ - ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«

ובפי"א 108) הט"ו, בפ"א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואףֿעלֿפי בגדול". כמאמר תשע
"כל  ה"ג): יא, (פרק בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ"ו להלן רבינו פסק וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה

- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי"ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס כדין זה והרי
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי"ב). פ"א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי"ט. וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי כלום, אינה קטן שחליצת הט"ז, פ"ד
צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח אלא פוסל אינו הגט שהרי כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב: מ"ח), פ"י (יבמות למשנה מפירושו

גט".

.ËÈBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ dÏÒt - ‰lÁz ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ¯ÊÁÂ ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï - ¯Ó‡Ó d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114¯ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡·e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««
ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt - ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי"ד, לעיל

וזוהי  ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף ביאה הנקראת

.ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
‰ÈÏÚ ‡·e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ
d˙¯ˆ ÏÚ ‡·e ÔËw‰ ¯ÊÁ119¯Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«
¯Ó‡Óe ¯Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ - d˙¯ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח. לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני, אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;¯Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ - Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L ,¯ÊÏ d¯Èz‰Ï -¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»

Ì‡Â .¯eÓbË‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a »¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈
„·Ïa123. ƒ¿«
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קלז dvilge meai zekld - miyp xtq - a`Îmgpn a"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחד.122) ויום שנה שלשֿעשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.·ÎÌÈ¯OÚ Ôa „Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa „Á‡∆»∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»∆∆¿ƒ
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡lL ‰L124ÈÓÈÒ Ba e„ÏB ‡ÏÂ »»∆…≈ƒ¿≈¿»¿…¿ƒ»≈

ÒÈ¯Ò125¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,126. »ƒ¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

הגדול 124) מן כמאמר אלא ביאתו ואין קטן, דין לו יש
עשרים 125)(שם). בן והוא סריס סימני בו נולדו אם כי

אלא  דבר. לכל כגדול הוא הרי יום, שלשים פחות שנה
כלל, זיקה לו אין להוליד, ראוי ואינו הואיל ייבום, שלענין
עשה  לא חלץ או מאמר עשה ואם ה"ב. פ"ו לקמן כמבואר
בעילת  ובעילתו מ"ב, פי"א יבמות בתוספתא כמבואר כלום,
במקום  שלא אחיו אשת משום לו אסורה יבמתו שהרי זנות,

וברש"י). עט: (יבמות אישות 126)מצוה מהל' פ"ב
הי"א.

.‚Î‰pË˜127Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯L128˙L¯Á‰Â129ÏÚ Û‡ , ¿«»∆¿»¿»≈¿«≈∆∆««
e¯‡aL BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈzL ÈLecwL Èt130, ƒ∆ƒ≈¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

È„k ÔÈLec˜ dÏ LÈ ‰pË˜ :Ô‰ ÔÈLec˜ ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈ƒƒ≈¿«»≈»ƒƒ¿≈
¯˜Ù‰ ‚‰Ó da e‚‰È ‡lL131„Ú ÔÈÈeÏz ‰ÈLec˜Â , ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«∆¿≈¿ƒ∆»¿ƒ«

ÏÈc‚zL132‡lL È„k ÔÈ‡eO dÏ ewz ˙L¯ÁÂ , ∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆…
ÌÏBÚÏ ‰Èet ¯‡Mz133ÙÏ .˙BÓ·È‰ Ïk eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈ ƒ»≈¿»¿»¿ƒ»ƒ»»«¿»

ÏL d˙‡Èa - ˙BL¯Á B‡ ˙BpË˜ „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰«»ƒ«ƒ∆»¿«≈¿ƒ»»∆
Ôlk ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡134. ««≈∆∆∆∆À»

גמורין.127) קידושין קידושיה שאין יתומה,
וראה 128) ה"א, גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר בבעלה,

ה"ז. אישות, מהל' ואינה 129)בפ"ד שומעת שאינה
ה"חֿט.130)מדברת. אישות מהל' יבמות 131)פ"ד

מנהג  בה וינהגו שישמרנה, מי אין תינשא, לא שאם ב. קיב,
(רש"י). בזנות עם 132)הפקר ישבה "שאם ב: קט, שם

גמורה, איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה
רצתה  לא ואם שגדלה. לאחר ולקדשה לחזור צריך ואינו
בהל' רבינו (לשון גט" בלא ותצא למאן צריכה לישב,

ה"ח). פ"ד מקודשת 133)אישות אלא אינה ימיה כל אבל
לגדולה, קטנה קידושי בין הבדל שיש נמצא סופרים, מדברי
בעוד  תורה, לקידושי בגדלותה תבוא הראשונה שזו
בלבד. סופרים מדברי כנשואה לעולם תשאר שהשניה

האחת 134) ואין סופרים, מדברי קידושיהן כולן שהרי
לא  אבל ביאתה, ודוקא קי.). (יבמות חברתה על עדיפה
לעיל  כמבואר חולצת, אינה החרשת או הקטנה כי חליצתה,

הט"ז. פ"ד

.„Î˙‡Èa ÔÈ‡ - ‰pË˜ ˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆¿««¿«»≈ƒ«
d˙¯ˆ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡135?Ô˙wz „ˆÈÎÂ .136 ««≈∆∆∆∆»»»¿≈««»»»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ137Ì‡Â .˙L¯Á‰ ˙‡ ÒBÎÂ , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿≈∆«≈∆∆¿ƒ
‰ÈÏÚ ‡B·iL ¯Á‡ Ëb dÏ ·˙Bk - dL¯‚Ï ‰ˆ¯138, »»¿»¿»≈»≈««∆»»∆»

¯ÊÏ ¯z˙Â139. ¿À«¿»

יותר,135) אשתו נחשבת מהן איזו יודעים, אנו שאין לפי
חרשת  או בגדלותה, דעת לכלל שתבוא משום קטנה אם

קי.). (שם גמורה ביאה בת איֿאפשר 136)שהיא הרי
פ"א, (לעיל בתים שני לבנות שאסור משום שתיהן, לייבם
קלב. הערה לעיל כמבואר לחליצה, ראויות אינן וגם ה"ט).

ש"כשם 137) למפרע, הראשון מהבעל נישואיה ותעקור
מהל' פי"א (לעיל ביבם" ממאנת כך בבעל, שממאנת
ליבום. בלבדה, החרשת ונשארה ה"ג) גירושין

דעת,138) לה שאין אףֿעלֿפי בגט, מתגרשת שהחרשת
פ"י  לעיל וכמבואר המתגרשת, לדעת צריכים אנו שאין לפי

הכ"ג. גירושין שנתייבמה 139)מהל' יבמה כשאר
פי"ג, יבמות ברי"ף זו הלכה ומקור מיבמה. ונתגרשה
את  "מלמדים קט.): (יבמות האומר אליעזר כרבי שפוסק
אליעזר  רבי אמר שלא סובר הראב"ד אבל שתמאן". הקטנה
(להלן  וקטנה בגדולה אלא שתמאן הקטנה את מלמדים
יבום  מצות בגדולה לקיים שאפשר הט"ו), ובפ"ז ל, הלכה
מדבריהם  נשואות ששתיהן שלפנינו, בנידון אבל התורה. מן
ואין  מדבריהם יבום מצות לקיים כדי למאן, מלמדים אין -
החרשת  "כונס ב: קי, ביבמות כמבואר אלא תקנה, להן
וקטנה  עליו) תפסלנה הקטנה (שחליצת בגט ומוציאה

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין

.‰Î˙Áwt ˙Á‡ ‰˙È‰140˙‡Èa - ˙L¯Á ˙Á‡Â »¿»««ƒ««¿««≈∆∆ƒ«
˙‡Èa ÔÈ‡Â ,˙L¯Á‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ B‡ ˙Áwt‰«ƒ««¬ƒ»»∆∆«≈∆∆¿≈ƒ«

‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ;˙Áwt‰ ˙¯ËBt ˙L¯Á‰141‡l‡ «≈∆∆∆∆«ƒ««∆≈ƒ∆»∆»
B‡ ‰ÏB„b‰ ˙‡Èa - ‰pË˜e ‰ÏB„b ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿«»ƒ««¿»
˙¯ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆

‰ÏB„b‰ ˙‡142. ∆«¿»

תורה.140) קדושי חרשת.141)שקידושיה של
את 142) פוטרת סופרים מדברי שנישואיה מי ביאת שאין

קי.). יבמות (משנה, התורה מן שנישואיה צרתה

.ÂÎÌ·i‰ ‡·e ,Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰»¿≈∆¿«»¿¿»≈»«»»
‰iM‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ B‡ ‡·e ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈∆¿»«»»ƒ««¿ƒ»

‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÒt ‡Ï -143˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ ; …»«∆»ƒ»¬»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰iM‰144‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ BzÓ·È ‰Ê Ìi˜ÈÂ , «¿ƒ»∆¿»≈ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿¬»

‰lÁz145. ¿ƒ»

ביאת 143) הרי לו, קנויה הראשונה ואם שוה, ביאתן שהרי
אחר  אין הי"ד) (לעיל למדנו שכבר כלום, אינה האחרונה

קיא:). יבמות (משנה, כלום אלעזר 144)ביאה "רבי שם:
וכגירסת  בו", שתמאן הקטנה את מלמדים בכולן אומר,
מיאון  צריכה שהשניה והטעם בכולן. שגורס: שם, הרי"ף
אין  לו קנויה הראשונה שאפילו נתקדשה, שבביאתה מפני
(פ"א  לעיל כמבואר 'עשה', באיסור אלא לו אסורה השניה
לעיל  וכמבואר 'עשה', בחייבי תופסים וקידושין הי"ב)
תיפסל  שלא כדי אלא בגט, לגרשה שיכול והואֿהדין הט"ז.
הל' (לעיל לכהונה כשרה שהממאנת שתמאן, מוטב לכהונה
קעא  סי' לאהע"ז הגר"א בביאור וראה הט"ז). פי"א גירושין

ח. עליה 145)ס"ק יבוא "יבמה משום: לו אסורה ושניה
הי"ב. פ"א לעיל כמבואר צרתה", ועל עליה ולא -

.ÊÎÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡aL ,˙L¯ÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…
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Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.ÁÎ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡a150‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt -152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע"פ זמן, לאחר וראויה

משל 152) עדיף וקנינה בתים, שני שבנה ב. קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני 154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
ותחלוץ  שתגדיל עד הקטנה תמתין אומרים ואין בתים".
נשים  שתי ראינו יאמרו: שלא לביאתה, גט ותקבל לזיקתה
ע"פ  שמח' ('אור חולצת וזו מתרגשת זו אחד, מבית
מיאנה  שהקטנה ואףֿעלֿפי ה"ח). פי"ג, יבמות ה'ירושלמי'
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע, זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט, יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב"א דעת (וכן  תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח'). ('אור הקטנה שמיאנה לפני

.ËÎÏÚ Ì·i‰ ‡a :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·i‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt - ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁ·e Ë‚a - ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט"ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני משום עליו ואסורה
תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה

לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט צריכה והיא
שהגיה  וכפי מ"ז, פי"ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי"א.

יד. ס"ק קעא, סי' באהע"ז הגר"א

.Ï‡e‰ ¯ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡·e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«

,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï - ‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»
Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»

˙‡ ÔÈ„nÏÓ - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»

¯eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני משום לו אסורה שהרי
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי בגט

אלא 160) יבמות שתי כאן ואין למפרע, נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב"ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,

á"ôùú'ä áà-íçðî â"é 'ã íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לייבום 1) שראויים ויבמות יבמים שיש רבינו בו ביאר

מהם, לאחד ושראויים כלל, ראויים שאינם וחליצה,
והעקרה, והזקנה החרשת או בספק לאחיו המקודשת
בעלה  על האסורה בעשה, או בלאו יבמה, על והאסורה
שלא  אחיו אשת ערוה, וצרת ערוה עליה, ובא ערוה באיסור
או  לאוין חייבי צרת יבם, לפני שנפלה סוטה בעולמו, היה

איילונית. או עשה חייבי

.‡‰ˆÈÏÁÏ B‡ ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯L ÔÈÁ‡ LÈ2ÔÈÁ‡ LÈÂ . ≈«ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈«ƒ
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,‰ˆÈÏÁÏ ‡ÏÂ ÌeaÈÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ…¿ƒ¿…«¬ƒ»¿≈»∆

‰wÊ3¯ÊÏ ˙¯zÓ BzÓ·È ‡l‡ ,ÏÏk4ÔÈÁ‡ LÈÂ . ƒ»¿»∆»¿ƒ¿À∆∆¿»¿≈«ƒ
ÔÈÁ‡ LÈÂ .ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯L∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ

.‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»

חולץ.2) רצה מייבם, רצה לשניהם, הם ראויים כלומר,
ליבם.3) האלמנות.4)קשר כשאר חליצה, בלא

.·‰nÁ ÒÈ¯Ò :ÏÏk ‰wÊ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆ƒ»¿»¿ƒ«»
ÒBÈ‚B¯c‡Â5„ÏÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ;6‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ≈≈¿…»»

¯Lk‰ ˙ÚL Ô‰Ï7. »∆¿««∆

נקבות.5) ואבר זכרות אבר לו אמרה:6)שיש והתורה
בישראל". שם לאחיו לסריס 7)"להקים בניגוד להוליד.

הכושר. שעת לו שהייתה אדם,

.‚‰ËBM‰Â L¯Á‰ :ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÓaÈÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿…¿ƒ«≈≈¿«∆
L¯Á‰ ÌaiLÎe .ıÏÁÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÔËw‰Â¿«»»ƒ¿≈∆≈»∆«««¬…¿∆ƒ≈«≈≈
˙L‡ d˙B‡ ‰OBÚ B˙ÏÈÚaL ;ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆¿ƒ»∆»≈∆

‰¯eÓb LÈ‡8ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ÂÈLe¯b ÔÈ‡Â ,9ÚLz Ô·e . ƒ¿»¿≈≈»≈ƒ¿ƒ∆≈«
„Ú L¯‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌaiL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»∆ƒ≈≈»¿»≈«

e¯‡aL BÓk ,ÏÈc‚iL10. ∆«¿ƒ¿∆≈«¿

יבמה 8) וביאת ביאה". זו הרי דעת צריכה שאינה ביאה "כל
ביאה. שמה בשוגג לגרש.9)אפילו דעת לו שאין

כלום.10) אינו קטן של גיטו כי

.„ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ :ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ el‡Â¿≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ«¿≈¿
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ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‰˙È‰L11‡kc ÚeˆÙe ,12˙e¯Îe ∆»¿»¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿
‰ÎÙL13Òe¯q‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14¯˙BÈa Ô˜f‰Â , »¿»¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈

ÏLÎÂ BÁk LLzL15Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ -17, ∆»«…¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»
¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ È¯‰L18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19ÈtÓ , ∆¬≈»¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈

Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L20ÌeËÓh‰Â .21‡ÏÂ ıÏBÁ ∆»»«»»¿«À¿≈¿…
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌaÈÓ22¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜ Ì‡Â .23 ¿«≈ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»

ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯ -24ÔÈÁ‡‰ ¯‡Le .25B‡ - »»≈»»¿«≈¿»»«ƒ
.ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿«¿ƒ

איזו 11) יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח שקידש
שתיהן  - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש
זקוקתו. באחות יפגע שמא לייבמן, אפשר שאי חולצות,

ביציו.12) שמים 13)שנפצעו בידי ולא שלו, הגיד שנכרת
בו. וכיוצא קוץ או אדם שכרתו ביציו 14)אלא שנכרתו

בקהל. לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או
ולהוליד.15) לבעול יכול ולא 16)ואינו אדם שסירסו

דכה. פצוע בכלל זה והרי חולי, בגט 17)מחמת ויוצאת
חליצה. שנסתרס.18)בלא להוציאה.19)קודם וחייב

הזקן 20) וכן בקהל. לבוא כשר חולי ידי על נסתרס אבל
יבמתו. את לקיים ולא 21)מותר זכרות לא לו "שאין

הוא". אטום אלא מייבם 22)נקבות אינו לומר: רוצה
הוא  שמא הוא, שספק משום חולץ ואינו יכול, שאינו מפני
ולא  היא נקבה שמא חולץ, אינו אחים שם יש ואם זכר,

זו. בחליצה היבמה הקרום 23)נפטרה ממנו הסירו
ערוותו. את להוליד.24)המכסה הוא ראוי שאין 25)כי

מה  על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב

לחליצה".

.‰LÈÂ .ÌeaÈÏ B‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L ˙BÓ·È LÈ≈¿»∆≈¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,ÌeaÈÏ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ˙BÓ·È¿»∆≈»¿…«¬ƒ»¿…¿ƒ¿≈
˙BÓ·È LÈÂ .¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯zÓe ,ÏÏk ‰wÊ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»¿»À»¿ƒ»≈¿»¿≈¿»
˙BÓ·È LÈÂ .ÌeaÈÏ ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿«¬ƒ»¬»…¿ƒ¿≈¿»

.‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï Ï·‡ ÌeaÈÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿¿ƒ¬»…«¬ƒ»

.Â‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ :˙BˆÏBÁ ‡ÏÂ ˙BÓaÈ˙nL el‡Â¿≈∆ƒ¿«¿¿…¿«≈∆∆¿«»
Ì‡Â .ÔÈ·‰Ïe ˙B¯˜Ï ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈÙÏ ;‰pËw‰Â¿«¿«»¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
- d˙B‡ ÏÚ·iL ¯Á‡ Ë‚a ˙L¯Á‰ L¯‚Ï Ì·i‰ ‰ˆ»̄»«»»¿»≈«≈∆∆¿≈««∆ƒ¿…»

L¯‚Ó ‰Ê È¯‰26. ¬≈∆¿»≈

האשה.26) דעת את צריך אינו גט כי

.Ê,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ :˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁL el‡Â¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ
‰M‡ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,‰OÚ È¯eq‡Â ,˙BiM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¬≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L27‡nL ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ - ∆ƒ¿≈¿…∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆»
‰Â¯Úa ÚbÙÈ28ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dL¯bL ÂÈÁ‡ ˙L‡L ; ƒ¿«¿∆¿»∆≈∆»ƒ∆≈¿»¬»»»
‰Â¯Ú ÌeMÓ29˜ÙÒa ÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÈÓ Ï·‡ . ƒ∆¿»¬»ƒ∆ƒ¿À∆∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈLec˜30B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ƒƒ¬≈ƒƒ¿»»«¿»¿∆∆
BÏ LeÁÏ ¯·c Ô‡k ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó31˙L‡ ÔÎÂ . ƒ¿«∆∆∆≈»»»»¿≈≈∆

L¯Á‰32:˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ‰¯˜ÚÂ ‰˜Êe «≈∆¿≈»«¬»»¬≈≈ƒ¿»»«¿»
‰¯˜ÚÂ ‰˜fL ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯33Ô‰Ï ‰˙È‰ »»≈»»¿«≈∆¿≈»«¬»»»¿»»∆

.¯Lk‰ ˙ÚL¿««∆

קרוב 27) ספק לו קרוב ספק גט לה שזרק כגון המת, מבעלה
הגירושין. אחרי אחיו ונשאה כרת.28)לה. איסור שהיא

שחולצות 29) ה"ספיקות" בכלל זו והרי כך. אחר מת אפילו
מתייבמות. קידושין 30)ולא כסף אחיו לה שזרק כגון

בכלי  או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב ספק לו קרוב ספק
זה  דבר שמא בספק, שמקודשת מפרוטה, פחות ששווה

אחר. במקום פרוטה היא 31)שווה אם נפשך: ממה
הרי  לאחיו מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי מקודשת,

לנשאה. ומותר זרה חולצת.32)היא או לפיקח מתייבמת
ראוייה 33) הייתה זה ולפני חולי, או מכה ידי על שנעקרה

שנה  לארבעים שנישאת או עיקרין, כוס ששתתה או ללדת,
אבל  הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב
מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה פי על אף ביותר הזקן

כלל. לביאה ראוי אינו כי

.Á:Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
˙L‡Â ‰ËBM‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ‰nÁ ÒÈ¯Ò ˙L‡≈∆¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆«∆¿≈∆

˙ÈBÏÈ‡Â ,ÔËw‰34‰Â¯Ú ‡È‰L ÈÓe ,35‡ÏÂ :¯Ó‡pL . «»»¿«¿ƒƒ∆ƒ∆¿»∆∆¡«¿…
‰nÁ ÒÈ¯ÒÏ Ë¯t - Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ«»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈeÁÓ ÌÓML ,ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ,Ô˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ36. ≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈«¿
dÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡Ï Ë¯t - „Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â¿»»«¿¬∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆≈»
- ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï .d˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ ‰Èe‡¿̄»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»…ƒ¿∆≈∆«≈
˙eLÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔË˜Â ‰ËBL ˙L‡Ï Ë¯t¿»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
da BÏ ÔÈ‡L ,‰Â¯ÚÏ Ë¯t - ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe .ÏÏk¿»¿»»¿ƒ»¿»¿∆¿»∆≈»

ÔÈÁewÏ37. ƒƒ

מטבעה.34) קרבת 35)עקרה מחמת ליבם שאסורה
כרת. ביאתו על וחייב ברייה 36)משפחה "אנדרוגינוס

היא". עצמה בחייבי 37)בפני תופסין קידושין שאין
כריתות.

.ËÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿
BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»
ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL ;ÏÏk¿»∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ
‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ ‰Èe‡¯L∆¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

.Ì·iÏ«»»

.ÈÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
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CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ
‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»

Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈
e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל

ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.‡È‰ÈÏÚ ‡·e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰Ó·ÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙¯ˆ ‰¯ËÙ ‡Ï - ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï ,¯eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…

ייבום.49) מצות יקח,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.·ÈB‡ ¯·ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡ - »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55- «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
Ì·iÏ ˙¯zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯Â , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL¯‰ - d˙¯ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב המת.53)מן האח של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.‚ÈB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁnÓ ıeÁ .Ì·iÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ ,Ì·i‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
BÊ È¯‰ - BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈
‡È‰L ÈtÓ - BzÓ·È :ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙·B¯˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ - B˙Òe¯‡Â ;‰Â¯Ú ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e¯‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ומת.59) אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה כגון
בלאו  לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם
ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת
אם  הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה
זו  הרי אחיו, ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו
האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת

לאו.60) משום בעלה על שאסורה לה 61)לאחר, "במותר
לא  לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה

שכן". מתייבמות"62)כל ולא חולצות "הספיקות
עליו.63) ערווה והיא אשתו אחות היא ארוסתו 64)שמא

מספק. לו היה 65)המקודשת כאילו הדברים שיעור
חלוצה  אינה יבמתו כי חלוצתו". ספק קרובת "שהיא כתוב:
פטורה  יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית,
ארוסתו  ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה
נמצאת  חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו

.„È‰¯eÒ‡ ˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ÂÈÁ‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««¬»
ÂÈÏÚ66‰Â¯Ú ÌeMÓ67ÌLk - ‰Â¯Ú dÈ‡ ‰iM‰Â »»ƒ∆¿»¿«¿ƒ»≈»∆¿»¿≈

d˙¯ˆ Ck Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Â¯Ú‰L∆»∆¿»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ»»»»
;‰Ê ˙Èa ÏÚ ÏÏk ‰wÊ BÏ ‰ÏÙ ‡ÏÂ ,‰¯eËt¿»¿…»¿»ƒ»¿»««ƒ∆
LiL ˙Èa - ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ∆≈
ÂÈÏÚ BÏ LiL ‡e‰ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡a ÔÈÁewÏ BÏƒƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆∆≈»»
ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ B˙ˆ˜nL ˙È·e ,‰wÊƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿∆¬≈≈
.¯zÓ ‡e‰L B˙ˆ˜Ó elÙ‡ ‰Ba BÈ‡ ,ÔÈÁewÏ da BÏ»ƒƒ≈∆¬ƒƒ¿»∆À»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰Â¯Ú‰ ˙¯ˆ ˙‡ˆÓÂ68, ¿ƒ¿≈»«»∆¿»∆¿»»»ƒ≈∆»ƒ
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L69. ∆¬≈≈»∆»ƒ»

היבם.66) בתו.67)על שהיא במקום 68)כגון שלא
עומדת.69)מצוה. ערווה במקום אסורה, צרה

.ÂËÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«
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d˙¯ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ ¯eq‡a - ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.ÊËBÓÏBÚa ‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÎÂ77ÏÈ‡B‰ - ¿≈≈∆»ƒ∆…»»¿»ƒ
BÏ ÔÈ‡Â78‰wÊ ‰ÈÏÚ79ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ Èk :¯Ó‡pL , ¿≈»∆»ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿«ƒ«¿»

ÌÏBÚa Ô‰ÈL e·LiL „Ú -80ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ , «∆≈¿¿≈∆»»¬≈∆¿»»»
Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ81d˙¯ˆ ˙¯ËBÙe ,82. ¿»ƒ≈∆»∆∆»»»

אחיו.77) שמת לאחר הנולד.78)שנולד אין 79)לאח
לו. זקוקה יחדיו.80)היבמה אחת אסורה 81)ישיבה

מצוה. במקום שלא אחיו אשת ערוות משום מן 82)עליו
הייבום. ומן החליצה

.ÊÈÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰M‡ ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ»¿»¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ „ÏB Ô·e‡¯ ˙nL ¯Á‡Â ,ÔBÚÓL83„ÏBpL ÔÈa , ƒ¿¿««∆≈¿≈«≈ƒ≈∆«

¯Á‡ „ÏBpL ÔÈa ÔBÚÓL dÏ ÌaÈiL Ì„˜ ÈÂÏ≈ƒ…∆∆¿«≈»ƒ¿≈∆«««
dÓaiL84ÌÏBÚÏ ÈÂÏ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô·e‡¯ ˙L‡ È¯‰ -85. ∆ƒ¿»¬≈≈∆¿≈∆¿»«≈ƒ¿»

- ÈÂÏ ÈÙÏ d˙¯ˆÂ BÊ ‰ÏÙÂ ÔBÚÓL ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿¿»¿»¿»»»ƒ¿≈≈ƒ
Óe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL.Ìeai‰ Ô ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

אחיו.83) ראובן של בעולמו היה לא זה לוי אף 84)נמצא
אחיו  נישואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על

בעולמו.85)ראובן. היה שלא ראובן אחיו בגלל

.ÁÈBzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÔBÚÓL ‰OÚ86˙Óe ,Ô·e‡¯ ˙L‡ »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿≈∆¿≈≈
d˙B‡ ÒÎiL Ì„˜87d˙¯ˆÏ ıÏBÁ ÈÂÏ È¯‰ -88‡ÏÂ …∆∆ƒ¿…»¬≈≈ƒ≈¿»»»¿…

ÌaÈÓ89¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;90, ¿«≈∆≈««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

קידושין 86) אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה
דין  שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים

בשתיקה". ולא באמירה אלא בביאה.87)קידושין
צרתה 88) היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת ואינה

ערווה 89)ממש. צרת זו הרי מקצת, קונה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי ותיפטר 90)במקצת כנשואה להיחשב

בגללה. צרתה

.ËÈÌÈ„Ú·e ÔBˆ¯a dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡91˙Óe , ƒ»∆ƒ¿»«««¿»¿»¿≈ƒ≈
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰pL¯‚iL Ì„…̃∆∆¿»¿∆»¿»¿»ƒ¿≈»»¬≈ƒ¿»
‰˙È‰ el‡k ,d˙¯ˆ ÔÎÂ ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»»»¿ƒ»¿»

˙BÈ¯Úk da ‰·e˙k ‰‡ÓhL ÈtÓ ;Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú92, ∆¿»««»»ƒ¿≈∆À¿»¿»»«¬»
¯Ó‡pL93‰ËBÒ Ï·‡ .‰‡ÓË ‡È‰Â :94dÏÚa ˙nL ∆∆¡«¿ƒƒ¿»»¬»»∆≈«¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL Ì„˜95‰i˙L ˙a dÈ‡L B‡ ,96 …∆∆«¿∆»≈«»ƒ∆≈»«¿ƒ»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ÔÈLe¯b ˙a ‡l‡97.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ∆»«≈ƒ¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆

B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»»¬≈»»»À∆∆¿∆∆
˙ÓaÈ˙Ó98. ƒ¿«∆∆

גט.91) ממנו וצריכה עליו נאסרה בהן:92)הרי שנאמר
אלה". בכל תטמאו שזינתה.93)"אל באשה

בעלה.94) לה שקינא אחרי איש, עם ושוב 95)שנסתרה
מספק. טמאה ונשארה שותה. או 96)אינה ארוסה כגון

וכו'. חיגר דינה 97)אשת ואין ודאי טמאה שאינה
או 98)כערווה. שחולצות לאוין חייבי צרות כשאר

מתייבמות.

.Î‰˙È‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»¿»
B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ Ì·i‰ ÏÚ ‰iL Ô‰Ó ˙Á‡‰»««≈∆¿ƒ»««»»≈«»≈»ƒ

˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ99,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ≈«»≈¬≈«¿ƒ¬≈»»»À∆∆
‰ÎÏ‰Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ Ï·‡ .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¬»«≈ƒƒ¿¿»¿»

Á ˙BÁ‡,ÂÈÁ‡Ï ˙‡OÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dn‡ B‡ B˙ˆeÏ ¬¬»ƒ»¿«≈»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌLk - ÂÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏÂ¿ƒ»«∆∆≈¿»¿¿≈∆¿»»¿≈
,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ck ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙ˆeÏÁ ˙·B¯wL∆¿«¬»¬»»»»»»»¬»
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁÂ BÏ ˙BiLk Ô‰ÈzL È¯‰Â«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿«¿
ÈtÓ ?B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿»«¿«¬»ƒ¿≈

.B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆa ˙ÙlÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆¿»«¬»

והיבום.99) החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה שאינה

.‡ÎÔ‰Ó ˙Á‡‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»««≈∆
d˙¯ˆ - ˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ È¯‰Â ,Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»««»»«¬≈»∆¿»«¿ƒ»»»
dÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰Â ÏÈ‡B‰ ;˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»«¿ƒ≈»

dÈ‡L BÓk BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙a100‰ÏÙÂ , «ƒ«¬ƒ»¬≈¿∆≈»¿»¿»
„·Ïa d˙¯ˆ ÏÚ B˙wÊ101˙‡ ÂÈÁ‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»»»ƒ¿«¿≈ƒ≈≈»ƒ∆

‰‡Ó B‡ ‰Â¯Ú‰102ÈiÁa ‰˙nL B‡ ,˙eÓiL Ì„˜ Ba »∆¿»≈¬»…∆∆»∆≈»¿«≈
,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â dÏÚa«¿»¿««»≈»ƒ¬≈»»»À∆∆
˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¿≈¿ƒƒ¿«¬»

‰Â¯ÚÏ ‰¯ˆ103‰¯v‰ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ ¯Ò‡z ˙Á‡ ‰ÚL »»»∆¿»»»««≈»≈¿»∆≈«»»
‰ÏÈÙ ˙ÚLa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰È‰zL „Ú ‰¯eÒ‡¬»«∆ƒ¿∆»«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌeaÈÏ104. ¿ƒ

ערווה.100) צרת צרתה בעלה 101)ואין בה הכיר ואפילו
איילונית. בו 102)שהיא ומיאנה קטנה יתומה שנישאה

יחד.103)בקטנותה. נשואות כשהיו בעלה בחיי
בעלה.104) מיתת בשעת כלומר,

.·ÎÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין
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אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.‚ÎCk ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰¯v‰ ‡ˆz - ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓ·ÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,dÓ·ÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ d¯Èz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל

מח  ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא לאוין.אינה ייבי

.„Î‰Â¯Ú‰L encL ÈtÓ ‰¯v‰ Ì·i‰ ÌaÈƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»
˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓÂ ,111- «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ

Ë‚a dÓ·ÈÓ ‡ˆz112¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה

גט. בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח שאשת
כריתות. מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.‰Î˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
˙È¯Î ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙È¯Î ÈeOp‰ ˙Ó ,115¯Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««

„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙È¯Îp‰ È¯‰ - »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬

elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔB¯Á‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL ¯Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙È¯Î ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙È¯Îp‰ È¯‰ - L¯‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙¯ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡·È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔB¯Á‡ ˙nL ‰Ê L¯‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי 117) ערווה, משום השני האח על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי על אף
כצרת  היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב

הנכרית.119) את כלל כנס את 120)ולא שגירש לפני
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי. לאח ואסורה

.ÂÎ˙¯ˆ È¯‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê ¯·„ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
a ‰Â¯Úd˙¯ˆ - ˙ÓÂ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ L¯b Ì‡ ,ÔÈ‡eO ∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»

˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú‰122¯Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ

‰wÊa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ¯eq‡Â ;‰Â¯Ú‰ L¯‚ ‡Ï Ì‡ ‰¯v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»

Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰¯v‰ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡·e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…
.‰Â¯Ú‰ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.ÊÎ˙Ó ,˙Bi¯Î ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡Ì„˜ ˙Óe ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆

˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - Ì·i‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
eL¯„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓ·È¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ - ˙n‰ ˙L‡ :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â .d˙¯ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ

.ÁÎ‰ÈÏÚL ,¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï ıÏÁÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…«¬…¿«¬«««¬»∆»∆»
:e¯Ó‡È ‡lL ‰¯Êb ?d˙¯ˆ ÌaÈÈÂ ,ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊƒ«¿≈¿»ƒƒ«≈»»»¿≈»∆……¿
˙Á‡Â ˙ˆÏBÁ ˙Á‡ - „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»««∆∆¿««

.d˙¯ˆ Û‡ e¯Ò‡ CÎÈÙÏe ;˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿«»»»

.ËÎ- ˙ÓÂ ,B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OÚ»»«¬»ƒƒ¿¿»«≈¿«¬»»≈
BÏha È¯‰ d¯Ò‡L ¯Ó‡n‰L ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ124, »¿»¿∆≈»∆««¬»∆¬»»¬≈ƒ¿

‰ˆ¯Â125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ¿»»≈»»¿«≈

הגט.124) ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי על
השלישי.125) האח

.Ï˙Óe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿≈
ÔË˜ ‡e‰Lk126ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰iL ÌÚt ‰ÏÙÂ , ¿∆»»¿»¿»««¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«»

ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆ƒ«∆≈«»ƒ
‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿«¬»ƒ«»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ

קניין 126) קנאה הרי ומת, משהגדיל עליה בא אילו כי
זיקתו  אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור,

בלבד.

.‡ÏÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל
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זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם
האח  לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי,
יבמות  שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר
בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או
נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים

חרש. והוא לאחיו

.‡e˙Óe ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ÌÈL¿«ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈
ÔBL‡¯ ˙Ó Ì‰Ó ‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL2ÏÈ‡B‰ - ¿≈∆¿…«≈∆≈∆≈ƒƒ

Ô‰ÈzL ÌaÈÏ ¯LÙ‡ È‡Â3‰wÊ È¯‰Â ,4ÏÚ ‰ÏÙ ¿ƒ∆¿»¿«≈¿≈∆«¬≈ƒ»»¿»«
Ô‰ÈzL5˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL ,6elÙ‡Â . ¿≈∆¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿«¬ƒ

B‡ ‰iL ÌeMÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»««»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ7˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - ≈«»≈¬≈≈«»≈»ƒ¬≈≈¿

˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ8‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .9 ¿…ƒ¿«¿¬»ƒ»¿»««≈∆∆¿»
d˙BÁ‡ È¯‰ - dza B‡ BzL‡ Ì‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿∆»¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈¬»

BÏ ˙¯zÓ10‰ÏÙ ‡Ï È¯‰L ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , À∆∆¿»»≈»»¿«≈∆¬≈…»¿»
B˙wÊ11‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‰wÊ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈzL ÏÚ12. ƒ»«¿≈∆∆≈ƒ»«»∆¿»

נשותיהן 2) יבום דין יתבאר תחילה, מת מי נודע אם כי
ה"ד. אינה 3)בסמוך מהן אחת ואפילו הן, אחיות שהרי

בתים  שני (מכח ליבום זקוקות שתיהן שהרי ליבום, ראויה
ישא  ואם זקוקתו, אחות מהן אחת כל ונמצאת נפרדים),
שהיא  זקוקתו, אחות באיסור פוגע הוא הרי - מהן אחת

היבמה.4)כאשתו. על היבם נופלת 5)רשות אחת שכל
המת. בעלה מחמת א.6)ליבום כו, יבמות משנה,

זקוקתו  אחות אין שאיסור התורה ומן מדבריהם, אלא אינו
בחליצה  חייבת ולפיכך ממש, נשואתו באחות אלא איסור
מן  שפטורה אשתו, לאחות (בניגוד הזיקה מן להפטר
מתייבמת  ואינה ה"ט), פ"ו למעלה היבום, ומן החליצה

מדבריהם. "זיקה" איסור בדברי 7)משום מפורש הכל
ה"וֿח. אישות מהל' פ"א לעיל ראויות 8)רבינו אלו כל

כמבואר  חכמים, מדברי אלא אסורות ואינן התורה מן ליבום
ונמצאת  ליבום, הן זקוקות התורה מן ולפיכך ה"י. פ"ו לעיל

שם). (יבמות, זקוקתו אחות מהן אחת על 9)כל שחייב
קידושין  ואין ה"ה), פ"א אישות הל' (לעיל כרת ביאתה
ה"ט. פ"ו לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה בה תופסין

זקוקתו.10) אחות היבם.11)שאינה יבמות,12)של
שם.

.·ÌeMÓ ‰Ê Ì·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«»»∆ƒ
‰Â¯Ú13ÌeMÓ ÈM‰ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙¯Á‡‰Â , ∆¿»¿»«∆∆¬»««»»«≈ƒƒ
‰Â¯Ú14‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰Â ,ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰ - ∆¿»»¬»»∆À∆∆¿»ƒ¿»¬»»∆

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙wÊ ‰ÏÙ È¯‰L ;ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ15ÏÚ À∆∆¿»ƒ∆¬≈»¿»ƒ«»∆»≈∆«
„·Ïa BÏ ˙¯zn‰16BÊÏ ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , «À∆∆ƒ¿«¿»»≈»»¿«≈¿

BÏ ˙¯zn‰17. «À∆∆

אשתו.13) אם ושנים 14)שהיא אחים. ארבעה והיו כנ"ל,
אלו. יבמים אחים שני ונשארו מתו האחיות, בעלי מהם,

כאן 16)מהאחים.15) ואין כלל, לו זקוקה אינה והשניה
זקוקתו. שם.17)אחות

.‚Ck ¯Á‡Â ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó≈∆»ƒ»«ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¿««»
ÈL ˙Ó18˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¬

˙BÓi˜ Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰BL‡¯‰19˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL - »ƒ»«¬≈¿≈∆«»¿≈∆¿
e¯‡aL BÓk ,˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ20. ¿…ƒ¿«¿¿∆≈«¿

ידוע 18) ואין ראשון, מת מי נודע כשלא רבינו דן כאן עד
רבינו  עוסק ואילך ומכאן ליבום, תחילה נפלה מהן מי
כדלהלן. משתנה ודינן זו, אחר זו ליבום כשנפלו

משום 19) אסורה מהן אחת וכל זקוקות, שתיהן נמצאו
זקוקתו. ה"א.20)אחות לעיל

.„‰B¯Á‡‰ ‰˙Ó21d¯z‰Ï ‰BL‡¯‰ ‰¯ÊÁ -22, ≈»»«¬»»¿»»ƒ»¿∆≈»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ23È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰˙Ó . ¿∆∆ƒ¿«∆∆≈»»ƒ»¬≈

;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a ‰B¯Á‡«¬»¿ƒ»∆∆¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆
d˙ÏÈÙ ˙ÚLa ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L24ÔÎÂ . ∆¬≈…»¿»¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

‰¯z‰ - ‰B¯Á‡Ï ıÏÁÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ƒ»«∆»ƒ»«ƒ¿»«»«¬»À¿»
‰¯Ò‡L ‰wf‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈«ƒ»∆»¿»

d˙B‡25B˙ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ d¯ÈÒ‰26. »¡ƒ»»ƒ«¬ƒ»

חליצה.21) השניה 22)בלא נפלה לא כשעדיין הראשון,
כז:).23)ליבום. (יבמות בלבד היא אלא זקוקה כאן שאין

אני 24) שאין יבמה ו"כל תחילה, שנפלה אחותה זיקת בגלל
כאשת  זו הרי עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה קורא
א', להלכה המקור ומכאן (שם). ואסורה" בנים לה שיש אח
אסורות, שתיהן ראשון", מת מהם איזה נודע לא "שאם
מהן  אחת כל כי להתייבם, תקנה שום להן אין שהרי
עולמית. עליו ואסורה השניה, היא שמא לה חוששין

הראשונה.25) אחות 26)את הראשונה אין ומעתה
לשניה  לחלוץ מורים אין לכתחילה אבל (שם). זקוקתו
ויחלוץ  אחד יקדים שמא גזירה הראשונה, את ולייבם
בין  איכפת מה ויסבור: השניה את ייבם והשני לראשונה,

כז:). שם ב'תוספות' וכן וברש"י, כח. (שם לזו זו

.‰ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ -À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L28Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.
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נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מהֿשאיןֿכן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכלֿשכן קח').
- כנסו אם ודאי ראשון", מת מהם איזה נודע כ"שלא ה"א
כי  בעבירה, כנס מהם אחד כל שהרי מהם, אותן מוציאין
הואיל  עולמית, היתר לה שאין לנפילה, השניה את כנס אולי
(שם). ה"ד לעיל וכמבואר נפילה, בשעת ראויה היתה ולא

.Â,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó33BzÓ·Èa ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿
M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,¯Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»

ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰34Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï Ëb35dÏ ıÏBÁÂ36˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ , ≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»
‰B¯Á‡‰37.¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï È„k , »«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

אחותה.33) נשוי לו 34)שאינו אסורות שתיהן ומעתה
אחותה  את דוחה המאמר בעלת ואין זקוקתו, אחות משום
לעשותה  במאמר כח שאין אשתו, אחות משום השניה

גמורה. שאינם 35)כנשואה מאמרו, קידושי להפקיע
ה"ג. פ"ה לעיל כמבואר בגט, אלא בחליצה נפקעים

בחליצה.36) אלא נפקעת שאינה הבאה 37)לזיקתו,
אינה  וגם אחותה, בחליצת ניתרת ואינה אחר, מבית
היא  "זו כט.): יבמות (משנה חלוצתו אחות משום מתייבמת
אשת  על לו ואוי מאמרו), (בעלת אשתו על לו אוי שאמרו,
מהן, באחת מאמר השלישי עשה לא אם והואֿהדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו

המא  שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא קנין ה"א. קונה מר
כביתֿשמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.Ê,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,¯Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚa - ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È¯‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬

˙¯Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡38,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆
˙‡ ¯ËÙiL „Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L∆≈««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆

‰¯v‰39. «»»

המאמר.38) בעלת החליצה,39)צרת מן אפילו לגמרי,
ואינה  שחולצת בזיקה, אשתו אחות כצרת היא הרי אלא
בה  עשה לא אם והואֿהדין מ"ו). פ"ג, (יבמות מתייבמת
משום  מתייבמת, ולא חולצת אשתו ומת, מאמר, השלישי
שהרי  הכ"ה, פ"ו לעיל כמבואר בזיקה, אשתו אחות צרת
בעל  השלישי לאח אשתו הוזקקה האחות, בעל כשמת

שם). ('ברטנורא' בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית הנכרית,

.ÁBzÓ·È ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡40ÔÈ¯ÓB‡ - ∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
‰pL¯‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ41‰p‡Oz Ï‡Â42ÌaÈiL „Ú «¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈

ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰Ó·ÈÏ ıÏÁÈ B‡ EÈÁ‡43dÏ ıÏÁ . »ƒ«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»
ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó·È‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ ÂÈÁ‡»ƒƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…

B˙Òe¯‡44Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó .45B˙Òe¯‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ - ¬»≈∆»À»ƒ∆¬»
Ë‚a46‰ˆÈÏÁa BzÓ·ÈÂ47ÔÈa ,B˙Òe¯‡ ‰˙Ó Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈

˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL∆≈»…∆ƒ«»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«
‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,d¯z‰Ï dÓ·È‰ ‰¯ÊÁ - ÔÈÁ‡‰»«ƒ»¿»«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»

ÌaÈÓ48. ¿«≈

לאחים.40) והוזקקה ליבום שנפלה צריך 41)לאחר אינך
וכמבואר  אחיך, מעשה ע"י לך שתותר אפשר כי לגרשה,

שהיא 42)לפנינו. זקוקתך, אחות משום לך אסורה שהיא
אשתך. ממנה.43)כאחות זיקתך תוסר חלץ 44)ואז אם

שלא  מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא

שם). ורש"י מא. היחידי.45)(יבמות היבם והוא
היא.46) זקוקתו החליצה 47)שאחות מן זו נפטרה ולא

לקידושי  קדמה וזיקתה הואיל גרושתו", "אחות משום
בתוי"ט). ועיי"ש שם. (יבמות, "יבמה 48)אחותה

ונאסרה, אחיו), מיתת בעת ליבם מותרת (שהיתה שהותרה
שם). (יבמות הראשון" להיתרה תחזור והותרה, וחזרה

.Ë,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
˙‡ ÔÈ‡eOp‰ e˙Óe ,‰¯ˆ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎÏ LÈÂ¿≈¿»««ƒ¿≈∆»»≈«¿ƒ∆

Ì·È ÈÙÏ Ô‰È˙B¯ˆÂ ˙BÈÁ‡‰ eÏÙÂ ,˙BÈÁ‡‰49Ì‡ : »¬»¿»¿»¬»¿»≈∆ƒ¿≈»»ƒ
˙BÈÁ‡Ï ıÏÁ Ì‡ Ï·‡ ,˙BÈÁ‡‰ e¯ËÙ - ˙B¯vÏ ıÏÁ»««»ƒ¿¿»¬»¬»ƒ»«»¬»
ÈtÓ ;˙B¯v‰ eˆÏÁiL „Ú Ô‰È˙B¯ˆ e¯ËÙ ‡Ï -…ƒ¿¿»≈∆«∆≈»¿«»ƒ¿≈

‰lÚÓ dÈ‡L ‰ˆÈÏÁ ˙BÈÁ‡ ˙ˆÈÏÁL50‰ˆÈÏÁÂ , ∆¬ƒ«¬»¬ƒ»∆≈»¿À»«¬ƒ»
‰¯v‰ ˙‡ ˙¯ËBt dÈ‡ ‰lÚÓ dÈ‡L51BÓk , ∆≈»¿À»≈»∆∆∆«»»¿

e¯‡aL52. ∆≈«¿

אחות 49) איסור משום - האחיות מתייבמות, אינן וכולן
(שם  זקוקתו אחות צרות שהן - והצרות ה"א, כלעיל זקוקתו

כשרה 50)כז.). שאינה וכל להתייבם, ראויות אינן שהרי
וברש"י). כו: (שם פחותה חליצה חליצתה הרי לייבום,

(51- לצרות צרות. נפטרו לא - לאחיות "חלץ א: כז, שם
- ליבום ראויות אינן הצרות שגם ואע"פ אחיות". נפטרו
האחיות, משל קל זקוקתו, אחות צרות בתור איסורן

וברש"י). (שם האחיות משל משובחת לעיל 52)וחליצתן
הי"ב. פ"ה

.È˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzLa ÔÈc‰ CkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»«ƒƒ¿≈¿»«»ƒ«ƒ
B‡ ‰iL ÌeMÓ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡‰Â ,„Á‡∆»¿»««≈∆¬»«¿»»ƒ¿ƒ»
‰¯eÒ‡Ï ıÏÁ Ì‡L ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ53 ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈∆ƒ»«»¬»

d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï -54.‰¯eÒ‡‰ ‰¯z‰ - ‰¯vÏ ıÏÁ ; …À¿»»»»»««»»À¿»»¬»

מעולה.53) אינה האחיות 54)שחליצתה שחליצת כשם
אלא  אינו זקוקתו אחות שאיסור למרות הצרות, פוטרת אינה
הרי  היא", מדרבנן "זיקה כז:): (יבמות כמאמרם מדרבנן,
(מגידֿמשנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע, סי' (אהע"ז השו"ע דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ"ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי"ח),
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נפטרה  - עליה בא או לה חלץ (שניה) קדושה ואיסור מצוה
אלא  תוספתא, כאותה הלכה שאין סובר ורבינו צרתה".
נפטרו  לא - לאחיות "חלץ כז.): (יבמות האומר כשמואל
ולחייבי  לאוין לחייבי לשניה, חלץ אם והואֿהדין צרות",

נפטרת. צרתה שאין 'עשה',

.‡È˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
ÌaÈÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó ,˙È¯Î ÈeO ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿ƒ≈
ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,BzL‡ ˙‡ ˙È¯Î ÈeOp‰«»»¿ƒ∆ƒ¿¿««»≈»ƒ¿∆

ÈLÈÏM‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÈL55ÈÙÏ ÂÈL ÈzL eÏÙÂ , ≈ƒ¿««»≈«¿ƒƒ¿»¿¿≈»»ƒ¿≈
ÔÓ ˙B¯eËt el‡ È¯‰ - (‰M‡ BÏ ÔÈ‡L) ÈM‰«≈ƒ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ
˙BÁ‡ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿≈∆»¿»¬
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ,ÔBL‡¯‰ ÂÈÁ‡ ˙nL ‰ÚLa BzL‡ƒ¿¿»»∆≈»ƒ»ƒ∆∆¿»»»
‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÈ„k ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ¿»ƒ≈∆»¿ƒ≈∆»ƒ∆…»»

BÓÏBÚa56d˙¯ˆ ÌeMÓ - ˙È¯Îp‰Â ;57. ¿»¿«»¿ƒƒ»»»

נכרית.55) הי"ז.56)הנשוי פ"ו, לעיל כמבואר
היבום 57) ומן החליצה מן שפטורה ערוה, צרת כדין

וחזר  ונאסרה). ד"ה שם ה'תוספות' וכדעת ל. יבמות (משנה,
ולא  חולצת שהנכרית, שם, למשנה מפירושו כאן רבינו
משום  (האחת) אסורה אם מסופק שאני "לפי מתייבמת:
ונאסרה  הואיל שאמרו: מדרבנן, עליו אסורה או . . . ערוה
וצרת  שניה, כמו והיא עולמית עליו נאסרה אחת שעה עליו

להחמיר". תחלוץ ולפיכך מתייבמת, או חולצת שניה

.·È„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÈL ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿««»≈»ƒ¿∆≈ƒ¬≈¬»

‰ÏÈÙ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÓÏBÚ58Ï·‡ . »ƒƒ¿∆∆¿»»»ƒ¿«¿ƒ»¬»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»»≈¬≈À∆∆
‰ÚLa ÂÈÁ‡ ÈiÁa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡Â .Ì·iÏ«»»¿««ƒ∆∆∆¿»»»¿«≈»ƒ¿»»

dL¯bL59d¯z‰a ÂÈÁ‡ ˙nLÎe ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ È¯‰ - ∆≈¿»¬≈»¿»¿∆≈»¿∆≈»ƒ¿∆≈»
˙„ÓBÚ ‰˙È‰60. »¿»∆∆

אח,58) אשת משום לעולם עליו נאסרה אשתו, אחות משום
לב.). יבמות (משנה, הקודמת בהלכה משום 59)וכנ"ל

ערוה. שהיא אחיו, לא 60)גרושת כי ב. קח, שם משנה,
הבעל  מיתת אלא ליבום, מפילים הראשונים הנישואין
והשווה  קט.) (שם עומדת היא בהיתר שעה ובאותה מפילה,

הכ"א. פ"ו לעיל

.‚È‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜61,d¯ÈÊÁ‰Â dÏÚa dL¯‚Â , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»¿≈¿»«¿»¿∆¡ƒ»
‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ˙ÓÂ62Ì·iÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -63; »≈«¬«ƒƒ¿«»¬≈¬»«»»

‰È·‡ È¯‰L ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ‰ÈLe¯bL ÈtÓƒ¿≈∆≈∆»≈ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ»
d‡ÈO‰64ÈLec˜ ÔÈ‡L ,‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ d˙¯ÊÁ ÔÈ‡Â , ƒƒ»¿≈¬»»»¬»»¿»∆≈ƒ≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰pË˜65e¯‡aL BÓk ,66. ¿«»ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

התורה.61) מן גמורים נישואין מת 62)ונישואיה ואם
הי"ד. להלן דינה יתבאר גדולה, וחולצת 63)כשהיא

בתוספתא  וכן ב. עג, בכתובות כמבואר מתייבמת, ואינה
מ"ד. פי"ג, מן 64)יבמות גמורה איש אשת היא והרי

גירושיה  וגם הי"א, אישות מהל' פ"ג לעיל כמבואר התורה,
אחר, לדבר גיטה בין שמבחנת משעה גמורין, גירושין

הי"ט. גירושין מהל' פ"ב לעיל מעשה 65)כמבואר שאין

כלום. ואפילו 66)קטנה ה"זֿח. אישות מהל' פ"ד לעיל
שמשהשיאה  גמורין, קידושיה אין שנית יקדשנה אביה אם
פ"ג  שם כמבואר בה, רשות לו אין הראשונה בפעם אביה
ונישואיה  התורה, מן אחיו גרושת - זו קטנה נמצאת הי"ב,
כגרושה  היא הרי בעלה וכשמת לה, הועילה לא השניים
גרושת  שהיא ואע"פ קט.). יבמות (משנה, ליבם ואסורה
החליצה  מן גם תיפטר אומרים ואין חליצה, צריכה אחיו
על  אנשים שמעו לא שמא משום העריות? כל כשאר
יבמה  להתיר יבואו - כלום בלא יוצאת זו וכשיראו גירושיה,

ה). אות פי"ג, שם (רא"ש כלום בלא לזר להנשא

.„È˙Áwt L¯‚ÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â67‰L¯Á˙Â , ¿«ƒƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿»¿»
d¯ÈÊÁ‰Â68Ò‡ ‡È‰L ,˙L¯Á dÁÈp‰Â ˙ÓÂ ,‰¯e69 ¿∆¡ƒ»»≈¿ƒƒ»≈∆∆∆ƒ¬»

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ dÈ‡Â ,Ì·iÏ70BÊ ‰pË˜ ˙¯ˆÂ . «»»¿≈»∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿»«¿«»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁ - BÊ ˙L¯Á B‡71d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈∆∆∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆¡ƒ»
‰Ï„‚Â ,˙L¯Á B‡ ‰pË˜ ‡È‰Lk72‰Áwt˙ B‡ ¿∆ƒ¿«»≈∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»

BÏˆ‡73dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â74. ∆¿¿««»≈¬≈À∆∆ƒ»»

התורה.67) מן גמורה מגורשת נישואיה 68)שהיא ואין
ה"ט. אישות מהל' פ"ד לעיל כמפורש מדרבנן, אלא

כנ"ל.69) אחיו גרושת רבינו 70)משום דקדק כאן
שהחזירה, לקטנה בניגוד וכו', חולצת" "ואינה לכתוב:
כי  ויתכן, ליבם". "אסורה בה: שכתוב הקודמת בהלכה
סופה  שקטנה מפני חרשת, מקידושי עדיפים קטנה קידושי
פ"ה  לעיל וכמפורש גמורים, נישואין נישואיה ויהיו לגדול
משתגדל, תחלוץ קטנה כי גם, [ויתכן רוקח'). ('מעשה הכ"ז
הי"ז]. להלן וראה חליצה, חליצתה אין חרשת אבל

וכמפורש 71) ה"ו) (שם, ה'ירושלמי' ע"פ פי"ג, יבמות רי"ף
ומצד  קנויה", ואינה קנויה - חרשת) (וכן זו "קטנה שם:
מותרת  עצמה היא ואפילו כאשתו, היא הרי - הקנוי
עצמה  היא - בה קנה שלא וצד צרתה. וכלֿשכן להתייבם
כנגדה  צרתה אבל גרושתו), (אלא אשתו שאינה אסורה,
ואין  לו, קנויה איננה שהרי צרתה, אינה זה שבצד מותרת,

ערוה. כצרת נידונית שבצדה קידושיה,72)צרתה גמרו
ה"ח. אישות מהל' פ"ד ומשבעלה 73)כדלעיל

עוד  ואינה להיתרה, חזרה היא, גמורה מקודשת כשנתפקחה,
ומת", והחזירה הגדולה אשתו כ"מגרש ודינה אחיו, גרושת

הי"ב. א.74)לעיל קט, יבמות

.ÂËÔ‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜75˙BL¯Á B‡76- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿«»¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆

‡ˆz77ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰78‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰ .79ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â «ƒ»««¿»¿««¿«»≈««

ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz - ‰pËw‰«¿«»≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81ÔÈ„nÏÓ - «¬ƒ»ƒ«ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ

dÏÚ·a Ô‡ÓzL ‰pËw‰82˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â , «¿«»∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆
dÓ·ÈÏ83. ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי גדולות, בין קטנות בין
ה"ט). פ"ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי שוה, נישואיהן שכח
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גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי
אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,

אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת
ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום
לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה

ה"ל. פ"ה

.ÊËÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡ ,˙BÁ˜tƒ¿≈¿««ƒ««¿««≈∆∆
ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒ

ÔÈÁ˜t85˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á B‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ86Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¬ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆
.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ

פ"ד 84) לעיל כמבואר גמורין, נישואין נישואיהם שאין
ה"ט. אישות קידושין 85)מהל' הקידושין אין כאן וגם

שם. וכמבואר הנשים, חרשות בגלל משנה,86)גמורין,
באין  זו, קידושי כך זו, וכקידושי הואיל ב. קיב, יבמות
אינה  היא שאף מאחותה, זיקתו את ומפקיעים אשתו קידושי

בלבד. מדבריהם אלא גמורה, זיקה

.ÊÈÈzLÏ ÔÈ‡eO ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È¯‰Â ˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈

Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰87‡ˆz - L¯Á‰ ˙Ó : «ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈
BzL‡88‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ89ÏÈ‡B‰ - Áwt‰ ˙Ó ; ƒ¿ƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ

L¯Á‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈
‰¯eÓb90È¯‰ - ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ L¯Á‰ È‡eOÂ , ¿»¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ L¯Á‰ ‰Ê91d˙BÁ‡L ÈtÓ , ∆«≈≈ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»
BÏ ‰˜e˜Ê92ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ;93, ¿»¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»

d˙BÁ‡ ÈtÓ ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L94ÈtÓ ,ıÏÁÈ ‡ÏÂ ; ∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈¬»¿…«¬…ƒ¿≈
L¯Á ‡e‰L95. ∆≈≈

אחותה 87) ושל גמורין, קידושין זו קידושי נמצאת
בלבד. מדרבנן.88)מדבריהם שנישואיה החרש, של

במשנה.89) שם מן 90)יבמות, ליבום לו שזקוקה
מוציא 91)התורה. כך ברמיזה, שכנס כשם ברמיזה,

הי"ז). פ"ב גירושין הל' (לעיל התורה,92)ברמיזה מן
זקוקתו  ואחות מדבריהם, רק לו הנשואה אשתו את ואוסרת

החרש.93)אסורה. שימות עד לאחרים, וגם לו גם
גרושתו.94) אחות פ"ד 95)שהיא לעיל נתבאר וכבר

(משנה, כלום אינה וחליצתו לחלוץ, ראוי החרש שאין הי"ג,
לקרוא, יכול ואינו בקריאה, תלויה שהחליצה שם). יבמות
ברמיזה, מוציא והוא לו, וכותבים בכתיבה, תלוי הגט אבל

ברמיזה. שכנסה כשם

.ÁÈBzL‡ L¯Á‰ ‰Ê ‡ÈˆBiL ÌÈÓÎÁ e¯Êb ‰nÏÂ¿»»»¿¬»ƒ∆ƒ∆«≈≈ƒ¿
·eiÁ Èa ÔÈ‡ Ô‰Â ,˙L¯Á‰96ÔË˜k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «≈∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¬≈≈¿»»

?BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ˙BÏ· ÏÎB‡97e¯Ó‡ ≈¿≈∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ98d˙BÁ‡ ˙‡ˆÓ ,BnÚ BzL‡ ·Lz Ì‡ :99 ¬»ƒƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿≈¬»

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰¯ËÙ :e¯Ó‡ÈÂ ,¯ÊÏ ˙‡O100. ƒ≈¿»¿…¿ƒ¿¿»ƒ¬ƒ»
‰È‰zL È„k ,Ë‚a BzL‡ L¯Á‰ ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«≈≈ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ¿∆

ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ d˙BÁ‡101. ¬»¬»¿»

דעת.96) להם אין שהרי א.97)במצוות, קיד, יבמות
דעת". בן שאינו "לפי הכ"ז: אסורות מאכלות מהל' ובפי"ז

ב.98) קיד, הפקח.99)שם אשת היבמה,
הן,100) גמורין קידושין החרשת אשתו קידושי שיסברו:

שם). (רש"י זקוקתו עוד ואינה הפקחת מעל זיקתו את ודחו
לזר.101) להנשא להתירה עוד יטעו ולא

.ËÈ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡102- ««ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz103- ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ≈≈ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««
Ë‚a ˙L¯Á‰ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ104ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â ƒ∆ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ

‰ˆÈÏÁa105ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ ,106. «¬ƒ»ƒ¿≈∆ƒ≈«¿»«¬…

מדרבנן.102) אלא אינם חליצה,103)שנישואיה בלא
כלל. לו זקוקה הקלושים 104)שאינה בקידושיה שאין

זקוקה  שאחותה ומתוך אחותה, מעל זיקתו את לדחות כח
אחות  משום לו אסורה החרשת אשתו נמצאת התורה, מן לו
בגט. המתגרשת חרשת כל כדין בגט לגרשה ועליו זקוקתו,

גרושתו.105) אחות משום עליו נאסרה היא אף
קיג:).106) יבמות (משנה, לזר ומותרת

.ÎÈeO L¯Á‰ ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈«≈≈»
Áwt‰ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,˙BÁ˜t ÌÈL ÈzL107, ¿≈»ƒƒ¿»««≈∆∆¿»««ƒ≈«

˙B¯eËt Ô‰ÈzL - L¯Á‰ ˙Óe108ÌÈt Ïk ÏÚ109Ì‡ : ≈«≈≈¿≈∆¿«»»ƒƒ
ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO110d˙¯ˆ ‰iM‰ È¯‰ - ƒ≈»∆¿»ƒƒ¬≈«¿ƒ»»»»

‰¯eËÙe111ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO ÔÈ‡ Ì‡Â ,112Ck - ¿»¿ƒ≈ƒ≈»∆¿»ƒƒ»
ÔÈ‡eO d˙¯ˆ È‡eO eÈ‰È ‡Ï113. …ƒ¿ƒ≈»»»ƒƒ

חמותו.107) או בתו שהיא ומן 108)כגון החליצה מן
הצדדים.109)הייבום. גמור 110)מכל קנין לו שיש
הי"ד.111)באשתו. פ"ו לעיל המפורש ערוה, צרת כדין

קונה.112) חרש זקוקה 113)שאין ואינה כזרה, היא והרי
ה"ג). פי"ד יבמות ('ירושלמי' ליבום כלל

.‡ÎBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙L¯Á »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙¯ˆ -117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙L¯Á‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח.114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי והרי
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי'
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו

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



קמז dvilge meai zekld - miyp xtq - a`Îmgpn b"i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"אם  ה"כ: בדין היא נכללת כבר כי להביאה, חשש לא
צרתה  השניה הרי נישואין, החרשת) (בתו הערוה נישואי

וכו'. ונפטרה"

.·Î˙BÈÁ‡ ÈzL el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk119- »»∆»«¿«¬»≈¿≈¬»
dza ˙·e ‰M‡ B‡ dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ˙Á‡««¿≈¬»ƒ»ƒ»ƒ»«ƒ»

ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ120ÌÈL ÈzL Ô‰L : ¿«≈»∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈¿≈»ƒ
‡OÏ ¯LÙ‡ È‡Â ˙¯Á‡‰ ÌÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰L∆»««≈∆∆¿»ƒ»«∆∆¿ƒ∆¿»ƒ»

‰Â¯Ú ÌeMÓ Ô‰ÈzL121Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .˙BÁ‡ e¯ ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»»∆»«¿¬
BzL‡122BzÓ·È ˙BÁ‡ B‡123B‡ dn‡ B‡ d˙BÁ‡ „Á‡ - ƒ¿¬¿ƒ¿∆»¬»ƒ»
‰za124‰Â¯Ú Ô‰L ‰È˙B·B¯wÓ ˙Á‡ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ; ƒ»ƒ¿««¿»ƒ««ƒ¿∆»∆≈∆¿»

.dnÚƒ»

ה"א.119) לעיל הדברים.120)כגון כוונת
לו.121) האסורה זקוקתו קרובת היא אחת שכל נמצאת,
טז.122) ה"ז, לעיל ה"ח.123)כגון של 124)לעיל

שתיהן. לקיים לו שאסור יבמתו, או אשתו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
איזו 1) יודע ואינו אחיות משתי אחת המקדש דין בו נתבאר

ושמעה  אחרת למדינה בעלה הלך תערובות, בני קידש,
בא. כך ואחר ונישאה שמת

.‡‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙BÈÁ‡ È˙MÓ ˙Á‡ LcwL ÈÓƒ∆ƒ≈««ƒ¿≈¬»¿≈»«≈∆
Lc˜ Ô‰Ó2È„k Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ „Á‡ Á‡ BÏÂ ˙ÓÂ , ≈∆ƒ≈»≈¿»∆»≈ƒ¿≈∆¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯Èz‰Ï3ıÏBÁ „Á‡ - ÔÈÁ‡ ÈL BÏ eÈ‰ . ¿«ƒ»«¬≈ƒ»¿≈«ƒ∆»≈
Ïk ÏÚ ‰iMÏ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁza Ô‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈∆«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ»«»

ÌÈt4;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ÂÈÁ‡ LcwL ‡È‰ BÊ Ì‡ : »ƒƒƒ∆ƒ≈»ƒ¬≈ƒ≈»
¯‡MÓ ‰M‡ ‡O È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈»»ƒ»ƒ¿»
‰ˆÏÁ ¯·k ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‰˙È‰L d˙BÁ‡Â ,ÌÈLp‰5. «»ƒ«¬»∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆¿¿»

˙L‡ ‡È‰ ˙¯Á‡‰ ‡nL ,‰lÁz ˙Á‡‰ ÌaÈÈ ‡Ï Ï·‡¬»…¿«≈»««¿ƒ»∆»»«∆∆ƒ≈∆
ÈL eÓ„˜ .B˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OpL ‡ˆÓÂ ÂÈÁ‡»ƒ¿ƒ¿»∆»»¿«¿»»¿¿≈

eÒÎÂ ÌÈÁ‡‰6Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙BÓ·È‰ ÈzL »«ƒ¿»¿¿≈«¿»≈ƒƒ»
Ô„iÓ7. ƒ»»

לי,2) מקודשת מכן אחת הרי אחיות: לשתי שאמר כגון
המקדש  שאמר או חברתה, ע"י הקידושין כסף אחת וקיבלה
האב  וקיבל לי, מקודשת מבנותיך אחת הבנות: לאבי

ה"ג. אישות מהל' פ"ט לעיל כמפורש ואינו 3)קידושיה,
אשת  היא האחרת שמא כי מהן, אחת אפילו לייבם יכול
לחלוץ  יכול אינו וגם זקוקתו, באחות פוגע ונמצא אחיו,
בחייה, לו אסורה חלוצתו אחות כי השניה, ולייבם לאחת
מהן  אחת כל כי שתיהן, שיחלצו אלא תקנה, לאחיות ואין
המת  לאח המקודשת היא שמא מספק, ליבום זקוקה

כג:). יבמות לייבמה.4)(משנה, מותר אופן בכל כלומר,
אחיו.5) חלוצת אחות לישא לו ומותר אחיו, קודם 6)ע"י

בביתֿדין. את 7)שנמלכו כנסתי אני אומר אחד שכל
כנס  ואפילו המת). לאחי (המקודשת לי הראויה יבמתי
וכנס  אחיו משבא הרי זקוקתו, אחות את באיסור הראשון
אצלו  הראשונה ונמצאת מעליה זיקתם פקעה השניה, את
כל  משום: לאסרה ואין זקוקה. אחות עוד אינה כי בהיתר,
עליה", יבוא "יבמה נפילה: בשעת בה קורא אני שאין יבמה

(ראה  עולמית ואסורה בנים לו שיש אח כאשת היא הרי
ספק  משום אלא זו נאסרה לא כי - ה"ד) פ"ז, לעיל
(שם  רש"י של וכהסברו מ"ו), פ"ב יבמות ישראל' ('תפארת
וכי  כלל, יבמה אינה זקוקה אחות משום שנאסרה זו כד.):
היא  שאין מותרת, זו הרי אחותה, מעל האחים זיקת פקעה
זה  וכל בנים. לו שיש אח אשת משום שתיאסר המת אשת
יוציאו  - ועברו בבי"ד נמלכו אבל בביתֿדין, נמלכו כשלא

א). קעו, סי' באהע"ז וכן ד. אות פ"ב, שם (הרא"ש

.·ÌÈL8BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰Ê ,˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»∆≈≈«≈
‰ÊÏ ,Ô‰ÈL e˙Óe ,Lc˜ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰ÊÂ Lcƒ̃≈¿∆≈≈«≈ƒ≈≈¿≈∆»∆

Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê - Á‡ ‰ÊÏÂ Á‡9ıÏBÁ ‰ÊÂ »¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆¿∆≈
ıÏBÁ È„ÈÁÈ‰ - ÌÈL ‰ÊÏÂ „Á‡ Á‡ ‰ÊÏ .Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆»∆»∆»¿»∆¿«ƒ«¿ƒƒ≈

‰lÁza Ô‰ÈzLÏ10‰BL‡¯ ıÏBÁ „Á‡ ÌÈM‰Â ,11 ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ∆»≈ƒ»
ÌaÈÓ ÈM‰Â12eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â ;13ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒ

Ô„iÓ14ÌÈ‰k eÈ‰ elÙ‡Â .15ıÏÁL ‰ˆÈÏÁ‰L ; ƒ»»«¬ƒ»…¬ƒ∆«¬ƒ»∆»«
˜ÙqÓ - È„ÈÁÈ‰16Ô‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰Â ,ıÏÁ «¿ƒƒƒ»≈»«¿«¬»¬»¿…≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ17e¯Ê‚ ‡Ï ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ·e ,18. ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈¬»…»¿

לזה.8) זה נכרים לייבם,9)שהם אסור מהם אחד שכל
כדי  לשתיהן יחלוץ ומספק זקוקתו, באחות פוגע הוא שמא

לזר. להנשא לאחרים.10)להתירן יבמתו את להתיר כדי
יבמתו.11) היא אם ממנה, האחים זיקת את להסיר
משום 12) בה אסור אינו יבמתו, אינה שאפילו השניה, את

אסור  אבל מאחיו. הראשונה נחלצה שכבר זקוקה, אחות
באחות  ופוגע האח, אשת היא האחרת שמא תחילה, לייבם
את  לייבם ל"חולצים" אסור וכן כג:). (יבמות זקוקתו

חלוצתו". "אחות איסור משום שהם 13)השניה, השנים
ו.14)אחים. הערה לעיל באשה 15)כמבואר שאסורים

יבמתו.16)חלוצה. זו התורה 17)שמא כי  א. כד, שם
"ואשה  ז): כא, (ויקרא ככתוב גרושה, אלא אסרה לא
אישות  מהל' פ"א לעיל והשווה יקחו", לא מאישה גרושה

כי 18)ה"ז. חלוצה, ספק אלא אינה מהאחיות אחת שכל
חליצתה  נמצאת לראשון, מקודשת היתה לא שמא
וכנסו, כשעברו זה, וכל שם). (יבמות, כלום אינה מ"היחיד"
סמך  על לייבם, להתירם להם להקל אין לכתחילה אבל
הראשון, האח חלץ כשכבר ואפילו להקל". - חכמים "ספק
איסור  משום השניה, את לייבם הכהן השני לאח אסור
ונעשה  בביתֿדין מ"היחיד" וחלצה הואיל לכהן", "חלוצה
יאמרו: שמא - לכהן להתירה אין ומפורסם, רב מעשה בה
"כהנים  צח:): (יבמות אמרו וכן לכהן. מותרת חלוצה
ושאינם  חלוצה), ספק משום מייבמים, (ואינם חולצים

(מגידֿמשנה). מייבמים" - כהנים

.‚ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»
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אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם עלֿכלֿפנים: מותר כלומר, "ממהֿנפשך", כאן ויש
אלא  חלץ לא שאחיו אחיו, חלוצת זו ואין טוב. הרי יבמתו,
לו, ומותרת היא נכרית הרי יבמתו, זו אין ואם לאחותה.
אחיו  שהרי זקוקתו אחות אינה וגם מיבמה, שנחלצה לאחר
שעליה  הזיקה ופקעה יבמתו, שהיא אחותה, את חלץ
אם  אבל האחים, שני לה חלצו כשלא זה וכל כג:). (יבמות
משום  מהם אחד כל על אחותה אסורה שניהם, לה חלצו

חלוצתו. ובכ"י 20)אחות מהמתים. אחד של אחים [שני
אחים"]. שני "קדמו כאן: הנוסחא אחד 21)תימן, שכל

אשת  היא האחרת שמא כי זקוקתו, אחות בספק יפגע מהם
וכנ"ל. לו וזקוקה היא 22)אחיו יבמתו אם עלֿכלֿפנים:

נחלצה  שכבר זקוקתו, אחות זו אין - לא ואם טוב, הרי -
"יבמה  משום לו אסורה אינה וגם זיקתו, ופקעה מאחיו

בעלה. מאחי זו נחלצה שכבר לעיל 23)לזר", כמבואר
ה"ב. לעיל כמבואר כהנים, שניהם היו ואפילו ו. הערה

.„d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰24,ÌÈa »ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ
Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰¯aÚ˙Â ‰M‡‰ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL e·¯Ú˙Â ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa¿«¬»««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰25e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ26?˙B¯z Ô‰ „ˆÈk - ««¬¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»
ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ ‰lk‰ Èa¿≈««»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡27,BÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ««≈∆»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ28ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰Â29Ï·‡ . »≈∆ƒ≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»

˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆
ÂÈÁ‡30˙¯zÓ - ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈ È¯‰ - »ƒ¬≈ƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆

‰ˆÏÁ ¯·kL BÏ ‡Op‰Ï31. ¿ƒ»≈∆¿»∆¿¿»

בנה.24) התערובת.25)אשת התימנים: בכת"י
ליבום.26) זקוקות הן והרי בנים , הכלה.27)בלא בן
אחי28) שהוא הזקנה, יח,29)אביהם.בן (ויקרא ככתוב

והערוה  היא", דודתך . . . תגלה לא אביך אחי "ערות יד):
ליבם. ועליו 30)אסורה הזקנה, בן הוא המת שבעלה

בסמוך). כמבואר הכלה, בן לה שיחלוץ (אחרי לייבמה
טרם 31) אבל לזר, יבמה באיסור עוד ואינה הכלה, מבן

היא  שמא הזקנה, לבני היא אסורה הכלה, בן לה שיחלוץ
שתחלוץ. עד לאחרים ואסורה הכלה, בני אחי אשת

.‰ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»
ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa È¯‰Â«¬≈¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆

ÂÈ·‡ ÈÁ‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34 ¬ƒ»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ
ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈
‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»
ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz ıÏÁL∆»«¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ
Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰««¬∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆
‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL ¯Á‡ ÂÈÁ‡»ƒ««∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»
‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»
ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÌeÏk¿¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈

ÂÈÁ‡ ˙L‡35. ≈∆»ƒ

הכלה.33)הוודאים.32) בני הם הם 34)שמא שמא

הזקנה. תחילה 35)בני לייבם אבל א. צט, יבמות משנה,
שתחלוץ  עד לזר ואסורה אחיו, בן אשת היא שמא אסור, -

צט:). (שם

.Â‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»
ÌÈL„Á36‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ37‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , √»ƒ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»

Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡ ÔBL‡¯ÏÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB¯ »ƒƒ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ
Èa - ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈

ÔÈˆÏBÁ ÈM‰ È·e ÔBL‡¯‰38;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ BzL‡Ï »ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿…¿«¿ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ ‡nL ,ÌaÈÏ ‡B·iL Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆∆»¿«≈∆»≈»ƒ
ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,È‡cÂa Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ¿««¿≈∆»ƒ

‰Â¯Ú ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ Bn‡Ó39‰Ê ÔÎÂ . ≈ƒ¬»»»¿»ƒ∆¿»¿≈∆
Ô‰È˙BLÏ ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰40ÌaÈÓ ‡ÏÂ41. «≈«»≈≈ƒ¿≈∆¿…¿«≈

שלשה 36) להמתין לה והיה ממנו, נתאלמנה או שנתגרשה
מעוברת, היא אם שיוודע כדי לאחר, שתינשא עד חדשים
לעיל  כמבואר שני, של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין

שהתה. ולא - הי"ח גירושין מהל' בחודש 37)פי"א
לנישואיה. היא 38)השביעי האב מן אחיהם אשת שמא

להם. פ"א,39)וזקוקה לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה
אחים 40)ה"ז. של נשותיהם שמא הוודאים, הבנים של

הן. האב בלבד,41)מן האם מן אחים של הן שמא
ק.). יבמות (משנה, ערוה משום עליו ואסורות

.ÊBÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»
ÔÓÊ CB˙a ˙‡OpL42Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ∆ƒ»¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈

ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï ıÏBÁ ˜Ùq‰«»≈≈¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈ·‡Ó≈»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó43¯zÓ CÎÈÙÏ , ≈»ƒ¬≈≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»
BzL‡ ˙‡ ‡OÏ BÏ44. ƒ»∆ƒ¿

חדשים.42) שלשה האם.43)של מן אחים שאינם
זה 44) אלא הראשון הבעל מן אחרים אחים היו שלא וכגון

זקוקה  היא הרי אחרים, ודאים אחים יש אם כי בלבד, הספק
הזה  הספק" וה"בן חליצה, בלי לזר להנשא לה ואסור להם
פ"א  לעיל כמבואר אחיו", "חלוצת משום בה אסור יהיה

וברש"י). ק: (שם הי"ב

.ÁÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ÈMÓ „Á‡ - ˜Ùq‰ Ôa‰ ˙Ó45 ≈«≈«»≈∆»ƒ¿≈«»ƒ««»ƒ
Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁz BzL‡Ï ıÏBÁ≈¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«»»ƒƒ
,ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ;BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈÁ‡»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

dÏÚa ÈÁ‡Ó ‰ˆÏÁ È¯‰ - ¯Á‡‰ ·‡‰ Ôa ‡e‰Â46. ¿∆»»»«≈¬≈∆¿¿»≈¬ƒ«¿»

האם.45) מן אחים ואינם זו, מאשה אסור 46)שאינן אבל
היא  השני הבעל בן אשת שמא תחילה, לייבם מהם לאחד
אסורה  ממנו חלצה וכשלא ליבום, ההוא הבעל לבן וזקוקה

(שם). לזר

.Ë˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט, ומזה מזה שתצא דינה והרי
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ה"ה. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר עולמית,
מן 48) לה חולץ ראשון של אחיו ב. פז, יבמות משנה,

קנס  משום לייבמה לו ואסור היא, אחיו אשת שהרי התורה,
לדעת  השמועה אחרי בדקה ולא היטב דקדקה שלא חכמים,
והשני  יבמה, ועל בעלה על ואסרוה לא, אם היא הנכונה
כלל, לו זקוקה אינה התורה מן כי בלבד, מדרבנן לה חולץ
בעל  של אשתו אם כי אחיו, של אשתו היתה לא שהרי
מבעלה  גט להצריכה החמירו שהחכמים אלא היא, הראשון
טעם  ומאותו גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא השני,
נשאת  יבמה יאמרו: שלא חליצה, להצריכה עליה החמירו
אינה  זו פסולה שחליצה ומובן צא.). (שם חליצה בלא לזר
השני, מבעלה ולא הראשון מבעלה לא צרתה, פוטרת
צרתה  מותרת וגם ה"י. ופ"ז הי"ב, פ"ה לעיל כמבואר
בעלה, תחת שזינתה אשה צרת דין לה ואין להתייבם
פ"ו  לעיל (ראה החליצה ומן היבום מן פטורה שצרתה
עדות  סמך על שסברה היא, אנוסה זו אשה כי הי"ט),
עליה  החמירו וחכמים זונה, ואינה מת שבעלה מספיקה,
יא. יבמות (רש"י בייבום מותרת צרתה אבל תתייבם, שלא

יא). קעג, סי' באהע"ז וכן

.ÈÚe„È Ôa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰È‰L ÌÈL LÓÁ49, »≈»ƒ∆»»¿»««≈∆≈»«
˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa „Á‡k e„ÏÈÂ ÔzLÓÁ e·¯Ú˙Â¿ƒ¿»¿¬ƒ¿»¿»¿¿∆»¿«¬»««
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ e·¯Ú˙Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈa ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰50ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ e˙Óe ,ÌÈL e‡OÂ51, ««¬¿»¿»ƒ≈¬ƒ»»¬»ƒ
,ÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ‰MÓÁ ÈÙÏ ÌÈLp‰ LÓÁ eÏÙÂ¿»¿¬≈«»ƒƒ¿≈¬ƒ»«»ƒ««»ƒ
„ˆÈk - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L∆≈∆»≈∆≈«≈ƒ≈∆»ƒ≈«

‰lÁz ˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ Ô‰Ó Úa¯‡ ?Ô˙wz52, «»»»«¿«≈∆¿ƒ¿««¿ƒ»
Ïk ÏÚ ˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ ‰ˆÏÁpL BÊ ‡OÈ ÈLÈÓÁ‰Â¿«¬ƒƒƒ»∆∆¿¿»«¿«¬ƒ«»

.ÌÈt»ƒ

התערובת.50)ודאי.49) קדומים: בני 51)בדפוסים
שמא 52)התערובת. מספק, לה לחלוץ חייב אחד שכל

היא. אחיו אשת

.‡È;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡È‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ≈∆»ƒƒ¬≈ƒ≈»
„Á‡ Á‡ ˙L‡ ‡È‰ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈ƒ≈∆»∆»

‰lÁz ÔzÚa¯‡ dÏ eˆÏÁ È¯‰Â ,‰Úa¯‡Ó53ÔÎÂ . ≈«¿»»«¬≈»¿»«¿«¿»¿ƒ»¿≈
‰Úa¯‡‰ ÔÓ „Á‡‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ ÔÈˆÏBÁ - ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ»«¿»»¿»∆»ƒ»«¿»»

‰BL‡¯‰ ‡OpL ‰Ê ‰È‰È54ÈLÈÓÁ‰Â ,55‰p‡OÈ56. ƒ¿∆∆∆»»»ƒ»¿«¬ƒƒƒ»∆»
ÌÈL LÓÁ‰ e‡O ‰MÓÁ‰ ÌÈa‰ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿«»ƒ«¬ƒ»»¿∆»≈»ƒ

˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰ˆÏÁpL ¯Á‡57. ««∆∆¿¿»»««≈∆«¿«¬ƒ

לזר.53) להנשא עליה,54)והותרה אחרת ייבם לא והוא
וישא  יכוון שמא אחת, יבמה ייבם מהם אחד שכל מוטב כי
כשאחד  אבל ייבום. מצות מקיים ונמצא אחיו, אשת יבמתו
יבום, מצות בהן נתקיימה לא ארבעתן נמצאו חמשתן, ישא
לו  הן נכריות והאחרות אחיו, אשת היא אחת רק שהרי

צח:). לה.55)(יבמות חלץ אינה 56)שלא שאפילו
לזר. והותרה האחרים ארבעה לה חלצו הרי אחיו, אשת
עמהם, ושנים לשלישית וחולצים שייבמו, השנים וחוזרים

כולם. וכן מייבם רשאי 57)והחמישי מהם אחד שאין
יבמה  באיסור יפגע שלא הארבעה, לה שיחלצו עד לייבם

כהנים  "מקצתם אמרו: בגמרא ושם וברש"י). (שם לזר
כהנים  שאינם חולצים, כהנים כהנים, שאינם ומקצתם
וחלצה  הואיל שייבמו, לכהנים איֿאפשר כי מייבמים".
וחליצתו  יבמה היה החולץ האחד שמא חליצות, ארבע
לו  אסור חלוצה ספק שאפילו בחלוצה, אסור וכהן חליצה,

יז. הערה ה"ב לעיל בביאורנו כמבואר בתחילה, לכנוס

.·ÈÌÈ¯wÚa eÏl‰ ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ¯‰f‰ ÌÏBÚÏe58 ¿»ƒ»≈¿»«¿≈«»¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰ˆÈÏÁ ˙a ‡nL EÏ ˜tzÒpL ÈÓ ÏkL :el‡≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿∆»«¬ƒ»ƒ
dÈ‡ - epnÓ ‰ˆÈÏÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ B‡ ‰Ê LÈ‡Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆≈»
ÏÎÂ .LÈ‡‰ B˙B‡ dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zƒ∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…»»ƒ¿»
,‰Ê LÈ‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ d˙‡Èa ‡nL EÏ ˜tzÒiL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»»¬»«ƒ∆
˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈»ƒ¿«∆∆
‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· B‡ ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁpL ÏÎÂ .BÏ¿…∆∆¿¿»¬ƒ»¿À»ƒ¿¬»¿ƒ»

¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ - ‰¯Lk59. ¿≈»À¿»»»»¿»

הי"א.59)בכללים.58) פ"ה לעיל השווה

.‚ÈeÚ¯‡iL ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰¯B˙Â ÔÈ·z BÊ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆»ƒ¿∆¿»«¿≈∆¿»¿
ÔÈ¯wÚ‰ Ïk e¯‡a È¯‰L .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»∆¬≈≈«¿»»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÓe ıÏBÁL ‡e‰ ÈÓ Ú„˙Â ,CÓÒz Ô‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿…¿≈«ƒ∆≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt‰ ‡È‰ ÈÓe ,ÌaÈnL∆¿«≈ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

ÌaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‡È‰ ÈÓe60. ƒƒ»¿»¿«≈

"ליבום".60) התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä áà-íçðî ã"é 'ä íåé

-miypxtq
dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
.‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿«∆
.ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚ .B˙Òe‡ ÒB‡‰ ‡OiL (·∆ƒ»»≈¬»∆…¿»≈»≈
.ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL („∆≈≈≈∆ƒ≈««««¿»¿»

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL (‰∆…¿»≈ƒ≈«∆ƒ¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨

כתב  בתולה, נערה והמפתה האונס לענוש המצוה בטעם
הנבלים  לייסר כדי המצוה "משרשי תקנ"ז) (מצוה החינוך

הזה". הרע המעשה מן
אדונים  ("בעלונו זה שענין לומר יש הענינים ובפנימיות
האפשרות  אבל ישראל כנסת אצל שייך אינו בוודאי זולתך")
יכול  דדקות שבדקות מכיון הוא ישראל על רע שם להוציא
הפסוק  על הרמב"ן וכפירוש היתר בתאוות שנופלים להיות
התורה  ברשות נבל של מציאות שתתכן תהיו" "קדושים

המותרות". מן פרושים שנהיה וציוה הכתוב בא "לפיכך
כדי  מותרות בעניני צורך שיש ויאמר אדם יטען ואם
כתוב  הרי ובנוסף הבירורים עבודת את להשלים שיוכל
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תורה" לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים בירושלמי
העצה  הנה תורה, פי על שמותר מדבר להנזר אין וממילא
ממילא. בדרך עניניו כל יתבררו שאז בתורה שיעסוק לזה
בתורה  יעסוק בראשו "חש חז"ל שאמרו מה לדבר דוגמא
בתורה  יעסוק גופו בכל חש . . בתורה יעסוק בגרונו חש . .
רפואה  פועל התורה שלימוד מרפא" בשרו ולכל שנאמר

הענינים. בשאר זה דרך ועל
c"q oniq 'zekln oii' it lr

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עם 1) נישואיהם ובמפתה, באונס הקנס דין רבינו בו ביאר

אם  בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה
עליה  בא להן, ושאין קנס להן שיש והנערות קנס, להן יש

בדין. שתעמוד קודם ומתה

.‡‰Ïe˙a ‰ztL ÈÓ2ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ƒ∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ
˜wÊÓ ÛÒk ÏL ÌÈÚÏÒ3‡¯˜p‰ ‡e‰Â .4Ò˜5Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ∆∆∆¿À»¿«ƒ¿»¿»¿≈ƒ

d˙B‡ Ò‡6,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê Ò˜e . »«»¿»∆ƒ¿«¬≈∆»
‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL7 ∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»

.ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ»∆

שתבגור.2) עד שנים שלוש שאין 3)מאחר טהור, כסף
אחרת. מתכת או נחושת של תערובת בלשון 4)בו

ממון.5)חכמים. קנס.6)עונש האנוסה.7)משלם

.·- ‰zÙÓ ?ÒB‡ ‡e‰ ‰Ê È‡Â ,‰zÙÓ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿«∆¿≈∆≈¿«∆
˙ÏÚ·p‰ Ïk .dÁ¯k ÏÚa ‰ÈÏÚ ‡aL - ÒB‡ ,dBˆ¯Ïƒ¿»≈∆»»∆»¿«»¿»»«ƒ¿∆∆
ÔÈ„a d˙B‡ ÔÈ„Â ,‰Òe‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰„Oa«»∆¬≈¿∆¿«¬»¿»ƒ»¿ƒ

‰ÏÚ· dBˆ¯aL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰Òe‡ÏÎÂ . ¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¬»¿»
‡lL ÈtÓ ,‰zÙÓ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯ÈÚa ˙ÏÚ·p‰«ƒ¿∆∆»ƒ¬≈¿∆¿«¿À»ƒ¿≈∆…
ÛÏML ÔB‚k ,‰Òe‡ ‡È‰L ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰˜ÚÊ»¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¬»¿∆»«

.C˙B‡ ‚¯‰‡ È˜ÚÊz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ·¯Á dÏ»∆∆¿»«»ƒƒ¿¬ƒ∆¡…»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dqEp` zwfgA Ff ixd - dcVA zlraPd lM. .zlraPd lke ¨©¦§¤¤©¨¤£¥§¤§©£¨§¨©¦§¤¤
dYtn zwfgA Ff ixd - xirA." ¨¦£¥§¤§©§ª¨

הוא  מצאה" בשדה "כי שהפסוק לפרש מקום היה זה לפי
של  הפשוט כפירוש בהווה" הכתוב ש"דיבר ולא בדווקא
הוא, לעיר שדה בין החילוק שעיקר לומר יש אבל הכתוב,
הרמב"ם  שנקט עיר וגם שדה שגם ונראה מושיע, לה שאין
שאין  מקום הוא שדה רוב פי שעל לפי לדוגמא רק הוא

טעמא. בתר וזיל עיר, מה־שאין־כן מושיעים לה
27 dxrd 134 cenr e wlg y"ewl it lr

.‚‡lL B‡ ,‰zÙÓÏ ‡Op‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰zÙÓ‰«¿À»∆…»¿»¿ƒ»≈«¿«∆∆…
È¯‰ - ÒÎÏ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL B‡ ,BÏ dzÏ ‰È·‡ ‰ˆ»̄»»ƒ»ƒ¿»∆…»»ƒ¿…¬≈

Ò˜ Ô˙B ‰Ê8Ì‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,CÏB‰Â ∆≈¿»¿≈¿≈ƒƒ¿…¿ƒ
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - dÒÎe eˆ¯9‰a˙k dÏ ·˙Bk ‡l‡ , »¿»»≈¿«≈¿»∆»≈»¿À»

˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk10B‡ ‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Òe‡‰ Ï·‡ . ƒ¿»«¿¬»»¬»∆…»¿»ƒ

Ì„Èa ˙eL¯‰ - ÒB‡Ï ‡Op‰Ï ‰È·‡11Ò˜ Ô˙BÂ , »ƒ»¿ƒ»≈»≈»¿¿»»¿≈¿»
ÔÈÙBk - ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰È·‡Â ‡È‰ ‰˙ˆ¯ .CÏB‰Â¿≈»¿»ƒ¿»ƒ»¿…»»ƒ

Ò˜ Ô˙BÂ ÒBÎÂ B˙B‡12‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈¿≈¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»
B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯bÁ ‡È‰ elÙ‡ .‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿«¬≈¬ƒƒƒ∆∆»
BBˆ¯Ï ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Ú¯ˆÓ¿…««ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿
È¯‰ - ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«…«¿«¿»»»»¬≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊƒ¿«…«¬∆

ופגם.8) בושת לדמי מיד 9)מחוץ נותן ופגם בושת אבל
נשאה. לא בין נשאה בין מאתיים 10)לאביה שכתובתן

אין  נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על ואף דינר,
בעולה, כתובת כדין דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים
שהרי  נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם
בחטאו. שירוויח בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה

מדעתה.11) - תהיה לאשה" תהיה גם 12)"ולו ומוסיף
ופגם. צער בושת,

.„‰M‡Ï ‰a˙k ÌÈÓÎÁ ewz ‡lL .‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â¿≈»¿À»∆…ƒ¿¬»ƒ¿À»»ƒ»
‰ÊÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»¿ƒ»¿∆

d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡13. ≈»¿ƒ»

ואין 13) ימיו, כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי
בך. רוצה איני לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים

.‰È·iÁÓ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Òe‡ ‰˙È‰»¿»¬»¬»»»¬ƒ≈«»≈
‰OÚ14‰iL elÙ‡Â15‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -16ÔÎÂ . ¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈∆…ƒ»∆»¿≈

ÒkL ¯Á‡ ‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓ Ì‡17‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»»¿«ƒ»««∆»«¬≈∆
‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL .‰pL¯‚È¿»¿∆»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»»¿»

.BÏ

בלבד.14) עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור
בלבד.15) סופרים מדברי אלא אינה ביאתה שאיסור
לקיימה 16) הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שנאמר:

מדבר. עליו.17)הכתוב ונאסרה תחתיו שזינתה

.ÂÈ¯‰ - d˙B‡ ‰ztL B‡ ‰Ïe˙a Ò‡L ÏB„b Ô‰k…≈»∆»«¿»∆ƒ»»¬≈
‰Ïe˙a‰ ˙‡ ÁwÏ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê18, ∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆¿À∆ƒ«∆«¿»

‰Ïe˙a dÈ‡ BÊ ‡OiL ‰ÚL·e19‡ÈˆBÈ - Òk Ì‡Â . ¿»»∆ƒ»≈»¿»¿ƒ»«ƒ
Ë‚·20. ¿≈

יקח".18) בבתוליה אשה גדול 19)"והוא לכהן ובעולה
עשה. מחייבי מפותת 20)היא או עצמו אנוסת ואפילו

האיסור. בכלל עצמו,

.ÊÔÂÈk - 'dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï' ÒB‡a ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿≈…«¿«¿»≈»
‰OÚ BÓ„wL21'‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ' ¯Ó‡pL ,22‰Ê È¯‰ , ∆¿»¬≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆

‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ ˙‡ˆÓÂ .‰OÚÏ B˜z¿»«¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»
‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,‰OÚÏ«¬≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ…ƒ≈¬≈
ÒB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,daL∆»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - L¯‚Â ¯·ÚL23. ∆»«¿≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ‰Lc˜˙ B‡ ,‰p¯ÈÊÁiL Ì„˜ B˙Le¯‚ ‰˙Ó24, ≈»¿»…∆∆«¬ƒ∆»ƒ¿«¿»¿«≈

È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡∆»»…≈∆»ƒ¿»¬≈∆∆∆¬≈
daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú25. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»
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הלאו.21) לפני בתורה העשה עשה,22)שנכתב מצות זו
שלחה". יוכל "לא נאמר: פסוק אותו שהעשה:23)ובסוף

הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו
להחזירה.24) לו שיש 25)שאסור תעשה לא מצות "כל

שבה  עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף

חייב". - להחזירה) יכול ואינו שמתה

.Á‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú Ò˜a ·iÁ ‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÔÈ‡≈»≈«¿«∆«»ƒ¿»«∆»»∆»
ÌÈ„Ú·e [dk¯„k]26‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,27È˙ÓÈ‡Óe . ¿«¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»≈≈»«

„Ú ˙B¯eÓb ÌÈL LÏL ¯Á‡Ó ?Ò˜ ˙·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈««»»ƒ¿«
dz‡Èa ÔÈ‡ - ÌÈL LÏL CB˙· ‰ÏÚ· .¯b·zL∆ƒ¿…ƒ¿¬»¿»»ƒ≈ƒ»»

‰‡Èa28:¯Ó‡pL ;Ò˜ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚aMÓ ‰ÈÏÚ ‡a . ƒ»»»∆»ƒ∆»¿»≈»¿»∆∆¡«
.˙¯‚Ba‰ ‡Ï - ‰Ïe˙· ‰¯Ú«¬»¿»…«∆∆

קנס.26) משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין שאם
מצאנו 27) שלא קנס, תתחייב תעשה שאם זה, תעשה אל

במלקות. או במיתה אלא חוזרים.28)התראה שבתוליה

.ËdÏ LÈ ·‡ dÏ ÔÈ‡L ˙Á‡Â ·‡ dÏ LiL ˙Á‡Â¿««∆≈»»¿««∆≈»»≈»
˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰ :Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡Â .Ò˜29, ¿»¿≈∆≈»∆¿»«∆∆¿«¿»∆∆

˙ÈBÏÈ‡‰Â30˙L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â ,31‰ÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓe , ¿»«¿ƒ¿«»¿«≈∆∆ƒ∆»»»∆»
Ô˙B‡ ‰Ú·zL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL≈«¿«¿»»¿«ƒ¿≈ƒ∆»¿»»
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰Â ,dnÚ ˙BÊÏƒ¿ƒ»¿«¿…∆∆ƒ«ƒƒ«¬«ƒƒ«¬»

‰Ïe˙·32ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ Ï·‡ .33‰Ò‡ Ì‡ : ¿»¬»«¿…∆∆ƒ»≈ƒƒ∆∆¿»
dÓˆÚÏ dÒ˜e ,Ò˜ dÏ LÈ -34ÔÈ‡ - ‰˙zt˙ Ì‡Â ; ≈»¿»¿»»¿«¿»¿ƒƒ¿«¿»≈
Ò˜ dÏ35. »¿»

כן 29) אחרי ומיאנה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה
ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה ואין בבעלה.

מקטנותה 30) אלא נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,
לבגר. בתולות.31)תצא בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

שלא 32) בחזקת בעלה גרשה ומיד לחופה שנכנסה כגון
הרי  לחופה שנכנסה כל כי קנס, לה אין זאת ובכל נבעלה,

כבעולה. היא.33)היא  בתולה שנאמר 34)שבחזקת
אורשה, לאביה", אורשה, "לא - אורשה" לא "אשר בקנס:
מוציאים  האירוסין שאין לאביה, - ופגם בושת אבל לעצמה,

האב. הראוי 35)מרשות קנסה לו ומחלה נתרצית שהרי
לה.

.È˙¯¯ÁLÓ‰Â ‰Èe·M‰Â ˙¯Bib‰36‰¯ib˙ Ì‡ : «ƒ∆¿«¿»¿«¿À¿∆∆ƒƒ¿«¿»
- ˙BÁt B‡ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ‰¯¯ÁzLÂ ˙ÈcÙÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ«»»ƒ»

Ò˜ dÏ LÈ37„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â , ≈»¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ¿∆»
dÏ ÔÈ‡ - ‰¯¯ÁzLpLk B‡ ˙ÈcÙpLk B‡ ‰¯ib˙pLk¿∆ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿≈¿∆ƒ¿«¿¿»≈»

˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰ - ‰‡Èa Ô˙‡È·e ÏÈ‡B‰ ;Ò˜38. ¿»ƒƒ»»ƒ»¬≈≈ƒ¿

שנשתחררה.36) כנענית" שבחזקת 37)"שפחה לפי
כשאר  בתולות לחזור סופן נבעלו, אם ואפילו הן, בתולות

הן 38)הבתולות. הפקר בחזקת לביאה שראויות "כיוון
בשבייתה". והשבוייה בגיותן ונבעלות

.‡È:‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Ïe˙a ‰˙È‰»¿»¿»¬»«»≈«¿«∆
˙B˙¯k È·iÁÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡39B‡ B˙BÁ‡ ÔB‚k , ƒ»¿»««≈«»≈¿≈¿¬

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰Â B˙„B„40È·iÁÓ ‰˙È‰L B‡ , »¿«ƒ»¿«≈»∆∆»¿»≈«»≈
ÔÈÂ‡Ï41ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ Ì‡ : »ƒƒƒ¿¬≈∆∆¿≈¿«≈

‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ò˜42ÌlLÓe43‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»∆≈»»∆¿«≈¿ƒ…»¿»
‰‡¯˙‰ ÌL44˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ -45‰Ê È¯‰ , »«¿»»ƒ¿≈«»«¿¬≈∆

.Ò˜ ÌlLÓ¿«≈¿»

כרת.39) עונש ביאתה על תורה והן 40)שחייבה
מות. אחרי בפרשת בתורה 41)האמורות ביאתן שנאסרה

בלבד. מלקות אלא כרת עונש עליהם חייבה שגם 42)ולא
בהם  התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי
שלקו  אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי ונפטרו לוקים

להם. מוחל מעלה של דין בית "והפילו 43)- שנאמר:
אחת  רשעה "משום - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט
ובסמוך  רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו

עבירה 44) שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
מלקות". עליה אתה התראה.45)וחייב בלא מלקות שאין

.·ÈÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iL B‡ ‰OÚ È·iÁÓ ‰˙È‰46 »¿»≈«»≈¬≈¿ƒ»¿«≈»∆
e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯eÒ‡L∆¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈…ƒ¿

˙e˜ÏÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,Ò˜a ·iÁ - Ba47. «»ƒ¿»∆≈»«¿

לישראל.46) ונתינה לכהן חלוצה מלקות 47)כגון אין
שאין  שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא

סופרים. מדברי אלא אסורות שאינן באלה מלקות

.‚ÈÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ‰˙È‰48Bza ÔB‚k ,49˙L‡Â »¿»≈«»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈∆
Ba50Ba e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 ¿¿«≈»∆≈ƒ¿≈…ƒ¿

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .Òw‰ ÔÓ ¯eËt -52LBÚ - »ƒ«¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ53‡‰ .54ÔBÒ‡ ÌL ‰È‰ Ì‡55LÚ ÌL ÔÈ‡ -56. ≈»≈»ƒ»»»»≈»…∆

‰‚‚La ‰M‡‰ ˙‚È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â57‡Ï È¯‰L , ¿««ƒ∆¬ƒ«»ƒ»ƒ¿»»∆¬≈…
dÏ eek˙58.‰M‡ eÙ‚Â ÌÈL‡ eˆpÈ Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿«¿»∆∆¡«ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔBÒ‡a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆…ƒ≈«»¿»≈≈¿≈ƒ
LÙ ‰kÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ¿»¿ƒ««¿ƒ«¬≈≈«≈∆∆
LÙ ‰kn ‰Ó .˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe ,‰pÓlLÈ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿∆»«≈»»»««≈∆∆

ÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ó‰aB·iÁÏ „È ¿≈»…»««»≈≈¿≈ƒ¿«¿
ÔÈÓeÏL˙a59·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï Ì„‡ LÙ ‰kÓ Û‡ , ¿«¿ƒ««≈∆∆»»…»««»

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

על 48) בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות ארבע
חמורות. בשריפה.49)עבירות נידון עליה בא שאם

סקילה.50) עונשו עליה בא מעונש 51)שאם שפטור
מתה.52)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף

לבעל.53) וולדות דמי לשלם אבל.54)חייב
האשה.55) נתחייב 56)שמתה "שהרי וולדות דמי תשלומי

מזה". גדול עליה.57)בדין מיתה חייב שכל 58)ואינו
לאשה. ולא לחבירו, רק נתכוון עונש 59)אחד שאין

בשוגג  ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה
השוגג  על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב

כמזיד.

.„È,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ da LiL ‰¯·Ú ÏÎÏ ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»¬≈»∆≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓeÏLz da ÔÈ‡L60. ∆≈»«¿ƒ
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dlezaקנב dxrp zekld - miyp xtq - a`Îmgpn c"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משום 60) דין בית מיתת (שחייב בשבת בחברו החובל כגון
חץ  שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק,
חבירו  בגד וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת
ברשות  בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו

דין. בית מיתת עוון היא הרבים

.ÂË‰ÈÏÚ ‡a61;Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ »»∆»»≈»¬≈∆»ƒ«¿»
‡Ï - ‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»…

‰˙n‰ È·‡Ï62ÔÈca „ÓÚzL Ì„˜ ˙eÓzL ,‡e‰Â .63. «¬ƒ«≈»¿∆»…∆∆«¬…«ƒ

לו.61) הכשרה בתולה נערה כל -62)על הנערה אבי
קיימת. שהיא ואחרי 63)משמע ותבעתו בדין עמדה אבל

בו  זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס, חייב זה הרי מתה כן
האב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והאונס 1) דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל

שאין  הנערות וכו', כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה,
פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן
מפתה  של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה
לכך  עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה

בקנס. האונס חייב אם לזנות

.‡‰·ÈÎL ˙‡‰ ÈÓc Ì‰ Ò˜ ÏL ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿»≈¿≈¬»«¿ƒ»
Ì‚Ùe ˙La ÔzÏ ‰zÙÓ‰ ·iÁÂ .„·Ïa2Òw‰ ÏÚ ¯˙BÈ ƒ¿«¿«»«¿«∆ƒ≈∆¿»≈««¿»

·eˆw‰3‰¯Bza4˙‡ Ô˙B ‡e‰L ,ÒB‡‰ ÂÈÏÚ ¯˙È . «»«»»≈»»»≈∆≈∆
¯Úˆ dÏ ÔÈ‡ dBˆ¯a ˙ÏÚ·p‰L .¯Úv‰5LÈ ‰Òe‡Â , «««∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»«««¬»≈

dpÚ ¯L‡ ˙Áz :‰Òe‡a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Úˆ dÏ6. »««¿≈≈»¬»««¬∆ƒ»

כמבואר 2) לבעולה, מבתולה ונפחתה פגמה ביאתו שע"י
ה"ו. "ונתן 4)הקבוע.3)בסמוך בתורה: שנאמר לפי

הנאת  כסף", חמשים הנערה לאבי עמה השוכב האיש
הנאת  מחמת שאינם ופגם בושת אבל חמשים, - שכיבה
ועליו  כאן, נכללו לא - חובלים בשאר ישנם שהרי שכיבה,

מ:). (כתובות ומזיק חובל כשאר ב:5)לשלם לט, שם
צער". לה אין מפותה אומרות, שבה זה 6)"פקחות עינוי

בפרשת  האמורה במפותה, ואילו ביאתה. צער הוא -
עינוי. הוזכר לא טו), כב, (שמות משפטים

.·˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe7.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ : ¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

א.7) לט, כתובות

.‚„Á‡Â ÏB„b Ô‰k ˙a ÏÚ ‡a‰ „Á‡ .Ïka ‰ÂL Ò¿̃»»∆«…∆»«»««…≈»¿∆»
¯ÊÓÓ B‡ ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰8ÛÒk ÌÈMÓÁ dÒ˜ -9. «»««≈«¿≈¿»»¬ƒƒ∆∆

ÔÈÎÈ¯ˆe ,ÏkÏ ÔÈÂL ÔÈ‡ ¯Úv‰Â Ì‚t‰Â ˙La‰ Ï·‡¬»«∆¿«¿»¿«««≈»»ƒ«…¿ƒƒ
‡ÓeL10. »

ואם 8) ממזרת". "או התימנים: ובכת"י ממזר. בת כלומר:
כרחנו  על לאו, באיסור עליו היא והרי ממזר, אינו האונס
הי"א. פ"א למעלה ראה בו, התרו כשלא מדובר שכאן

שוה 9) התורה, מן קבוע שכר קצבה, לו שיש כל הוא: כלל
"אחד  ב: יד, בערכין אמרו וכן מ.). (כתובות אדם בכל
שבישראל, הקטנה ואת שבכהונה גדולה את ופיתה שאנס

סלעים". חמשים הערכה.10)נותן

.„k‰ ?˙La‰ ÔÈÓL „ˆÈkLi·Ó‰ ÈÙÏ Ï ≈«»ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
Lia˙n‰Â11‰·eLÁ ‰¯Ú Li·Ó ‰ÓB„ BÈ‡L . ¿«ƒ¿«≈∆≈∆¿«≈«¬»¬»

BÈ‡Â ,‰ÈeÊa ‰iÚ ‰pË˜ Li·ÓÏ ‰ÒÁÈÓ ‰ÁtLnÓeƒƒ¿»»¿À¬»ƒ¿«≈¿«»¬ƒ»¿»¿≈
„Á‡Ó Lia˙ÓÏ ÏB„‚Â ·eLÁ Ì„‡Ó Lia˙Ó ‰ÓB„∆ƒ¿«≈≈»»»¿»¿ƒ¿«≈≈∆»

ÌÈlw‰ ÔÓ Ï˜Â ÌÈÏ·p‰Ó12. ≈«¿»ƒ¿«ƒ««ƒ

א.11) מ, מרובה 12)כתובות בשתו שבייש, קל שאדם
פג:). בבאֿקמא רש"י וכ"כ ה"א, ומזיק חובל מהל' (פ"ג

.‰ÔÈÓLÂ ,d˙ÏÚÓe B˙ÏÚÓ ÔÈic‰ ÔÈ‡B¯ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ««»ƒ«¬»«¬»»¿»ƒ
Ú¯‡È ‡ÏÂ ÔzÏ dzÁtLÓÏe ‰È·‡Ï Èe‡¯ ÔBÓÓ ‰nk«»»»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿…∆∆«

‰Ê Ì„‡Ó ‰Ê ¯·c Ô‰Ï13e‰BÓÎÂ ,14.ÌlLÏ ·iÁ »∆»»∆≈»»∆¿»«»¿«≈

פחיתותו.13) לפי והנבל מעלתו, לפי כסכום 14)הגדול
ליתן. ראוי שהיה הממון

.Â‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ .dÈÙÈ ÈÙÏ - Ì‚t¿»¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒƒ
‰ÏeÚa ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ,˜eMa ˙¯kÓ ‰ÁÙLƒ¿»ƒ¿∆∆««»ƒ»»¿»
˙B˜Ï ‰ˆB¯ Ì„‡L ;‰Ïe˙a ‰ÂL ‰˙È‰ ‰nÎÂ¿«»»¿»»»¿»∆»»∆ƒ¿
B˙È‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L Bc·ÚÏ dzÏ ,‰Ïe˙a ‰ÁÙLƒ¿»¿»ƒ¿»¿«¿∆∆«¬»»

B˙·BËÂ15- ¯Úˆ .ÌlLÈÂ ‰˙Át ‰nk ÔÈ‡B¯Â ; ¿»¿ƒ«»»¬»ƒ«≈««
.BÙe‚Â ÂÈL ÈÙÏe ,dÙeb ÔÈ·e d˙eË˜ ÈÙÏ¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ»»¿
BÊ ¯ÚËˆz ‡ÏÂ ÔzÏ ‰ˆB¯ ·‡‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈

.ÔzÈÂ ,‰fÓƒ∆¿ƒ≈

שזהיר 15) הימנו, רוח קורת לרבו שיש בעבד ב. מ, כתובות
טעם  להטעימו נחתֿרוח לו לעשות רוצה הוא ואף בעבודתו,

שם). (רש"י בתולה

.ÊÔ˙B ‰zÙÓ‰16„iÓ Ì‚Ùe ˙La17Ô˙B BÈ‡Â , «¿«∆≈∆¿»ƒ»¿≈≈
Ô‡Ó Ì‡Â :¯Ó‡pL ;d‡O ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ Òw‰«¿»∆»ƒ≈…¿»»∆∆¡«¿ƒ»≈
Ô˙B ÒB‡‰ Ï·‡ .Ï˜LÈ ÛÒk ,BÏ dz˙Ï ‰È·‡ Ô‡ÓÈ¿»≈»ƒ»¿ƒ»∆∆ƒ¿…¬»»≈≈

„iÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡18‰ˆ¯zLk ,CÎÈÙÏ .ÒBÎÂ «¿»»¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
L¯b˙‰Ï19ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ÔÓÏ‡˙z B‡20. ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈≈»¿

לאשה.17)לאביה.16) כשנשאה כתובות 18)אפילו
ב. כמבואר 19)לט, לגרש, יכול אינו - לרצונה שלא אבל

ז. ה"ג, פ"א קנסה 20)לעיל כסף ש"יצא לכתובתה,
ה"ד. פ"א לעיל וראה שם). (כתובות בכתובתה"

.Á‡lL „Á‡Â dk¯„k „Á‡ ,ÌÈL ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¿«ƒ∆»¿«¿»¿∆»∆…
‡e‰ Ì‡ ,dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ ‡aL ‰Ê :dk¯„k¿«¿»∆∆»»∆»∆…¿«¿»ƒ

Ì‚Ùe ˙L·a ·iÁ - ÔBL‡¯21·iÁ - ÔB¯Á‡ ‡e‰ Ì‡Â , ƒ«»¿∆¿»¿ƒ«¬«»
‰ÓbÙ ¯·kL ,„·Ïa ˙L·a22‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÊÂ ; ¿∆ƒ¿«∆¿»ƒ¿¿»¿∆∆»»∆»

¯‡L·e Ò˜a ·iÁ - ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,dk¯„k¿«¿»≈ƒ≈«¬«»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰23‰ÏÚ· ‡lL ˙a ÏL Ì‚Ùe ˙La ÔÈ‡ Ï·‡ , «¿»ƒ¬»≈∆¿»∆«∆…ƒ¿¬»

dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·pL BÊ Ì‚Ùe ˙L·k ÏÏk24. ¿»¿∆¿«∆ƒ¿¬»∆…¿«¿»

אינו 21) קנס אבל במקצת, נפגמה כדרכה שלא בביאה שגם
ה"ח. פ"א לעיל כמבואר כדרכה, עליה שיבוא עד חייב

הראשון.22) שאינו 23)ע"י אע"פ לישאנה לכופו וכן
ב.24)רוצה. מ, כתובות

.ËeÚ„B‰ ¯·k25:Ô‰ ¯OÚÂ ,Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙Ba‰ ¿»«¿«»∆≈»∆¿»¿∆∆≈
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,˙ÈBÏÈ‡‰Â ,˙L¯‚Ó‰Â ,˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰«∆∆¿«¿»∆∆¿«¿…∆∆¿»«¿ƒ
,‰Èe·M‰Â ,˙¯Bib‰Â ,˙L¯Á‰Â ,‰ËBM‰Â¿«»¿«≈∆∆¿«ƒ∆¿«¿»
LÈ ˙Ba‰ ¯‡Le .Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰Â ,˙¯¯ÁLÓ‰Â¿«¿À¿∆∆¿«≈»∆»≈»¿»«»≈

.Ò˜ Ô‰Ï»∆¿»

ה"טֿי.25) פ"א לעיל

.ÈÌ‡Â ;Ì‚Ùe ˙La dÏ LÈ - Ò˜ dÏ LiL ˙a Ïk»«∆≈»¿»≈»∆¿»¿ƒ
- Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ˙a ÏÎÂ .¯Úˆ dÏ LÈ - ‰Òe‡ ‡È‰ƒ¬»≈»««¿»«∆≈»¿»
Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙zt˙ Ì‡ ,Ì‚t ‡ÏÂ ˙La ‡Ï dÏ ÔÈ‡ Ck»≈»…∆¿…¿»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ

‰Ò‡26˙L¯ÁÂ ‰ËBLÂ ˙‡ÓÓe ˙¯‚BaÓ ıeÁ ;27. ∆∆¿»ƒ∆∆¿»∆∆¿»¿≈∆∆

לתלות 26) אפשר איך כך, על תמה - קעז סי' אהע"ז ב'טור'
שאין  אע"פ ולדבריו קנס, בפטור וצער ופגם בושת תשלומי
בכל  הנוהג ממון דין שהן ופגם, בושת להן יש - קנס להן

בזה. תמה שם יוסף' ה'בית וגם ומזיק. שאם 27)חובל
בסמוך. כמבואר משלם, נאנסו

.‡ÈÛ‡ ,˙‡ÓÓ‰ ˙‡Â ˙¯‚Ba‰ ˙‡ ÒB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈∆«∆∆¿∆«¿»∆∆«
Ì‚Ùe ˙La Ô‰Ï LÈ - Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ28 «ƒ∆≈»∆¿»≈»∆∆¿»

¯ÚˆÂ29¯Úˆ ÌlLÓ - ˙L¯Á B‡ ‰ËBL ÒB‡‰Â . »««¿»≈»≈∆∆¿«≈««
„·Ïa30ÌeÏkÓ ¯eËt - Ôlk ˙‡ ‰zÙÓ‰ Ï·‡ .31. ƒ¿«¬»«¿«∆∆À»»ƒ¿

ורא"ש 28) ברי"ף (וראה לב. בכתובות כן מפורש בבוגרת
וכשאנסה  היא, בתולה שהבוגרת מפני הוא, והטעם מ:). שם
לא  ועדיין לחופה כשנכנסה הממאנת וכן ופגמה, ביישה
ל'טור' ('פרישה' פגם לה אין ונבעלה משנשאת אבל נבעלה,
בין  החילוק מהו עיון, צריך [אבל כה). אות קעז סי' אהע"ז
פ"א  (למעלה ונתגרשה נבעלה ולא לחופה נכנסה ממאנת
ה"י]. למעלה שנראה כמו ופגם, בושת לה שאין ה"ט)

צער.29) לה יש אנוסה ופגם,30)כל בושת משלם ואינו
בשוק  להמכר דמים לה אין וגם בושת, לה אין שהשוטה
פ.): (בבאֿמציעא אמרו וכן שם). ורש"י לב. (כתובות
. . . היא שוטה זו שפחה לו ואמר לחבירו, שפחה "המוכר
אין  החרשת וגם דמים, לה שאין הרי טעות", מקח זה הרי
לו  נותן - "חרשו פב:): (בבאֿקמא שאמרו כמו דמים, לה

איתן'). ('נחל כולו" לה 31)דמי אין שמפותה הוא כלל
בושת  להן שאין וחרשת שוטה ולפיכך, ה"א). (למעלה צער
כלום. להן אין נתפתו אם - הקודמת) בהערה (כנ"ל ופגם
- כנ"ל וצער ופגם בושת להן שיש אע"פ וממאנת ובוגרת
שהרי  הכל על לו שמחלו לפי כלום, להן אין נתפתו אם
וממאנת, הי"א) אישות מהל' (פ"ג אביה ברשות אינה בוגרת
- לה אין שצער אע"פ שנתפתתה, נערה אבל היא. יתומה
אביה  ברשות שהיא שכיון ופגם, ובושת קנס הוא משלם
שהממאנת  ואע"פ לו. למחול יכולה אינה לו, שייך והכל
ל"עונת  והגיעה הואיל מחילתה, מועילה - קטנה עדיין
שכלה  חריפות לפי - ומעלה שש מגיל שהיא הפעוטות"
וביחוד  נט.) ובגיטין ה"ז, פ"ד אישות הל' לעיל (ראה
הנאתה  מחמת וזו מחילה. מחילתה - בפירוש כשמחלה
חידשו  וכבר לט:) כתובות ('תוספות' בפירוש מחלה כאילו
מחילתן  שמחלו ש"הפעוטות" קז. בכתובות ה'תוספות'

איתן'). ('נחל מחילה

.·È,ÂÈt ˙‡„B‰a ÌB˜Ó ÏÎa Ò˜ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿»¿»»¿»«ƒ

ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡32È˙Èzt B‡ ÈzÒ‡ :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»≈»«¿ƒƒƒƒ
˙La ÌlLÓ Ï·‡ .Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - ÈBÏt ÏL Bzaƒ∆¿ƒ≈¿«≈¿»¬»¿«≈∆

ÂÈt ˙‡„B‰a Ì‚Ùe33ÔÈ„a LÈ‡ ‰Ú·zL ˙a ÔÎÂ . ¿»¿»«ƒ¿≈«∆»¿»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,È˙B‡ ˙Èzt B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡Â¿»¿»»«¿»ƒƒ»ƒ¿≈…»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„34˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ -35; ¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈
Èt ÏÚ ¯ÚˆÂ Ì‚Ùe ˙La dÏ ÌlLÓ ‰È‰ ,‰„B‰ el‡L∆ƒ»»»¿«≈»∆¿»»«««ƒ

BÓˆÚ36. «¿

אלהים,32) ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות בקנס שנאמר
סד:). (בבאֿקמא עצמו את המרשיע ולא - שנים" ישלם

משלם 33) - בממון והמודה להם, יש ממון דין שאלה
מא.). ופטור 34)(כתובות בכל", "כופר שהוא נמצא

התורה.משבועה  להסיתו 35)מן חכמים שהשיאוהו
תובע  אדם אין חזקה הכלל: ע"פ השבועה, ע"י להודות
ושבועה  ה.). (בבאֿמציעא בידו לו יש אלאֿאםֿכן
לעיל  וראה התורה, כשבועת כלֿכך חמורה אינה מדבריהם

ובביאורנו. הכ"א, אישות מהל' פחד 36)פי"ב ע"י ושמא
אין  לבדו קנס על אבל וישלם. יודה השבועה עונש חומר
למה  שכפר ועכשיו יפטר, יודה אם אפילו שהרי נשבעים,

הט"ו. ונטען טוען מהל' בפ"א ראה נשביעו,

.‚ÈÈ˙B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡37Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»»«¿»ƒ¿≈…ƒ
È˙Èzt ‡l‡38ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»«
¯Úv‰ ÈÓc39‰„B‰ È¯‰L ;Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓe , ¿≈«««¿«≈∆¿»∆¬≈»

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa40. ¿ƒ¿»««¬»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

הצער.37) גם לי לשלם אתה אני 38)וחייב ופטור
הטענה.39)מהצער. במקצת מודה טוען 40)כדין הל'

שאין  להשבע, חייב אינו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"א, ונטען
והרי  לאביה, אלא שלה אינם והתשלומין הואיל תובע כאן
אלא  בידי לו אין טוען: והלה בידך, לאבי מנה כאומרת: זו
(שבועות  אבדה כמשיב שהוא מפני שפטור, דינר חמשים
היה  שהדבר ידע מנין הטוען, הוא בעצמו אביה ואם לח:).
שהבת  רבינו, דברי את מצדיק משנה' וה'כסף באונס,
שייכים  שהתשלומין ואע"פ עיקרית, כתובעת נחשבת
- והיא ידה, על אלא בהם זוכה ואינו הואיל לאביה,
היא  הרי - ב מא, בכתובות כמבואר לדין, עמו העומדת

ממש. תובע כדין ודינה דברים בעלת

.„È- ÒB‡ ÏL ‰Úa¯‡Â ‰zÙÓ ÏL ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»»∆≈
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰41BÏ ÌÈ¯eÚ Á·L ÏkL ,42ÔÈ‡ Ì‡Â . ¬≈≈∆»∆»¿«¿ƒ¿ƒ≈

·‡ dÏ43dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ -44. »»¬≈≈∆«¿»

שם.41) יז):42)כתובות, ל, (במדבר שנאמר שם.
לאביה", - נעוריה שבח "כל - אביה" בית "בנעוריה

שם). (רש"י אביה בבית תלאה בשעה 43)שהכתוב
שהרי 44)שנאנסה. כלום, לה אין שנתפתתה יתומה אבל

לעיל  וכמבואר הכל, לו ומחלה נתרצית והיא לעצמה קנסה
ה"ט. פ"א

.ÂËB‡ ,‰¯‚aL „Ú ‰Ú·z ‡lL ‰Òe‡ B‡ ‰zÙÓ¿À»¬»∆…»¿»«∆»¿»
˙‡OpL „Ú45‰Úa¯‡‰ - ·‡‰ ˙nL „Ú B‡ ,46ÌÈ¯·„ «∆ƒ»«∆≈»»»«¿»»¿»ƒ

dlL ‰LÏM‰ B‡47¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰Ú·˙Â ÔÈc· ‰„ÓÚ . «¿»∆»»¿»«ƒ¿»¿»»¿««
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·‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ˙‡OpL B‡ ‰¯‚a Ck48˙Ó Ì‡Â . »»¿»∆ƒ»¬≈≈∆»¿ƒ≈
Ô‰L ,ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈca d˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ·‡‰»»««¬ƒ»»«ƒ¬≈≈∆«ƒ∆≈

·‡‰ Ô‰a ‰ÎÊ ÔÈca ‰„ÓÚL ˙ÚnL ;·‡‰ ÈL¯BÈ49. ¿≈»»∆≈≈∆»¿»«ƒ»»»∆»»

אביה,45) מרשות אותה מוציאים והנישואין והבגרות
הי"ב. אישות מהל' פ"ג לעיל בכת"י 46)כמבואר

הארבעה. הרי הואיל 47)התימנים: כלום, מחילתה ואין
אמרו: ולא לאביה, דברים השלושה היו בעילה ובשעת
היתה  אם אלא - לעצמה כשקנסה - קנס לה אין נתפתתה
מא, לכתובות בר"ן כמבואר עצמה, ברשות הפיתוי בשעת

שנתבגרה 48)ב. אחרי עד אותם גבתה לא שעדיין ואע"פ
אב. של הם הרי הזכרים 49)- לבניו מורישם הוא וממילא

(כתובות  זכרים בנים במקום ירושה בת שאינה לבת, ולא
אין  האב, ומת - בדין לתבעו הספיקה לא אם אבל מא:).
בתו  זכות מוריש אדם שאין לבניו, להורישו ממון זה
מודה  היה אילו שהרי לבנו. בבתו) תורה לו (שנתנה
הי"ב. לעיל כמבואר הקנס, את מלשלם נפטר היה (הבועל)
בדין. שיתחייב עד לבניו שיורישו ממון אינו זה שקנס נמצא
הושוו  ממון, דין להם שיש ופגם בושת תשלומי ואפילו
לדין, עמידתה לפני לבניו מורישם אדם שאין לקנס זה לענין

שם. ב'תוספות' כמבואר

.ÊË‰L¯b˙Â ‰Ò¯‡˙pL ˙a‰50Bc·Ï dÒ˜ -51 ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»»¿«
dÓˆÚÏ52‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ .53‰Lc˜˙ Ck ¯Á‡Â ¿«¿»∆∆¿»ƒ¿«¿»¿««»ƒ¿«¿»

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈ‡L ,‰È·‡Ï ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le dÒ˜ - ¯Á‡Ï¿«≈¿»»¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆≈»≈ƒ
·‡ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ54. ƒƒ≈¿»

עליה 50) חייב - נתגרשה שלא ארוסה אבל נתגרשה, דוקא
לעיל  וכמבואר וברש"י), לח. (כתובות קנס שם ואין מיתה

הי"ג. ופגם.51)פ"א בושת והטעם 52)ולא נאנסה, אם
לא  "אשר שנאמר: בביאורנו, ה"ט פ"א לעיל מבואר
קנס  לענין זה וכל לעצמה. אורשה אבל לאביה, - אורשה"
כאן, הוזכרו שלא ופגם בושת אבל זה, בפסוק המדובר
אביה. מרשות באירוסיה יצאה לא שעדיין לאביה, שייכים
שאם  ומובן לעצמה". לבדו "קנסה רבינו: שהדגיש וזהו
הי"ד. לעיל וכאמור לו, שמחלה כלום, לה אין נתפתתה

פנויה.53) שמצינו 54)כשהיתה כמו נישואין, אלא
נדריה, מיפר אביה נישאת, שלא זמן שכל נדרים, בהפרת
נישאת  ולפיכך ז). ל, (במדבר להפר יכול אינו ומשנישאת

לט.). (כתובות לאביה קנסה - נתארסה לעצמה, קנסה -

.ÊÈ˙‡ ÏlÁz Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈∆∆∆∆¡««»«¿«≈∆
‰·iÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ :·‡‰ ¯Ó‡È ‡lL - d˙BÊ‰Ï Ezaƒ¿¿«¿»∆……«»»ƒ¿…ƒ¿»
ÈÈ¯‰ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔziL ‡l‡ ÒB‡Â ‰zÙÓ ‰¯Bz»¿«∆¿≈∆»∆ƒ≈»»»¬≈ƒ

¯ÎBO55ÔBÓÓ ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰ÊÏ ‰Ïe˙a‰ Èza ≈ƒƒ«¿»»∆»»∆»¿»»
BÏ LiL ,ÌpÁa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰Ê ÁÈp‡ B‡ ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆«ƒ«∆»»∆»¿ƒ»∆≈
:¯Ó‡ CÎÏ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ BBÓÓ ÏÁÓÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ¿…»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿»∆¡«
ÒB‡Ï ‰¯Bz ‰·iÁL ‰fL .Eza ˙‡ ÏlÁz Ï‡«¿«≈∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿»»¿≈
,‰¯˜Ó ¯·c‰ Ú¯‡La - ˙e˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔBÓÓ ‰zÙÓÏÂ¿ƒ¿«∆»¿…«¿¿∆≈««»»ƒ¿∆
‰Ê ¯·cL ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰ ‡ÏÂ ‰È·‡ ˙ÚcÓ ‡lL∆…ƒ««»ƒ»¿…≈ƒ»«¿»¿»∆»»∆
Bza ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈeˆÓ BÈ‡Â „ÈÓz ‰ÂB‰ BÈ‡≈∆»ƒ¿≈»¬»ƒƒƒ«ƒ
Ì¯Bb - ‰ÈÏÚ ‡B·iL ÈÓ ÏÎÏ ˙ÎeÓ ‰Ïe˙a‰«¿»∆∆¿»ƒ∆»»∆»≈

‰nÊ ı¯‡‰ ‡ÏnzL56Á‡‰Â Bza ‡OB ·‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ»≈»»∆ƒ»¿ƒ¿»»»≈ƒ¿»»
ÈÓ Ôa Ú„eÈ ‡Ï - „Ï˙Â ¯aÚ˙z Ì‡L ,B˙BÁ‡ ‡OB≈¬∆ƒƒ¿«≈¿≈≈…ƒ»«∆ƒ

‡e‰57‰˜BÏÂ ,‰L„˜ ‡È‰ È¯‰ - CÎÏ Bza ÔÈÎn‰Â .¿«≈ƒƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆
ÔÈ‡Â .'‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï' ÌeMÓ ˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰«≈¿«ƒ¿∆∆ƒ…ƒ¿∆¿≈»¿≈
ÒB‡Ï ‡l‡ Ò˜ ‰¯Bz ‰·iÁ ‡lL .B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ∆…ƒ¿»»¿»∆»¿≈

‰zÙÓe58dzÚcÓ ÔÈa ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰L BÊ Ï·‡ ; ¿«∆¬»∆≈ƒ»«¿»¿»≈ƒ«¿»
„Á‡ ‰L„˜ ¯eq‡Â .‰L„˜ BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙ÚcÓ ÔÈa≈ƒ««»ƒ»¬≈¿≈»¿ƒ¿≈»∆»
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‰ÏeÚ·a ÔÈa ‰Ïe˙·a ÔÈa ‡e‰≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ59dÏ ÔÈ‡ - d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰L , ¬»ƒ∆«≈»∆»≈»¿«¿»≈»
e¯‡aL BÓk ,Ò˜60‰¯È˜Ù‰L ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰L ; ¿»¿∆≈«¿∆¬≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ»

dBˆ¯a ‰Ê ¯·„Ï dÓˆÚ61. «¿»¿»»∆ƒ¿»

"ראובן 55) ה"ח: דעות מהל' פ"ז והשווה משכיר. כלומר:
כוונתו  שם שגם זה", בית לי שכור לשמעון, שאמר

ז"ל. רבותינו של עתיק סגנון וזהו כלשון 56)"הׂשּכר". ְֵַ
זמה". הארץ ומלאה . . . תחלל "אל סנהדרין 57)הפסוק:

ביאה  איסורי מהל' פט"ו והשווה ב. לז, ויבמות א. עו,
גורמת 58)הכ"ט. שהקדׁשה מפותה, אלא מפתה אינו ְֵָוזה

ולדעת  וכסףֿמשנה). (ראב"ד לזנות אדם בני שיתעוררו
והוא  בעבירה התחילה זו שאם כאנוס, זה הרי עוז' ה'מגדל
שאמרו  כעין ואנסו, הלבישו יצרו הרי אחריה, נגרר

הלבישה". "יצר ב: נא, ב.59)בכתובות לו, כתובות
ה"ט.60) פ"א אלא 61)לעיל קדשה אין הראב"ד, ולדעת

(בראשית  שנאמר כענין זונות, של (אהל) בקובה שעומדת זו
השווה  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא): לח,
הל' לקמן וראה שם. ובביאורנו ה"ד אישות מהל' פ"א לעיל

ה"ב. פי"ח ביאה איסורי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאה 1) מלקות חייב רע שם שהמוציא רבינו בו ביאר

של  ובב"ד הבית בפני אלא אותו דנין שאין כסף, סלעים
אסורה  שהיתה דבר בה נמצא לעולם, לגרשה שאסור כ"ג.
ראשונים, קידושין של רע שם רע, שם הוצאת כיצד עליו,
שיבעול. עד חייב שאינו לגרשה, מותר הקנס מן שהפטור

.‡Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰2¯·c‰ ‡ˆÓÂ , «ƒ≈»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»»
e¯qÈÂ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ¯˜L3BlL ‰¯‰Ê‡Â .B˙B‡4 ∆∆∆∆∆¡«¿ƒ¿¿«¿»»∆

'EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡l'Ó5‰‡Ó Ï˜LÓ ‰È·‡Ï Ô˙BÂ . ƒ…≈≈»ƒ¿«∆¿≈¿»ƒ»ƒ¿«≈»
ÛÒk ÌÈÚÏÒ6˜wÊÓ7Ì‰ È¯‰ - ‰ÓB˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ∆∆¿À»¿ƒ»¿»¿»¬≈≈

dÓˆÚ ÏL8. ∆«¿»

בסמוך 2) וכמבואר שארסה, אחרי תחתיו שזנתה עליה אמר
מלקות 3)ה"ו. הוא זה שייסור מ'גזירהֿשוה' חז"ל קיבלו

מו.). מזהירים 4)(כתובות אלאֿאםֿכן עונשים שאין
נד.). שם.5)(סנהדרין בתורה 6)כתובות, ככתוב

יט). כב, וראה 7)(דברים שהיא. תערובת מכל טהור כסף
ב. מט, ובבכורות ה"א, פ"א ב.8)לעיל מד, כתובות

.·- ˙¯‚Ba‰ ÏÚ B‡ ‰pËw‰ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈»««¿«»««∆∆
‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â ,˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«¿»ƒ««¿¿≈«»«∆ƒ
- ‰¯Úp‰ ÈÏe˙a ˙‡ e‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL ;‰¯Úp‰ ÏÚ«««¬»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈««¬»

·e˙k‰ ¯ac ‡ÏÓ ‰¯Ú9. «¬»»≈ƒ≈«»
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כתוב 9) וכאן ה"א), (חסר "נער" התורה כתבה מקום בכל
כתוב  זה בפסוק שגם להעיר וראוי ה"א). (מלא "נערה"
הוציאו  - ב מד, בכתובות ואמנם חסר, "הנער" בספרינו:
יט) כב, (דברים הנערה" לאבי "ונתנו אחר מפסוק זה דין
(ראה  מלא נערה באמת וכאן הכתוב, דיבר מלא נערה
שממנו  זה, פסוק להביא רבינו נתכוין ואולי בכסףֿמשנה).
מקומות: בהרבה אמרו שכן הבוגרת, את למעט אפשר
צז:) כתובות נט. (יבמות בתוליה" שכלו לבוגרת "פרט
אינה  שהבוגרת לומר בתולים, בענין מדובר שלפנינו ובפסוק

רוקח'). ('מעשה זה בדין

.‚˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈc ÔÈ‡10ÏL ÔÈc ˙È·e ≈»ƒƒ∆∆»ƒ¿≈««ƒ≈ƒ∆
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ÔÈ„a LiL ÈtÓ , ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ≈»

¯Ó‡pL BÓk ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ;˙BLÙ ÈÈc12È¯‰ - ƒ≈¿»∆ƒƒ¿»«»»¿∆∆¡«¬≈
˙‚¯‰ BÊ13‰zÙÓ‰Â ÒB‡‰ Ï·‡ .14ÏÎa Ô‰a ÔÈc - ∆¡∆∆¬»»≈¿«¿«∆»ƒ»∆¿»

‰LÏLa ÔÓÊ15BÓk ,ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL16. ¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

קיים.10) שביתֿהמקדש דיני 11)בזמן לדון המוסמך
ב.). (סנהדרין תחתיו.12)נפשות ככתוב 13)שזנתה

את  והוציאו . . . הדבר היה אמת "ואם כ): כב, (דברים
דיני  דנים "אין הלכה: נפסקה וכבר וסקלוה", . . . הנערה
סנהדרין  ובהל' ח: זרה (עבודה הבית" בזמן אלא  נפשות

הי"א). נפשות.14)פי"ד דיני בהם מומחים,15)שאין
פ"ה  סנהדרין בהל' רבינו (לשון ישראל בארץ הסמוכים

(סמוכים),16)ה"ח). מומחים דיינים שאין "וכיום ה. פרק
(כסף) שיעור לו וכשנותן חבירו, את שיפייס עד אותו מנדים
ס"ב, קעז סי' אהע"ז (שו"ע לו" מתירים - ליתן שראוי מה
והשווה  הגאונים). מתקנת פ"ח בבאֿקמא הרי"ף דברי ע"פ
הביא  ס"ג פ"ח בבאֿקמא והרא"ש הי"ז. סנהדרין מהל' פ"ה
עד  לנדותם אחרונים חכמים "נהגו בזה: הגאונים תשובת
בדברים". ויפייסנו רעים עליו שירבה עד או בממון שיפייסו
על  (חשוד) "הנטען פסק: ס"ה, קעז סי' אהע"ז ובשו"ע
אין  אבל לכונסה, מצוה עליה בא ודאי אם . . . הפנויה

כך". על כופין

.„ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆»∆≈≈≈∆ƒ≈
BÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÂÈzÁz Ú¯elÙ‡ .‰M‡Ï ‰È‰˙ »«¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÁL ˙kÓ B‡ ˙¯eÚ17‡Ï ÏÚ ¯·Ú - dL¯b Ì‡Â . ƒ∆∆À«¿ƒ¿ƒ≈¿»»««…
ÔÈÙBÎÂ .ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿«¿»»»»¿ƒ

ÒB‡· e¯‡aL BÓk ,‰˜BÏ BÈ‡Â ¯ÈÊÁÓe B˙B‡18. «¬ƒ¿≈∆¿∆≈«¿»≈
dLc˜Â „Á‡ Ìc˜ Ì‡Â19Ô‰k ‰È‰L B‡ ,‰˙nL B‡ , ¿ƒƒ≈∆»¿ƒ¿»∆≈»∆»»…≈

‰ÈLe¯b ÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L20. ∆»ƒ¿»¬≈∆∆«≈∆»

ברוב 17) תסתכל "הלא . . . מט: ג, נבוכים' ב'מורה וכתוב
שם  במוציא שפטו אין צדיקים, ומשפטים החוקים אלו יושר
אשר  אשתו אהב לא הרע האיש זה כי ספק אין כי רע,
לא  . . . לגרשה רוצה היה ואילו . . . רע שם עליה הוציא
הראוי  (כתובתה) חזקה לתת מתחייב היה אך מונע, לו היה
בלא  ממנה להפטר כדי דברים עלילות לה ושם לה,
הבתולות  מוהר זהו כי כסף, חמשים והוא . . . תשלומין
כסף, מאה לשלם ה' עליו גזר זה ומפני בתורה, הקצוב
שנים  ישלם אלהים ירשיעון אשר העיקר: אחר נמשך
חשב  רע, שם המוציא זה כן זוממים, עדים וכדין לרעהו,

על  ענשו והיה . . . מאה ישלם . . . כסף חמשים להפסידה
בה  להחזיק שנתחייב לבד, ההנאה ובקשו התאוה בחירתו
כעורה  היותה רק זה כל אל הביאו לא כי . . . עולמית
המצוה  רופאם כשיהיה הרעות המדות ירפאו כן בעיניו,

ה"ז.18)האלוקית". פ"א עי"ז,19)לעיל עליו ונאסרה
הי"ב. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר 20)כמבואר

ה"ז. פ"א לעיל

.‰‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓ21‡ˆÓpL B‡ ,22ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ƒ¿»»¿«ƒ»∆ƒ¿»¬»»»
iL elÙ‡Â ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓÈ¯‰ - ‰ ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈

‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ;Ë‚a ‰pL¯‚È ‰Ê∆¿»¿∆»¿≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»
BÏ ‰Èe‡¯‰23‰OÚ ‡B·È ‡Ï ‰nÏÂ .24‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ »¿»¿»»…»¬≈¿ƒ¿∆∆…

ÒB‡a ÔÈa Ú¯ ÌL ‡ÈˆBna ÔÈa ,‰OÚ˙25BÊ ‡OÈÂ , «¬∆≈«ƒ≈«≈¿≈¿ƒ»
,·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯z ‡lL ¯LÙ‡ È¯‰L ?BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»∆¬≈∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ≈≈

ÔÈÓi˜ ‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ‡ˆÓÂ26. ¿ƒ¿»¬≈¿…«¬∆«»ƒ

ה"ה.21) פ"א לעיל =22)מבואר שנמצא' רומי: בדפוס
יט).23)שנמצאה. כב, (דברים כיֿתצא פרשת 'ספרי',

לאשה".24) תהיה "ולו ה"ה.25)של: פ"א לעיל ראה
אין 26) וממילא בו, רוצה איני לומר האשה את שמלמדים

אונס, לענין וברש"י מ. (כתובות תעשה' ה'לא בדחיית צורך
משווה  עצמו התלמוד שכן רע, שם למוציא והואֿהדין
לדין  מפתה מדין שהקשו ב מד, שם כמבואר לזה, זה אותם

רוקח'). 'מעשה – רע שם מוציא

.ÂÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL ‡e‰ ?Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ „ˆÈk≈«»«≈»∆»¿≈ƒ
.ÌÈÏe˙a dÏ È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÈzÏÚa BÊ ‰¯Ú :¯Ó‡ÈÂ¿…««¬»»«¿ƒ¿…»»ƒ»¿ƒ
¯Á‡ ÈzÁz ‰˙pfL ÈÏ Ú„B ¯·c‰ ÏÚ ÈzLwaLÎe¿∆ƒ«¿ƒ««»»«ƒ∆ƒ¿»«¿«««
ÔÈc ˙È·e .Ì‰ÈÙa ‰˙pfL È„Ú Ì‰ el‡Â ,‰ÈzÒ¯‡L∆≈«¿ƒ»¿≈≈≈«∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ
¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡ .Ô˙e„Ú ÔÈ¯˜BÁÂ ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿¿ƒ≈»ƒƒ¿»«»»
ÌÈ„Ú‰ enÊe‰Â ,ÌÈ„Ú ·‡‰ ‡È·‰ Ì‡Â ;˙Ï˜Ò - ˙Ó‡¡∆ƒ¿∆∆¿ƒ≈ƒ»»≈ƒ¿«»≈ƒ

ÏÚa‰ ‡È·‰L27eÏ˜qÈ - ¯˜L e„ÈÚ‰L ‡ˆÓÂ ,28, ∆≈ƒ«««¿ƒ¿»∆≈ƒ∆∆ƒ»¿
‰l‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌÈÚÏÒ ‰‡Ó Ô˙BÂ ,‡e‰ ‰˜ÏÈÂ¿ƒ¿∆¿≈≈»¿»ƒ¿«∆∆¡«¿≈∆
ÏÚa‰ ¯ÊÁ .ÏÚa‰ È„Ú enÊiL ÌÈ„Ú‰ el‡ - Èz· ÈÏe˙a¿≈ƒƒ≈»≈ƒ∆»≈≈≈«««»««««
‰¯Úp‰ È¯‰ - ·‡‰ È„Ú enÊ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿≈≈≈≈»»¬≈««¬»

ÔÈÏ˜Ò ‰È·‡ È„ÚÂ29‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ . ¿≈≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¡∆»»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰f‰ ¯·c‰30da LÈ BÊ ‰L¯tL ,e„ÓÏ «»»«∆ƒƒ«¿»»¿∆»»»≈»

ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊÂ ,ÔÈÓÓBÊÂ ,ÌÈ„Ú31. ≈ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ

מעידים 27) אתם היאך הבעל: לעדי אמרו האב שעדי
עמנו  הייתם זה ביום והלא זה, ובמקום זה ביום שזינתה

הזמה. וזוהי אחר, זממו 28)במקום כאשר בהם עושים
לה. והתורה 29)לעשות הבעל, עדי להרוג זממו שהרי

לאחיו". לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם דבר 30)אמרה:
קוראו  בפסוק, אסמכתא גם לו ויש מסיני חז"ל שקיבלוהו
יסודי  הל' והשווה מלאכי). (יד השמועה" "מפי רבינו:

ובביאורנו. ה"ד, פ"ה פ"ד 31)התורה כתובות 'ירושלמי'
עדים  בה יש הזו הפרשה בון, רבי בי יוסי רבי אמר ה"ד:
הזאת  האשה [את אומר הבעל זוממיהן, וזוממי וזוממיהן
הרי  יד] שם, דברים - בתולים לה מצאתי ולא - לקחתי
עדי  להזים עדים האב והביא אביה, בבית שזינתה עדים
עדים  הבעל והביא בתי"] בתולי "ואלה [לאמר: הבעל
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dlezaקנו dxrp zekld - miyp xtq - a`Îmgpn c"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הזה"]. הדבר היה אמת "ואם שנאמר: [כמו האב עדי להזים
הי"ב. להלן וראה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,˙¯‚Ba ‡È‰Â Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»∆»≈»¿ƒ∆∆««ƒ
È¯‰ - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰L∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»¿∆»¿»«¬»¬≈

Òw‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê32¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ∆»ƒ««¿ƒ«¿»¿ƒƒ¿»«»»
,˙¯‚Ba ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ;Ï˜qz BÊ È¯‰ - ˙Ó‡¡∆¬≈ƒ»≈««ƒ∆ƒ∆∆

‰˙È‰ ‰¯Ú ‰˙pfL ˙Ú·e ÏÈ‡B‰33. ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬»»¿»

ולשלם,32) ללקות להתחייב לו גורמת שפתיו עקימת שהרי
אותו  "וענשו אמרה: והתורה בוגרת, כשהיא היתה והעקימה
הבוגרת. לאבי ולא - הנערה" לאבי ונתנו כסף מאה

שדינה 33) נערה בעודה התקיים והמעשה לה, גרמו ומעשיה
- אמר ולא הנערה, את והוציאו הכתוב: רומז וכן בסקילה,
בוגרת  היא ועכשיו כבר, שהיתה - הנערה לך: לומר והוציאוה,
חייבת  אינה - בוגרת בהיותה זינתה אם אבל מה:). (כתובות

ה"ד). ביאה איסורי מהל' פ"ג (להלן חנק אלא סקילה

.Á‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ Ì‡ Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ‰¯Ú Ïk34, »«¬»∆≈»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿«¿»
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ck»«ƒ»∆»≈»»ƒ««¿ƒ

ÔÈÓeÏLz‰35‰ÁÙM‰Â ‰¯ib˙pL ˙È˙ek‰ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»
ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLpL36‰˙È‰ elÙ‡ , ∆ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒ¬ƒ»¿»

d˙¯B‰37‰M„˜a ‡lL38‰M„˜a d˙„ÏÂ39‡ÈˆBn‰ , »»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«ƒ
;˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ ¯eËt - Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ»∆»≈»»ƒ«¿»ƒ««¿
„Ú - Ï‡¯OÈ ˙Ïe˙a ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆB‰ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈»«¿«ƒ¿»≈«

‰M„˜a d˙„ÏÂ d˙¯B‰ ‰È‰zL40. ∆ƒ¿∆»»¿≈»»ƒ¿À»

ה"ט.34) פ"א לעיל בעולות 35)ראה בחזקת רובן שהרי
בתולים. לבתך מצאתי לא יטעון: ואיך אירוסיהן, לפני הן
ואין  שנה, עשרים בת שתהיה עד קטנה נקראת והאיילונית
לעיל  כמבואר לבגרות, תצא מקטנותה אלא נערות ימי לה
רע  שם שהמוציא נתבאר וכבר ה"דֿה. אישות מהל' פ"ב
המלקות. ומן הקנס מן פטור הבוגרת, על או הקטנה על

בתולות,36) הן והרי ביאה ביאתן אין - אז נבעלו אם שאף
ה"ג. אישות מהל' פי"א לעיל של 37)כמבואר ההריון

בה. כנענית.38)אמה, שפחה או גויה אמה בהיות
נשתחררה,39) או נתגיירה אמה, שנתעברה שלאחרי

גיורת. כשהיא "על 40)וילדתה כאן שנאמר ואע"פ
סתם  "ישראל" בכלל ואינה היא גיורת וזו ישראל", בתולת
לרבות) ד"ה שם וב'תוספות' כח: וסוכה עד: יבמות (ראה
כמפורש  הגיורת, את לרבות מיוחד ריבוי ישנו כאן -

ב. מד, בכתובות

.Ë‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dLc˜Â ¯ÊÁÂ ,dL¯‚Â ‰¯Ú Lcƒ̃≈«¬»¿≈¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ»∆»
ÔÈLecwa ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ú¯ ÌL≈»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌÈBL‡¯‰41ÔÎÂ . »ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¬≈∆»¿≈
,Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dÒkL BzÓ·È ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ¿∆¿»»¿ƒ»∆»≈»

ÂÈÁ‡ ÈLec˜ ˙Áz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â42e‡ˆÓÂ , ¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ≈»ƒ¿ƒ¿¿
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÓBÊ¿ƒ¬≈∆»ƒ««¿ƒ

ÔÈÓeÏLz‰43L¯‚È - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯eËt‰ ÏÎÂ .44. ««¿ƒ¿»«»ƒ»»¿»≈¿»≈

(41- ממון וספק א. מו, בכתובות נפשטה, שלא בעיא
מלקות  לענין והואֿהדין מקנס. פטור ולפיכך להקל,

להקל  נפשות וספק י.) (סנהדרין עומדת מיתה שבמקום
מן 42)(משנהֿלמלך). שפטורה לפי ליבם, ואסורה המת.

והרי  הי"ט) וחליצה יבום מהל' (פ"ו היבום ומן החליצה
מצוה. במקום שלא אחיו כאשת שם.כתובות,43)היא

אבי  כי ליבם. ולא לזה הזה, לאיש נתתי בתי את שנאמר:
פ"ד  כתובות וב'ירושלמי' היבם. הזה לאיש נתנה לא הנערה
פרט  לקחתי, הזאת האשה את מהכתוב: זה דין דורש ה"ד,
מן  אלא בבחירתו הוא לקחה לא היבמה כי יבם, לשומרת
זה. לפני ליבום ונפלה אחיו שמת לו, הקנוה השמים

[וכוונתו 44) לאשה". תהיה "ולו ה'עשה': על נצטוה לא כי
מצד  מקנס שפטור אחיו נישואי על רע שם המוציא על רק
על  רע שם הוצאת של הראשונה ההלכה אבל ודאי,
מפני  רק פטור והוא בספק, שנשאר הראשונים הנישואין
שאסור  ברור - מ) הערה (למעלה לקולא ממון שספק

משנהֿלמלך]. ועי' מספק, לגרשה

.Èdk¯„k d˙B‡ ÏÚ·iL „Ú ·iÁ BÈ‡45ÌL ‡ÈˆBÈÂ ≈«»«∆ƒ¿…»¿«¿»¿ƒ≈
dk¯„k (‰ÏÈÚa‰ ÏÚ) Ú¯46dk¯„k ‡lL dÏÚa . »««¿ƒ»¿«¿»¿»»∆…¿«¿»
‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â47¯eËt -48B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿»«…¿»ƒ»¿»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ49. «««¿

א.45) מו, בכתובות יעקב, בן אליעזר שנבעלה 46)כרבי
- בתולים" לה מצאתי "ולא בו: נאמר שהרי כדרכה, לאחר
עליה  בא כשהבעל כאן שהמדובר הרי בתולים. במקום
כדרכה  שזינתה היא, הרע השם הוצאת וגם כדרכה,

שם). וברש"י ומו: מו. עדים 47)(כתובות שהביא
תחתיו. שזינתה וממלקות.48)המעידים מקנס

מרדות 49) מכת שלוקה כלל בעל לא כאילו סופרים, מדברי
"מכת  הכ"א אישות, מהל' פ"ג למעלה וראה מה:). (כתובות

היא. מה מרדות"

.‡È:¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«…¿»ƒ»¿»¿…»«
ÈzÁz ‰˙pfL50‡È·‰ ‡ÏÂ ,ÈzÁz ‰˙pÊ :¯Ó‡L B‡ ; ∆ƒ¿»«¿«∆»«ƒ¿»«¿«¿…≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÏ‡Ó e‡a ‡l‡ ,ÌÈ„Ú51ÏÚ Û‡ , ≈ƒ∆»»≈¬≈∆¬≈∆»««
Ì‡ ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„Ú‰L ÈtenÊe‰52. ƒ∆»≈ƒ∆¡»ƒƒ«

פנויה.50) עדיין בהיותה שנבעלה מקנס 51)ויתכן
מו.). (כתובות להרגה,52)וממלקות עליה העידו שהרי

נהרגת. היתה הוזמו לא ואילו

.·ÈÔBLÏ - ‰ÏÓO‰ eO¯Ùe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»»¿«ƒ¿»¿
„B·k53¯·c‰ È¯˙Òa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL ,54‰Ê ÔÎÂ . »∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«»»¿≈∆

È„Ú ÈÓÓBÊ Ô‰ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡ :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»≈∆¿≈ƒƒ≈¿≈≈≈
ÏÚa‰55- ‚¯‰z ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «««¿∆∆∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»≈»≈

‰˙pfLk56˙Èa ˙BÊÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈ„Úa ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ ¿∆ƒ¿»««»≈ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒ¿≈
da ‰¯Bz ‰¯Ó‡ ¯·k - ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ Ï·‡ ;‰È·‡57 »ƒ»¬»…∆»≈ƒ¿»»¿»»»

ÔBÓÓ ÈÓeÏL˙a ·iÁ dÏÚB·e ,ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿¬»«»¿«¿≈»
.Ò‡ ÔÈa ‰zt ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ»≈»«

חייב 53) שאינו י) (הלכה רבינו שפסק מה שלפי ואע"פ
את  שיפרשו ממש, שמלה לפרש אפשר אותה, בעל אם אלא
שאמרו  כמו שעליו, הבתולים דם לראות הסדין או הסודר
בלשון  לפרשה מסתבר שיותר לרבינו לו נראה שם, בגמרא
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וכסףֿמשנה). שם, ('מאירי' אמת 54)כבוד אם לבדוק
"ופרשו  א: מו, בכתובות שאמרו וכמו לא, אם הדבר
של  עדיו שבאים מלמד . . . לה ששם מה פרשו - השמלה
וכן  חדשה". כשמלה הדבר את ובוררים זה, של ועדיו זה
"ופרשו  יז): כב, (דברים כיֿתצא פרשת ב'ספרי' הוא
להוציא  דבריהם ילבינו כשמלה", דבריהם יחוורו - השמלה
שם). בפירושו הלל, (רבינו חדשה כשמלה לאמיתו דבר
במלכיםֿא  שנאמר מה ע"פ חדשה" "שמלה מליצת ונקט
חז"ל  ודרשו - חדשה" בשלמה מתכסה "והוא כט: יא,
אף  דופי, שום בה אין חדשה שלמה מה - א קב, בסנהדרין
ש"שמלה  הרי דופי, שום בה היה לא ירבעם של תורתו
('הכתב  פגם מכל ונקי ברור לדבר משל משמשת חדשה"

ה"ו.55)והקבלה'). למעלה די 56)ראה לא [כלומר,
בתולים  נמצאו שלא הבעל של טענתו דברי שיתבררו
שזינתה]. שראוה עדים שיעידו צריך אלא לנערה,

כט.57) כב, דברים

‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿«¬»¿»

á"ôùú'ä áà-íçðî å"è 'å íåé

-miypxtq
dhFq zFkld1 ¦§¨

LÈÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈
‰ËBÒÏ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬¿»
ÔÓL ÔzÏ ‡lL (· .‰¯Bza ‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k¿««¿»«¿»«»∆…ƒ≈∆∆

.‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÏ ‡lL (‚ .da¯˜a¿»¿»»∆…ƒ≈»∆»¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  2ּפרק ¤¤¦
החשודה 1) איש לאשת כינוי והוא הצניעות, מדרכי סרה

בבעלה. ודיני 2)בבגידה עדים בפני קינוי דין בו נתבאר
עד  ובא לשתות העומדת המאררים, המים ושתיית הסתירה
שזינתה  עליה להעיד הנאמן הוא מי שזינתה, והעיד אחד

זה. בענין עדים הכחשות שנסתרה, אחר

.‡Èep˜3‡e‰ ,'BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â' ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ƒ»»«»¿ƒ≈∆ƒ¿
È¯˙qz Ï‡ :ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯Ó‡iL4.ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ ∆…«»ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ

„·Ú B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰ elÙ‡5B‡ ¬ƒ»»»ƒ»»ƒ»«∆∆
.„ÈÏBÓ BÈ‡Â ‰M˜˙Ó BÈ‡L LÈ‡‰ ‡e‰ ,ÛeÁL»»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿≈ƒ

התראה.3) סתר.4)לשון למקום עימו תיכנסי אל
שאנו 5) מאחר אומרים: ואין מקנאים" עריות כל ידי "על

על  לאוסרה אחת פעמים, שתי "ונטמאהֿונטמאה", דורשים
הבועל  על שנאסרות אלה - בועלה, על לאוסרה ואחת בעלה
כאן  המנויים כל אבל הבעל, על גם נאסרו זו, בסתירה
על  תיאסרנה לא הסתירה, לפני גם עליהם אסורות שהנשים

אסורות. הן אף אלא - בעליהן

.·‡e‰ ,'‰¯zÒÂ' ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰¯È˙q‰«¿ƒ»»¬»«»¿ƒ¿¿»
'BnÚ È¯˙qz Ï‡' dÏ ¯Ó‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ÌÚ ¯˙qzL∆ƒ»≈ƒ»ƒ∆»«»«ƒ»¿ƒƒ

‰‡ÓË È„k BnÚ ‰˙‰L Ì‡ .ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa6‡e‰L , ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ»¬»ƒ¿≈À¿»∆
‰ˆÈa ˙BÏˆÏ È„k7ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÚÓ‚Ïe ¿≈ƒ¿≈»¿»¿»¬≈¬»«

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL „Ú dÏÚa8ÔÓÊ·e .¯·c‰ ˜„aÈÂ «¿»«∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿«

‰ËBÒ ÈÓ ÌL ÔÈ‡L9ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ¯Ò‡z -10‡ˆ˙Â , ∆≈»≈»≈»≈»»¿»¿≈≈
.‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»

ביאה.6) כדי בינונית.7)= אש על תרנגולת של
מר".8) דבר לתוכם המקדש.9)"שנותן בית משחרב

שבעים  של הגדול דין בבית אלא הסוטה את משקים "שאין
במקדש". שני 10)זקנים בפני ונסתרה לה שקינא אחרי

לבודקה. מים ואין עדים

.‚È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡Â „Á‡k ÌÈL ÏÚ dÏ ‡pƒ̃≈»«¿«ƒ¿∆»¿»«»«ƒ»¿ƒ
„Á‡k Ô‰ÈL ÌÚ ‰¯zÒÂ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÌÚ11 ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿∆»

‰ÈÁ‡ ÈL Ì‰ elÙ‡ ,‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ12B‡ ¿»¬»¿≈À¿»¬ƒ≈¿≈«∆»
‰È·‡13‰zLzL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÁ‡Â14. »ƒ»¿»ƒ»¬≈¬»«∆ƒ¿∆

שני 11) עם להתייחד לאשה מותר הדין שמצד פי על אף
כשרים. שהם בזמן להתייחד 12)אנשים שמתיר מי ויש

אחותו. בתו.13)עם עם להתייחד לאדם כי 14)שמותר
וודאי  לה, וקינא שהקפיד וזה הבעל, בקפידת תלוי הכל
עמהם  להתייחד צריכה הייתה ולא פריצות דבר בהם ראה

קינויו. אחר

.„ÔÈ‡ - ÈBÏt ÌÚ È¯a„z Ï‡ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿ƒƒ¿ƒ≈
Èep˜ ‰Ê15‰˙‰LÂ ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒpL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬»

ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰‡ÓË È„k16Èe˜a ‰˙BL dÈ‡Â , ¿≈À¿»…∆∆¿»»»¿≈»»¿ƒ
.‰Ê∆

סתירה.15) עסקי על אלא קינוי קדם 16)שאין ולא הואיל
האוסר. קינוי לה

.‰˙¯a„Ó ‰e‡¯Â ,BnÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»«ƒ»¿ƒƒ¿»»¿«∆∆
ÔÎÂ .‰˙BL ‡ÏÂ ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ,‰¯È˙Ò BÊ ÔÈ‡ - BnÚƒ≈¿ƒ»¿…∆∆¿»¿…»¿≈

Ú‰Â ÌÈL e‡·e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ÌÚ ‰¯zÒpL e„È ƒ…»«ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ
dÈ‡Â dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ‰Ê∆¿»¬»¿≈À¿»…∆∆¿»««¿»¿≈»

.‰˙BL»

.ÂÔË˜ ‰È‰Â ,ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡»«»«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»»»»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz ÔaÓ ˙BÁt17:dÏ ¯Ó‡L B‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«»

:¯Ó‡pL ;Èep˜ ‰Ê ÔÈ‡ - BÊ ‰Ó‰a ÌÚ È¯˙qz Ï‡«ƒ»¿ƒƒ¿≈»≈∆ƒ∆∆¡«
‰Ó‰·ÏÂ ÔË˜Ï Ë¯t - d˙B‡ LÈ‡ ·ÎLÂ18ÔÈ‡L , ¿»«ƒ»¿»¿»»¿ƒ¿≈»∆≈

.ÂÈÏÚ d˙B‡ ÌÈ¯ÒB‡¿ƒ»»»

ביאה.17) ביאתו איש 18)שאין "ושכב אמרה שהתורה
איש. בכלל שאינם ולבהמה לקטן פרט - אותה"

.ÊÏÁnL ÏÚa19BÈep˜ - ¯˙qzL Ì„˜ BÈep˜ ÏÚ ««∆»««ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
ÏÁÓ Ì‡ Ï·‡ .ÌÏBÚÓ dÏ ‡p˜ ‡Ï el‡Îe ,ÏeÁÓ»¿ƒ…ƒ≈»≈»¬»ƒ»«

dL¯b .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙qzL ¯Á‡20‰Ê È¯‰ - ««∆ƒ»≈≈»ƒ¿…≈¿»¬≈∆
Èep˜ ˙‡p˜Ï CÈ¯ˆ - d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÏÁnL ÈÓk¿ƒ∆»«¿ƒ∆¡ƒ»»ƒ¿«…ƒ

¯Á‡21. «≈

שתיסתר.20)ויתר.19) לה 21)קודם קינא לא ואם
הוא  שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית

כמחול.

.ÁÌÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÌÈL ÈÙa dÏ ‡pƒ̃≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ
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BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL ‰Ê∆∆ƒ≈»»»¿»¬»¿≈À¿»¬≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡22‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,23ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¬»»»¿ƒ¿ƒ≈¿À»∆≈»

BÓˆÚ Èt ÏÚ d˙B˜L‰Ï24ÌÚ‰ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿»«ƒ«¿¿≈ƒ»«»»
ÔÈp¯Ó25‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ ‰È¯Á‡26ÚÓML „Ú , ¿«¿ƒ«¬∆»«««ƒ¿«¿ƒ»«∆»«

‰·l‰ ¯B‡Ï ˙BÂh‰ ÌÈLp‰Ó27da ˙B˙BÂ ˙B‡OB ≈«»ƒ«»¿«¿»»¿¿¿»
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL LÈ‡‰ ÌÚ ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ»ƒ∆ƒ≈»»»¬≈∆»

dÓi˜Ï28‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,29. ¿«¿»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אחד.22) עד אותה ראה מדין גרועה בעצמו ראייתו שאין
כתובתה.23) הפסידה לא ולכן שנטמאה, ברור הדבר שאין

כתובה, בלי שיוצאה דת" על "עוברת בכלל איננה ולמה
בה  שאין עבירה כל - הדת? על היא עבירה ייחוד, גם והרי
מפסידה  ואינה הדת על עבירה בכלל אינה לבעלה, מכשול

בפני 24)כתובתה. כשנסתרה אבל עצמו, ראיית פי על =
היא  הרי טהורה תימצא אם - להשקותה שאפשר עדים, שני
כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, מותרת

עדים.26)מלעיזים.25) שני פי בלילות 27)על מפחד
ביחד. ומשיחות יחד לטוות יכול 28)מתקבצות ואינו

המים  אין שוב לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה,
אותה. להשקותני 29)בודקים לך היה לו, לומר שיכולה

כתובתי. אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי, סמוך

.ËÈep˜ ¯Á‡ BnÚ ‰¯zÒpL BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ««ƒ
˙ÎÓBÒ BzÚ„Â BÏ ÔÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ¿»¬»¿≈À¿»ƒ∆¡»¿«¿∆∆

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ÂÈÏÚ30BzL‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; »»ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ«¬≈ƒ¿
BÏ ˙¯zÓ31. À∆∆

אחד.30) עד פי על להשקותה יכול עד 31)שאינו שאין
בסתירה. נאמן אחד

.ÈÔ‰Ï ÔÈp˜Ó ÔÈc ˙ÈaL el‡Â32dÏÚa L¯Á˙pL ÈÓ : ¿≈∆≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ∆ƒ¿»≈«¿»
‰È‰L B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰È‰L B‡ ,‰hzLpL B‡∆ƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆»»

d˙B˜L‰Ï ‡Ï .ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á33dÏÒÙÏ ‡l‡ , »¿≈»¬ƒ…¿«¿»∆»¿»¿»
d˙a˙kÓ34. ƒ¿À»»

בפריצות.32) מתנהגות אותן רואים משקה 33)אם שאין
הכהן" אל אשתו את האיש "והביא שנאמר: הבעל, אלא

להשקותה. יכול אינו קינויים.34)והוא אחרי תיסתר אם

.‡È- ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó ÌÚ‰L ÔÈc ˙Èa eÚÓL ?„ˆÈk≈«»¿≈ƒ∆»»¿«¿ƒ«¬∆»
LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ»¿ƒƒƒ
È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a .ÈBÏt¿ƒ»≈ƒ««»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈
,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈc ˙Èa - ‰‡ÓËÀ¿»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»
‡ˆÈ B‡ ‡È¯·È B‡ dÏÚa ‡B·iLÎe .d˙a˙k ÔÈÚ¯B˜Â¿¿ƒ¿À»»¿∆»«¿»«¿ƒ≈≈

Ëb dÏ Ô˙B - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ35ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ƒ≈»¬ƒ≈»≈¿≈»
‡e‰ dÏ ‡p˜ ‡lL ÈtÓ ,d˙B˜L‰Ï36. ¿«¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈»

סוטה.35) במי לבודקה אפשר אמרה:36)שאי והתורה
לה. קינא לא וזה והביא", "וקנא...

.·È‰˙wÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙L37dÏ ‡p˜Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó »»≈«»ƒ¿ƒ¿»≈∆¿»«¿ƒ≈»
ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ ‰¯zÒÂ ,B„È ÏÚ d˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»«»¿ƒ¿¿»ƒ≈»

t B„È ÏÚ d˙B˜L‰Ï‰iL ÌÚ38ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡l‡ ; ¿«¿»«»««¿ƒ»∆»≈»≈»»

ÌÚ dÏ ‡p˜ Ì‡ Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈¿…¿À»¬»ƒƒ≈»ƒ
ÌÚt d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ÌÈ„Úa ¯Á‡‰ ÌÚ ‰¯zÒÂ ,¯Á‡«≈¿ƒ¿¿»ƒ»«≈¿≈ƒ«¿ƒ»««
d˙B‡ ‰˜LiL ,‡e‰Â .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡Â ,‰iL¿ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ¿∆«¿∆»

.¯Á‡ LÈ‡ ÏÏ‚a ÌÚt ÏÎa¿»««ƒ¿«ƒ«≈

טהורה.37) ויצאת מתה, תורת 38)שלא "זאת שנאמר
אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
שקינא  כיוון אדם, אותו ידי על שנייה פעם שותה שאינה
הוא  קנטרן שאדם הדבר נראה נקייה, ונמצאה כבר לה

להקניטה. ומתכוון

.‚ÈdÏ ‡p˜Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dL¯‚Â d˙B‡ ‰˜L‰ƒ¿»»¿≈¿»¿ƒ»¿«≈¿ƒ≈»
,BÏÏ‚a ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»»«««»ƒƒ¿»
d˙B‡ ‰˜LÓ ÈM‰ ÏÚa‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¬≈««««≈ƒ«¿∆»
˙‡OÂ ,‰‡Ó elÙ‡Â .ÈL ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ ,B„È ÏÚ«»ƒ¿≈∆««≈ƒ«¬ƒ≈»¿ƒ»

„Á‡ LÈ‡ È„È ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ39; »∆««∆«¿ƒ»«¿≈ƒ∆»
„Ú ,‰‡ÓËÂ ‰ÊÏ ‰˜ÊÁ‰L È‡cÂ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ««∆À¿¿»»∆¿»¿»«

„Ú ÌL ‰È‰iL40. ∆ƒ¿∆»≈

הרי 39) רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:
הזאת. כתורה פעמים כמה לה אחד.40)שעושים עד

.„ÈÈepw‰ ¯Á‡ ‰¯zÒÂ ,dÏÚa dÏ ‡pwL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»«««ƒ
˙BzLÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈ„Úa BnÚ41„Ú ‡·e , ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒ∆∆ƒ¿»≈

dÏ ‡pwL ‰Ê ÌÚ ÂÈÙa ‰ÏÚ·pL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Â „Á‡∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿¬»¿»»ƒ∆∆ƒ≈»
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - BnÚƒ¬≈¬»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL42‰a˙k ‡Ïa ˙‡ˆBÈÂ ,43„Ú ‰È‰ elÙ‡Â . »¿≈¿…¿À»«¬ƒ»»≈
‰¯È˙q‰ È„ÚÓ „Á‡ ‰Ê ‰‡ÓË44ÔÈ‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆»≈≈≈«¿ƒ»∆∆¡«¿≈≈

„Ú Ô‡k È¯‰Â - da45. »«¬≈»≈

היא.41) טהורה אם אלא 42)להיבדק באה השתייה שאין
היא. טמאה וודאי וזו הספק, מעשיה 43)על "שהרי

להאסר". לה גרמו סתירה 44)הרעים שבאותה ומעיד
שלא  אומר, אלא מכחישו אינו השני והעד בפניו נבעלה
כעד  נחשב השני אין לראות, לבו על שם ולא ראה

בה. נאמן והראשון ישמעאל:45)המכחישו, רבי דבי תנא
לדבר  שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה "מפני
שהיא  מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי (שנטמאה).
כשרים, בעדים והסתירה הקינוי קדמו לא אם אבל טמאה".
שבערווה  דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין

(עדים)". משניים פחות (מתקבל)

.ÂË‰M‡ elÙ‡46‰ÁÙLÂ „·ÚÂ47˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ¬ƒƒ»¿∆∆¿ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯·Úa48·B¯˜ elÙ‡Â49˙e„ÚÏ ÔÓ‡ «¬≈»ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â ;‰˙pfL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,‰ËBÒ»¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»¿≈»≈««¿»
ÌÏBÚÏ50ÏÈ‡B‰ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰˙BL dÈ‡Â , ¿»¿≈»»¿≈≈¿…¿À»ƒ

‰¯Bz‰Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ Ì„˜Â¿»««ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«»
˙e„ÚÏ ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - ‰‡ÓËa „Á‡ „Ú ‰ÈÓ‡‰∆¡ƒ»≈∆»¿À¿»¬≈À»¿≈ƒ¿≈
˙B„ÈÚÓ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈL LÓÁ Û‡ .‰‡ÓËÀ¿»«»≈»ƒ∆¿∆¿ƒ
ÏÚ d¯Ò‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ó‡Â .˙‡ÓËpL ¯ÓBÏ BÊ ÏÚ BÊ««∆ƒ¿»¿∆¡∆∆»∆»¿»¿»«
d„ÈÒÙ‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d˙B˜L‰Ï ‡lLÂ dÏÚa«¿»¿∆…¿«¿»¬»…¿«¿ƒ»

d˙a˙kÓ51.‰‡ˆBÈÂ d˙a˙k ˙ÏËB ‡l‡ , ƒ¿À»»∆»∆∆¿À»»¿¿»
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אחר.46) במקום לעדות הכנענים.47)הפסולה
מדבריהם.48) לעדות ופסול חכמים דברי על שעבר
אחר.49) במקום להעיד נאמן שאינו משפחתית, קרבה
עליה.50) להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול אבל
כדי 51) שקר להעיד חשודות אותה, ששונאות מתוך

שלא  אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד
עימה, מטיבות שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה,
כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא

.ÊËdÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ¯Ó‡Â ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»«ƒ¿»¬≈≈»
¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .e¯‡aL BÓk ,‰˙BL»¿∆≈«¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»«

'˙‡ÓË ‡Ï'52˙‡ÓËa „Á‡ „ÚL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - …ƒ¿»≈¿ƒ∆≈∆»¿À¿«
ÔB¯Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,ÌÈLk ‰ËBÒ53È¯·c ÔÈÁBc »ƒ¿«ƒ¿≈¿»»∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBL‡¯‰54.ÌÈLk ‡e‰L »ƒ∆ƒ¿«ƒ

הייתי 52) אני גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת בפניך.
בפנינו. נטמאת ולא כך.53)עמך, אחר שבא

שיכחישוהו,54) מבלי עדותו, ונתקבלה ראשון שבא שכיוון
עדים. כשני הוא הרי

.ÊÈ¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ô‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈ƒ¿»¿∆≈
'˙‡ÓË ‡Ï'55e‡·e ,'˙‡ÓË' „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ; …ƒ¿»∆»«∆»ƒ¿»»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL56'˙‡ÓË ‡Ï' e¯Ó‡Â57BÊ È¯‰ - ¿«ƒ¬≈ƒ¿»¿…ƒ¿»¬≈

.‰˙BL»

מייד,55) דבריו ובטלו דיבור כדי בתוך שניהם שהעידו
דין. בבית עדותו עוד נתקיימה לאחר 56)שלא אפילו

דין. בבית הראשון עדות ומצאת 57)שנתקיימה שכשבאת
בפנינו. נטמאת ולא עמך היינו אנו גם יחד שנסתרו

.ÁÈÔÈÏeÒt B‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈa¯58„Á‡k59B‡ ÌÈLp‰Â '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ „Ú‰ , «ƒ¿∆»»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ

'˙‡ÓË ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÏeÒt‰60‰˙BL BÊ È¯‰ -61; «¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¬≈»
Ì‰ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ÌÈa¯ ÔÈÏeÒÙe „Á‡ „ÚL62. ∆≈∆»¿ƒ«ƒ¿∆¡»«∆¡»≈

עבדים.58) או קרובים אחת.59)כגון בפניך.60)בבת
הפסולים.61) שבאו קודם נטמאת זה 62)שמא והרי

אחת. בבת שבאו כשרים עדים לשני דומה

.ËÈÈzL ?„ˆÈk .·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒt Ôlk eÈ‰»À»¿ƒ«≈««»…≈«¿≈
'˙‡ÓË ‡Ï' ˙B¯ÓB‡ LÏLÂ '˙‡ÓË' ˙B¯ÓB‡ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»¿»¿…ƒ¿»
Úa¯‡Â '˙‡ÓË ‡Ï' ˙B¯ÓB‡ LÏL ;‰˙BL BÊ È¯‰ -¬≈»»¿…ƒ¿»¿«¿«

‰˙BL dÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ˙B¯ÓB‡63‰ˆÁÓ eÈ‰ . ¿ƒ¿»¬≈≈»»»∆¡»
.‰˙BL BÊ È¯‰ - ‰ˆÁÓ ÏÚ«∆¡»¬≈»

רוב 63) אחר הלך אחד, עד תורה שהאמינה מקום "כל
דעות".

.ÎÈ„Ú ÈtÓ ‰˙BL dÈ‡L e¯Ó‡L ‰ËBÒ Ïk»»∆»«¿∆≈»»ƒ¿≈≈≈
ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË64‡ˆ˙Â , À¿»¬≈¬»««¿»¿»¿≈≈

‰a˙k ‡Ïa65‰i˙M‰Â ,‰¯È˙Òe Èep˜a ‰¯Ò‡ È¯‰L ; ¿…¿À»∆¬≈∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,„Ú da LÈ È¯‰L ‰ÚÓ d¯ÈzzL∆«ƒ»ƒ¿¿»∆¬≈≈»≈¿∆≈«¿

תתירה.64) לא גרמו 65)והשתייה הרעים מעשיה "שהרי
להאסר". לה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שאינן 1) נשים המים, שתיית דיני המשך רבינו בו כלל

אם  מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים
את  בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה שבעל שמי
אם  שתתה, ולא וסתירה קינוי לה שהיה אשה דין אשתו,
הנחשד  עם נישואיה איסור עמה, שנתייחד למי אסורה

עליה.

.‡d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰¯zÒÂ dÏ ‡pwL ‰M‡ƒ»∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»≈ƒ»
‡ˆz - È˙‡ÓË Ô‰ :‰¯Ó‡Â ‰˙ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ;˙BzLÏƒ¿∆»ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ¿≈ƒ≈≈
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆∆¿»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL2‰˙BL ÈÈ‡Â ‰‡ÓË ÈÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .3- »¿≈ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿≈ƒ»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,˙BzLÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡4Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ»ƒ¿¿≈≈¿…¿À»¿≈ƒ

dÏÚaL B‡ ,d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :dÏÚa ¯Ó‡»««¿»≈ƒ∆¿«¿»∆¿»»
‰¯zÒpL ¯Á‡ dÏÚa5‰˙BL dÈ‡ BÊ È¯‰ -6˙ÏËBÂ ; «¿»««∆ƒ¿¿»¬≈≈»»¿∆∆

d˙a˙k7ÌÏBÚÏ [ÂÈÏÚ] ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰‡ˆBÈÂ8. ¿À»»¿¿»¿ƒ¬»»»¿»

ועומדת 2) בדוקה אני, טמאה שאמרה כיון א. כד, סוטה
(רש"י  הספק את לברר אלא ניתנו לא המרים והמים היא

כ.). המים 3)שם יבדקוה פן שחוששת יראה, מחמת
פ"ג, לקמן וראה יט:) שם (רש"י טהורה היא אם אפילו

נשארה 4)ה"ב. - שותה שאינה מתוך א. כד, שם
פ"א  למעלה וראה כתובתה. והפסידה לבעלה, באיסורה

פ. עליו.5)הערה אסורה,6)ונאסרה ביאה שבא כיון
וראה  ה"ח. להלן כמבואר אשתו, את בודקים המים אין

ה"א. פ"ג, (סוטה 7)לקמן תשתה שלא לה גרם שהוא
והשתיה 8)כד.). עליו, נאסרה וסתירה קינוי לאחר כי

פ"א. סוף למעלה ראה נמנעה, שתתירה

.·ÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB¯ Ô‰ÈÏÚ·e ˙BzLÏ ˙BˆB¯ Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰¯È˙Ò È„Ú e‡B·iMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰¯OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ e¯Ò‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈

Ì·È ˙¯ÓBLÂ ,‰Òe¯‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL9‰pË˜e ,10 »ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
ÏB„b‰ ˙L‡11˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e , ≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆

ÒBÈ‚B¯c‡12‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,13B‡ ,¯bÁ‰ ˙L‡Â , «¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈
ÔÎÂ ,„È ˙e¯k ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ ,Ìl‡‰»ƒ≈ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈
dÈ‡LÂ ,„È ˙˙e¯Îe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â ,˙¯bÁ‰«ƒ∆∆¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»

˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk .˙ÚÓBL14. ««»««≈≈≈»¿»ƒ¿

וקינא 9) שייבמה, לאחיו וממתנת בנים, בלא מת שבעלה
יבמה. אחד.10)לה ויום שנה שתיםֿעשרה מבת פחותה

אחד.11) ויום שנה שלשֿעשרה אבר 12)בן לו שיש
הכ"ד. פ"ב אישות הל' למעלה כמבואר נקבות, ואבר זכרות

אבל 14)עיוור.13) הבאה, בהלכה המבוארים מהטעמים
את  ולהפסיד לעולם לבעליהן להיאסר וסתירה קינוי להן יש

כתובתן.

.‚¯L‡ :¯Ó‡pL ?˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆∆¡«¬∆
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˙Áz .dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡ ‰ËOz15‰Òe¯‡Ï Ë¯t - ƒ¿∆ƒ»««ƒ»««¿»«¬»
Ë¯t - ‰M‡ .dLÈ‡ ˙Áz dÈ‡L ,Ì·È ˙¯ÓBLÂ¿∆∆»»∆≈»««ƒ»ƒ»¿»

‰pË˜Ï16ÔË˜ ˙L‡Ï Ë¯t - dLÈ‡ ˙Áz .17˙L‡Â ƒ¿«»««ƒ»¿»¿≈∆»»¿≈∆
LÈ‡ BÈ‡L ,ÒBÈ‚B¯c‡18- dLÈ‡ ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ . «¿¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿«≈≈≈ƒ»

‡ÓBÒ ˙L‡Ï Ë¯t19- ‰M‡‰ ˙‡ Ô‰k‰ „ÈÓÚ‰Â . ¿»¿≈∆≈¿∆¡ƒ«…≈∆»ƒ»
dÏ ÔÈ‡L ÈÓÏ Ë¯t - ‰Ètk ÏÚ Ô˙Â .˙¯bÁÏ Ë¯t¿»¿ƒ∆∆¿»«««∆»¿»¿ƒ∆≈»
ÁwÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰L·È B‡ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,Ûk«∆»¿»¬À»¿≈»∆≈»¿»ƒ«

‰Ètk :¯Ó‡pL ,˙Á‡ dtk elÙ‡Â .da20‰¯Ó‡Â . »«¬ƒ«»««∆∆¡««∆»¿»¿»
ÈÓÏ Ë¯t - ‰M‡‰ Ï‡ ¯Ó‡Â .˙Ól‡Ï Ë¯t - ‰M‡‰»ƒ»¿»¿ƒ∆∆¿»«∆»ƒ»¿»¿ƒ

˙ÚÓBL dÈ‡L21‰ËOz ¯L‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ∆≈»«««¬≈≈¬∆ƒ¿∆
dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡22‡e‰Â e‰BÓk ‰ÓÏL ‰È‰zL „Ú - ƒ»««ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈»»¿

d˙B‡ ·kÚnL ¯·c ÏkL z„ÓÏ ‡‰ .d˙BÓk ÌÏL»≈¿»»»«¿»∆»»»∆¿«≈»
˙BzLlÓ23d˙B˜L‰lÓ dÏÚa ˙‡ ·kÚÓ24ÏÎÂ , ƒƒ¿¿«≈∆«¿»ƒ¿«¿»¿»

d˙B˜L‰lÓ ÏÚa‰ ˙‡ ·kÚÓ‰25·kÚÓ e‰BÓk ÌeÓ - «¿«≈∆«««ƒ¿«¿»»¿«≈
˙BzLlÓ d˙B‡26. »ƒƒ¿

פרט 15) אישה, "תחת רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
כג:). (סוטה כו'" אשה,16)לארוסה נקראת שאינה

אינה  - תורה קידושי שהן קידושיה אביה כשקיבל ואפילו
ע"י  להמיתה רשאי ואינו עונשין, בת אינה שהרי שותה,

המשנה'). ('מרכבת המרים מים איש,17)השקאת שאינו
פ"ד, אישות הל' למעלה כמבואר קידושין, קידושיו ואין
ובוודאי  לבינה, בינו שלום הטלת משום כאן ואין ה"ז.
ואשת  המשנה'). ('מרכבת בשבילם השם את למחוק שאסור

רוקח'). ('מעשה זה בכלל זכר 18)שוטה ספק אלא ודאי,
הל' לעיל כמבואר ספק, קידושי - וקידושיו נקבה, ספק
משום  טומטום, דין רבינו הזכיר ולא הי"א. פ"ד, אישות
אשה, לישא לו מותר אנדרוגינוס ורק כלל, נישואין לו שאין

הט"ו. ביאה איסורי מהל' בפ"א יכול 19)כמבואר שאינו
שאם  ומשמע, כז.). (סוטה זו העלמה בלא אפילו לראות
בעין  גם שהרי להשקותה, הוא יכול אחת, בעין רואה הוא
רוקח'). ('מעשה בקלקולה לראות הוא יכול אחת

שם.20) כא.21)סוטה, אות נשא זוטא, וכל 22)'ספרי'
אלא  בא ולא הוא, מיותר הפרשה שבסוף הזה הפסוק

שם). (סוטה לאיש ואשה לאשה איש כגון 23)להשוות
ואילמת. משקה 24)גידמת אינו אילם, או גידם הוא שאם

סומא.25)אותה. סומא.26)כגון היתה אם

.„‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜27- dBˆ¯a ‰˙pÊ Ì‡ , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»
‡Ï .dÏ ÔÈp˜Ó CÎÈÙÏ .dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡∆∆¿»««¿»¿ƒ»¿«ƒ»…

d˙B˜L‰Ï28e¯‡aL BÓk ,d˙a˙kÓ dÏÒÙÏ ‡l‡ ,29. ¿«¿»∆»¿»¿»ƒ¿À»»¿∆≈«¿
‰pËw‰ Ï·‡Ôe‡Ó ˙a30dÏ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈp˜Ó ÔÈ‡ - ¬»«¿«»«≈≈¿«ƒ»∆≈»

‡Ï - Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â .dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï ÔBˆ»̄¿≈»≈««¿»«¬ƒ»»…≈…
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡31. ∆∆¿»»»

אישות 27) הל' לעיל כמבואר תורה, נישואי נישואיה והרי
הי"א. פרט 28)פ"ג - אשה מהפסוק: נתמעטה שהרי

קטנה 29)לקטנה. אין הראב"ד ולדעת ה"ב, למעלה
אמרו  שהרי ברצון, זינתה אם אפילו בעלה על נאסרת
מותרת  ואנוסה הוא", אונס קטנה, "פיתוי לג:): (יבמות
מפני  נדחית זו שדיעה סובר רבינו אולם ישראל. לבעלה

פתח  "האומר שם: שאמרו א. ט, בכתובות התלמוד סוגיית
נאמן  הי"ב), פי"א אישות הל' למעלה (ראה מצאתי פתוח
ספיקות, שני כאן יש והלא שם: ושאלו עליו", לאוסרה
נאמר  אם ואפילו קידושין, אחר ושמא קידושין קודם שמא
שהאנוסה  ברצון, שמא באונס, שמא - קידושין לאחר
כשקידשה  שהמדובר בסוגיא שם ותירצו לישראל, מותרת
שפתחה  וטען שנים, שלש מבת פחותה והיא לישראל, אביה
ברצון, שמא באונס שמא אחד, ספק אלא כאן שאין פתוח,
מדברת  שהסוגיא רבינו וסובר להחמיר, - תורה איסור וספק
אינו  קטנה שפיתוי הרי קטנה. עדיין כשהיא אפילו שם
על  תיאסר למה כאנוסה, אותה נדון שאם לאונס, נחשב
מה  וגם ה"ב). ביאה איסורי מהל' בפ"ג (מגידֿמשנה בעלה
אין  שזינתה, "קטנה ה"א): פ"ב (סוטה ב'ירושלמי' שאמרו
תלמוד  סוגיית מפני נדחה - בעלה" על להאסר רצון לה

שם. הפנים' ב'מראה וראה הנ"ל, יתומה 30)בבלי היא
מדברי  אלא אינם שקידושיה אמה, או אחיה שהשיאוה
למעלה  כמבואר מיאון, עלֿידי לעקרם ויכולה סופרים,

ה"א. גירושין מהל' אינה 31)פי"א למאן, שיכולה כל
שמותרת  שזינתה כפנויה היא והרי התורה, מן איש כאשת
ומקור  ה"ב. פ"ג ביאה איסורי בהל' כמבואר לכהן, אפילו
נתפשה  לא "והיא שם: שאמרו א. נב, נדה במס' רבינו דברי
שאע"פ  אחרת לך ויש מותרת, (נאנסה) נתפשה אסורה, -
טעות". קידושי שקידושיה זו ואיזו? מותרת, נתפשה שלא
כהן, שאני מנת על כגון - טעות קידושי שם: רש"י ומפרש
ולענין  כלום, מעשיה שאין קטנה וכגון ישראל. הוא והרי
כשהיא  זה וכל היא. בעלמא שפנויה עליו, נאסרה לא זנות
ויכולה  תורה קידושי קידושיה שאין מיאון, ובת יתומה

טעות. בקידושי כמו לעקרם

.‰B˙˜e˜ÊÏ B‡ B˙Òe¯‡Ï ‡p˜32¯Á‡ ‰¯zÒÂ , ƒ≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««
ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ‰˙BL BÊ È¯‰ - d‡OpL33‰‡eO . ∆¿»»¬≈»ƒ¿»»«»ƒ¿»
d˙B‡ ÏBÚ·iL Ì„˜ ‰¯zÒÂ ,dÏ ‡pwL34- dÏÚa ∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿»«¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡Â ,‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,‰˙BL dÈ‡≈»»¿¿»¿…¿À»«¬»»»
È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈

ÏÚBa ˙·ÈÎLÏ ÏÚa ˙·ÈÎL ‰Ó„wL - CLÈ‡35. ƒ≈∆»¿»¿ƒ«««ƒ¿ƒ«≈

כמבואר 32) לה, לחלוץ או ליבמה לו הזקוקה יבם שומרת
הי"ח. יבום מהל' פ"ב הן 33)לעיל יושבות עכשיו שהרי

כו.). (סוטה הנשים כשאר בעל לחופה,34)תחת שנכנסה
נבעלה. לא עדיין אבל נשואה, של דין לה יש שמאז

אבל 35) סוטה, מי להשקותה אלא אינו זה וכל ב. כד, סוטה
שהרי  תחילה, בעלה שיבעלנה צורך אין בעלה, על להאסר

עליו. נאסרה שזינתה ארוסה אפילו

.Â˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯ib‰36¯b‰ ˙L‡Â ,37„·Ú ˙L‡Â «ƒ…∆¿«¿À¿∆∆¿≈∆«≈¿≈∆∆∆
¯¯ÁLÓ38˙¯ÊÓÓe ,39¯ÊÓÓ ˙L‡Â40ÒÈ¯Ò ˙L‡Â , ¿À¿»«¿∆∆¿≈∆«¿≈¿≈∆¿ƒ

‰nÁ41Ì„‡ ÒÈ¯Ò B‡42Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zn‰ , «»¿ƒ»»«À»¿«¿≈∆¬≈≈
˙B˙BLÂ ÌÈLp‰ ÏÎk43. ¿»«»ƒ¿

לכל 36) כישראלית היא והרי ששוחררה, כנענית שפחה
הי"ז. ביאה איסורי מהל' בפי"ב כמבואר שהיא 37)דבר,

ישראל. לכל 38)בת כישראל שהוא ששוחרר, כנעני עבד
(פט"ו 39)דבר. בנישואיהן עבירה שאין לגר, שנישאה
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שיש  לישראל, נישאה אם אבל ה"ז), ביאה איסורי מהל'
בני  אותה איסור בודקים המים שאין שותה, אינה - שואיהן

ה"ח. בסמוך כמבואר מעוון, האיש מנוקה אלאֿאםֿכן
איסורי 40) (הל' בנישואיהן איסור שאין גיורת, שהיא כגון

אינה  לממזר שנישאה כשרה ישראלית אבל שם), ביאה
משנה' ה'כסף ולדעת בסמוך. למעלה כמבואר שותה,
ממזר" אשת "וממזרת היא: רבינו בדברי הנכונה הגירסה
בדפוסים  אינה זו גירסה אולם בנישואיהם. עבירה שאין
- א כו, סוטה במס' ורש"י התימנים. בכת"י ולא קדומים
הראויה  אשה כלומר, - לממזר" ממזר "אשת מפרש:
זה  בדין והחידוש רוקח'). ('מעשה כדברינו והוא לממזר.
שלום  נעשה ולא תשתה לא ממזר אשת נאמר: שלא הוא,
לא  והלואי בישראל, ממזרים להרבות לנו למה כי ביניהן,

וברש"י). שם, (סוטה ירבה ולא סריס 41)יפרה שנולד
הי"גֿיד. אישות, מהל' פ"ב לעיל כמבואר אמו, מבטן
הנקרא  אדם ע"י ההולדה אברי נתקו או שחתכו לזה בניגוד

ובביאורנו. שם כמבואר אדם, כוס 42)סריס ששתה כגון
כי  (כסףֿמשנה), בקהל לבוא לו ומותר ונסתרס, עיקרין של
הכהו  או אדם כשכרתו אלא בקהל לבוא תורה אסרה לא
וראה  ה"ט, ביאה איסורי מהל' פט"ז לקמן כמבואר קוץ,
סריס  בכל רבינו מדבר למלך', ה'משנה ולדעת הי"ב. שם
זאת  ובכל אדם, בידי תשמישו אברי כשנתקו ואפילו אדם,
שסריס  ומשוחררת, בגיורת מדובר כאן כי לו, מותרת אשתו
שהדגיש  וזהו ה"א), שם ביאה איסורי (הל' בהן מותר אדם

מצידן. בא שההיתר לבעליהן, המותרות סוטה,43)רבינו
(רש"י  זריעה בר שאינו אע"פ הוא, שכיבה בר סריס כי שם.
סריס  "אשת אומר: שם, המשנה בפירוש ורבינו שם).

שכיבה". לו שאין אע"פ (שותה)

.Ê˙BÓk d˙B‡ ‰˜LÓe dÏ ‡p˜Ó - ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿«≈»«¿∆»¿
‡È‰L44Ì„˜ dÏÚa ˙Óe ˙BzLÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰M‡ . ∆ƒƒ»»∆∆ƒ¿≈«¿»…∆

‰˙BL dÈ‡ - ‰zLzL45d˙a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ,46. ∆ƒ¿∆≈»»¿…∆∆¿À»»

(סוטה 44) נהרגנו ולא הולד על נחוס אומרים ואין מעוברת,
לה  שממתינים סוברים שם ה'תוספות' אולם וברש"י). שם,

אותה. משקים ואז שתלד, האיש 45)עד והביא שנאמר:
מת. והרי אשתו, כתובתה 46)את והפסידה זנתה שמא

הלל). כבית כד. (סוטה

.Á¯Á‡ ÂÈÓiÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡aL LÈ‡ Ïk»ƒ∆»ƒ»¬»ƒ»»««
ÏÈc‚‰L47ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ -48˙‡ ÔÈ˜„Ba ∆ƒ¿ƒ≈««ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆

¯eÒ‡L ,ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a elÙ‡Â .BzL‡ƒ¿«¬ƒ»«¬»¿≈»ƒ∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ49.BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿

˙‡ ‡Oz ‡È‰‰ ‰M‡‰Â ,ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ≈»¿»ƒ»«ƒƒ»∆
˙‡ ‰‡OB ‰M‡ ,ÔBÚÓ ‰wÓ LÈ‡‰L ÔÓÊa - dBÚ¬»ƒ¿«∆»ƒ¿À∆≈»ƒ»¿»∆

dBÚ50. ¬»

עונשין.47) בר יח)48)שהוא ה, (במדבר הפסוק עלֿפי
אותה  מחסרים שהם לפי כן ונקראו המאררים", המרים "מי
כח, ביחזקאל האמור ממאיר" "סילון מלשון: העולם, מן
שמקללים  בה הנמחות האלות שם על או שם). (רש"י כד

שם). (רמב"ן אישות 49)אותה מהל' פ"י לעיל כמבואר

דברי 50)ה"א. ומקור הי"ז. פ"ג להלן וראה א. כח, סוטה
נא. הערה להלן רבינו,

.ËÈ·iÁÓ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
‰iL elÙ‡ ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï51dÏ ‡p˜Â , »ƒ≈«»≈¬≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»

‰˙BL dÈ‡ - ‰¯zÒÂ52,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz ‡l‡ ; ¿ƒ¿¿»≈»»∆»≈≈¿…¿À»
‡OÂ ¯·Ú .‰Ê ÌeMÓ Û‡ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬»»»«ƒ∆»«¿»»

B¯·Á ˙˜ÈÓe B¯·Á ˙¯aÚÓ53ÔÈ‡L ,‰˙BL BÊ È¯‰ - ¿À∆∆¬≈≈∆∆¬≈¬≈»∆≈
‰¯·Ú Ô‡k54. »¬≈»

שניה 51) שהיא שניה, ונקראת סופרים, מדברי שאסורה
ה"ו. אישות מהל' פ"א לעיל בפירוש 52)לעריות, שהרי

וחלוצה  גרושה גדול, לכהן "אלמנה כג:): (סוטה שנינו
שם  ומפרש כתובה". נוטלות ולא שותות לא הדיוט, לכהן
עליהן  שבא מעון, מנוקה האיש שאין משום הטעם, רבינו
מדברי  אלא אסורה אינה לכהן חלוצה והרי אסורה, ביאה
הוכיח  ומכאן ה"ז), ביאה איסורי מהל' פי"ז (ראה סופרים
סופרים  מדברי עליו אסורה אשתו היתה שאפילו רבינו

(משנהֿלמלך). שותה אינה - או 53)בלבד חבירו שמת
עד  להנשא ואסורה מניקה, או מעוברת והיא גירשה,
לעיל  כמבואר יניקה, חדשי וארבעה עשרים עליה שיעברו

הכ"ה. גירושין מהל' מצד 54)פי"א אסורה זו ביאה אין
שם), גירושין הל' (ראה הולד סכנת משום אלא עצמה,
לאחר  כלומר זמן, לאחר ולהחזירה להפרישה יכול שהרי
שם, גירושין והל' כד. (סוטה היניקה חדשי וארבעת עשרים
וביאתה  לעולם שאסורה שניה, לאיסור דומה זו ואין הכ"ח).
אין  - חמיו בבית ארוסתו על הבא וכן עצמה, מחמת אסורה
('מרכבת  עצמה מצד אלא אחר דבר מחמת הביאה איסור

המשנה').

.È‡OÂ ,ÌÈa ‡ÏÂ „ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿»≈≈¿…»ƒ¿»»
‰¯˜Ú55˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ê B‡56‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡ - ¬»»¿≈»«¿ƒ≈»»¿…

‰a˙k ˙ÏËB57‰Èe‡¯ ˙¯Á‡ ‰M‡ B‡ ÌÈa BÏ eÈ‰ . ∆∆¿À»»»ƒƒ»«∆∆¿»
‰˜Ê ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰Ê È¯‰ - „ÏÈÏ≈≈¬≈∆«¿∆»««ƒ∆ƒ¿≈»

„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡Â ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰¯˜Ú B‡58‡lL . ¬»»«¿ƒ¿≈»¿»≈≈∆…
;„ÏÈÏ ‰Èe‡¯· ‡l‡ ,'Ú¯Ê ‰Ú¯ÊÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿ƒ¿¿»»«∆»»¿»≈≈
dk¯„ ‰È‰ ,ÁÂ¯a „Ïz - ¯Úˆa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»∆∆¿««≈≈¿∆«»»«¿»

ÌÈ¯ÎÊ „Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ59. ≈≈¿≈≈≈¿»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"clil DMxc did ,gexA clY - xrvA zclFi dzid m`W¤¦¨§¨¤¤§©©¥¥§¤©¨¨©§¨¥¥
mixkf clY - zFawp." §¥¥¥§¨¦

עניני  עוד מוזכרים שם אבל סוטה, ובגמרא בספרי מקורו
"יולדת  שנים" יולדת "אחד ארוכים" יולדת "קצרים ברכה:
מפרט: שם ותנחומא תוספתא ובירושלמי שנה". כל שנים
וי"ל  לבנים" יולדת שחורים נאים, יולדת (כעורים) "כאורים
מס' וראה שם, סוטה בש"ס הרמב"ם גירסת היתה שכך
הוא  וכן תשל"ט) (ירושלים כו' נוסחאות שינויי עם סוטה

יד. כתבי בכמה
ופניה  מתחזקת זה הרי כתב: הכ"ב פ"ג שלהלן עוד ולהעיר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



dheqקסב zekld - miyp xtq - a`Îmgpn e"h 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(ורק  זכר ותלד ותתעבר יסור חולי בה היה ואם מזהירות
ואם  לשון) בשינוי כאן שמביא חז"ל דרשת מביא אח"כ
לילד  דרכה היה במהרה, תלד בקושי לילד דרכה היה

זכרים. תלד נקבות
זרע" ונזרעה "ונקתה הפסוק על עוזיאל בן יונתן ובתרגום
ותתעבר  . . יונתן) פי' ראה – מנהר נזיוה זכיא ("ותיפוק

זכר". בבר
.15 dxrde 34 cenr g"k wlg zegiy ihewl

או 55) תתעבר, שלא כדי עקרין של כוס ששתתה כגון
מב:). ליבמות (רש"י שלה האם וניטלה רחמה שנעקר

לעיל 56) כמבואר אשה, סימני לה ואין אמה מבטן לקויה
ה"ו. אישות מהל' ולא 57)פ"ב כתנאֿקמא א. כד, סוטה

ואין  הואיל לקיימן לו ראויות אינן אלה שכל אליעזר. כרבי
וראה  שם), (רש"י ורביה פריה על נצטוו וישראל בנים, לו

ה"ז. אישות מהל' פט"ו או 58)לעיל בנים לו ויש הואיל
אישות  הל' לעיל כמבואר הן, לאישות ראויות - אחרת אשה
מפורש  וכן אשתו", את האיש "והביא בה: קורא ואני שם.
כו. סוטה ב'תוספות' והובא ה"ג, פ"ד (סוטה ב'ירושלמי'
לו  היו שאם אלעזר, לרבי חכמים "מודים ישא): לא ד"ה

שותה". שהיא ובנים (סוטה 59)אשה האומר כדברי שלא
מי  זרע, ונזרעה שנאמר: שותה, אינה - "איילונית שם):
כדברי  אלא להזריע", דרכה שאין זו יצאת להזריע, שדרכה
הזאת  האשה שתהא תורה הקפידה שלא שם, ישמעאל רבי

לילד. ראויה

.‡ÈÈep˜ ÔÈa e˙Óe ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰60- ‰¯È˙ÒÏ »ƒ»»ƒ≈≈ƒƒ¿ƒ»
˙È‡¯ ¯·k61BÏ eÈ‰ ‡Ï .d˙B‡ ‰˜LÓe ,˙BzLÏ ¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿∆»…»

˙ÈBÏÈ‡‰ BÊ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡ÏÂ ÌÈa»ƒ¿…ƒ»»¿»≈≈∆»»«¿ƒ
da ‡ˆBiÎÂ62Èep˜ ÔÈa B˙Le¯bÓ Ôa BÏ „ÏBÂ , ¿«≈»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

˙BzLlÓ ˙ÈBÏÈ‡‰ ˙ÈÁ„ ¯·k - ‰¯È˙ÒÏ63. ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒƒ¿

העקרה.60) לאשתו נמצא 62)העקרה.61)שקינא
כאמור  לשתות, ראויה זו איילונית היתה לא הקינוי שבשעת

הקודמת. סוטה,63)בהלכה ב'ירושלמי' זו, הלכה כל
שם.

.·ÈÈÓ ‰˙˙L ‡ÏÂ ‰¯È˙Òe Èep˜ dÏ ‰È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»¿…»¿»≈
‡lL ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa - ÌÈ¯n‰«»ƒ≈∆…»»«¿»¿«¿»≈∆…

‡È‰ ‰˙ˆ¯64,˙„B‰ B‡ ,‰‡ÓË „Ú dÏ ‡aL ÔÈ·e , »¿»ƒ≈∆»»≈À¿»»
ÌÈLp‰ el‡Ó ‰˙È‰ B‡65B‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L »¿»≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡pwL66dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ - ∆ƒ¿»≈ƒƒ¿∆∆¿»««¿»
BnÚ ‰„ÁÈ˙pL ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈ƒ¬»«∆∆ƒ¿«¬»ƒ

ÌÏBÚÏ67¯·Ú Ì‡Â .dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L C¯„k ¿»¿∆∆∆ƒ¬»««¿»¿ƒ»«
dÏ eÈ‰ elÙ‡ ,Ë‚a ÂÈzÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d‡Oe¿»»ƒƒ»ƒ«¿»¿≈¬ƒ»»

epnÓ ÌÈa ‰nk68‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .69ÌLk :e„ÓÏ «»»ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿¿≈
ÏÚBaÏ ‰¯eÒ‡ Ck ÏÚaÏ ‰¯eÒ‡L70. ∆¬»«««»¬»«≈

טמאה.64) שהיא הודתה לא אבל יראה, מחמת
ה"ב.65) לעיל או 66)המנויות בעלה שנתחרש כגון

ה"יֿיא. פ"א למעלה כמבואר אחרת, למדינה שהלך
ואפילו 67) יגרשנה, או בעלה כשימות ואפילו ב. כז, סוטה

רוצה  אינו והבעל לשתות ומוכנה אני טהורה טוענת אם
שנינו  וכן א. צב, ביבמות כמבואר עליו, נאסרה - להשקותה
בית  מתרומת אפילו בתרומה, לאכול שאסורה ו.), (סוטה
הקינוי  הוא: שכלל להשקותה, רוצה אינו שבעלה כל אביה,
שאם  אלא ולתרומה, ולבועל לבעל אותה אוסרים והסתירה
ואין  באיסורה, נשארה - שתתה לא ואם הותרה , - שתתה
והשווה  (משנהֿלמלך). בעל של כרחו בעל אותה משקים

הי"ב. ביאה איסורי מהל' ב.68)פי"ח כד, יבמות
רבינו.69) משה עד איש מפי איש בשמועה שקיבלו
אחת 70) ונטמאה, נטמאה בפרשה, האמורות פעמים "שתי

חכמים  ואמרו במשנה). כז: (סוטה לבועל" ואחת לבעל
מה  לה, ראוי שאינו במי עיניה נתנה "סוטה ט.): (שם
נטלוהו  שבידה ומה לבועל), (שאסורה לה ניתן לא שביקשה
לבעלה. נאסרה הודתה ואם מתה. מים, שותה (אם ממנה
שמבקש  מה שלו, שאינו במה עיניו הנותן שכל שם), רש"י

הימנו". נוטלים - שבידו ומה לו, נותנים אין -

.‚È·e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡‰¯zÒpL ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ e‡ ¬»ƒ…»«ƒ»»∆»≈ƒ∆ƒ¿¿»
eÒÎpL ÔB‚k ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓe e‡·e ,‰Ê LÈ‡ ÌÚƒƒ∆»»¿»»¿…»¿∆ƒ¿¿

d¯B‚Á ˙¯‚BÁ ‰e‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡71˜¯ e‡ˆÓ B‡ ,72 «¬»¿»»∆∆¬»»¿…
‰lÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ73dÏÚa d‡ÈˆB‰ Ì‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ«ƒ»¿«≈»∆ƒƒ»«¿»
‰Êk ¯ÚÎÓ ¯·„a74ÔÚËpÏ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75‡l‡ , ¿»»¿…»»∆¬≈…ƒ»≈«ƒ¿»∆»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡76epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,d‡Oe ¯·Ú Ì‡Â . ¬»»»¿ƒ»«¿»»¿»»»ƒƒ∆
‡ˆz ‡Ï -77‡ˆz - epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;78. …≈≈¿ƒ…»»»ƒƒ∆≈≈

(יבמות 71) לצניעות חוגרות הנשים שהיו מכנסים) (כעין
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו בדברי וראה וברש"י), כד:

שם).72)הט"ו. רבינו, (לשון הפרושה 73)לח רשת
הרוק  זרק "מי הישן. על להגן למיטה מעל חופה כעין
ורקקה  זו זינתה הילכך למעלה, ופניו השוכב אם כי למעלה,

שם). ביבמות, (רש"י תשמיש" את 74)בשעת זה "מגפפין
בהל' רבינו לשון דלתות", והגיפו זה אחר זה שנכנסו או זה,

שם. לעז.75)אישות דברי עליו שטוענים לחשוד,
נטמאה.76) שנולדו 77)שמא בניה על לעז להוציא שלא

לאביהם. האסורה הרי"ף 78)מאשה וכפירוש שם. יבמות,
שם.

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ep¯La80‰ÈÏÚ ¯ÈÚ‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆»
‰pÊ ÈBÏt :e¯Ó‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰ˆÁÓe ÌBÈ ÔÚËp‰ ÏÚÂ¿««ƒ¿»∆¡»≈¿»¿¿ƒƒ»
B‡ dÏ eÈ‰ ‡lL ‡e‰Â .ÏBw‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒ¿…»««¿∆…»»
‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .ÏBw‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈ·ÈB‡ BÏ¿ƒ∆«¬ƒƒ∆«¬»ƒ…»¿»
˙ÓÁÓ ‡lL ÏBw‰ ˜ÒtL B‡ ,¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Ï ‰p¯ ÌL»ƒ»¿»»∆»ƒ∆»««∆…≈¬«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆz ‡Ï - ÔÚËpÏ ˙‡O Ì‡ ,‰‡¯Èƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿»…≈≈««ƒ∆≈

ÌÈa dÏ81‡Ï - BnÚ ‰˙pfL „Á‡ „Ú ‡a elÙ‡ . »»ƒ¬ƒ»≈∆»∆ƒ¿»ƒ…
‡ˆz82. ≈≈

תצא.79) - בנים לה היו לא כמבואר 80)שאם הלעיזו,
וכן  התימנים, ובכת"י לד. הערה ה"ח, פ"א, לעיל בביאורנו

העיר". "שנבוכה רומי: א.81)בדפוס כה, יבמות
כי 82) נאמן, אינו - וסתירה קינוי לו קדם שלא אחד עד כל

באו  ואם סו.). (קידושין משנים" פחות שבערוה דבר "אין
הט"ז. בסמוך מבואר דינה עדים, שני
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.ÂË˙‡OÂ ,¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa dÏÚa d‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ»«¿»¿≈≈»»¿…»¿ƒ»
ÔÚËpÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dL¯‚Â ¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»¬≈¬»¿ƒ»≈«ƒ¿»

BÏÏ‚a dÏÚa ˙ÁzÓ ‰˙‡ˆiL83‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆»»»ƒ«««¿»ƒ¿»¿ƒƒ»…
‡ˆz84.ÌÈa dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈««ƒ∆≈»»ƒ

עולמית.83) עליו ונאסרה לו, נבעלה הואיל 84)שמא
מחמירים  ואין הקול הופסק אחר, לבעל נישאת ובינתיים
המתואר  לדין דומה זה והרי כד:), (יבמות כך כל עליה
לנטען  נישאת אם . . . הקול פסק ש"אם הקודמת בהלכה

בנים". לה שאין אע"פ תצא, לא -

.ÊËÌÚ ‰˙pfL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡aL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»ƒ
‡ˆz BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ dÏÚa ˙Áz ‰˙È‰Lk ‰Ê∆¿∆»¿»«««¿»»ƒ¬≈≈≈

‰fÓ85ÏÎÂ .ÌÈa ‰nk epnÓ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ∆«»»ƒ¿»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - '‡ˆz' e¯Ó‡L ÌB˜Ó86. »∆»«¿≈≈≈≈¿…¿À»

נאנסה,85) אם אבל ברצון, כשזינתה זה וכל שם. יבמות,
לבועל  גם היא מותרת - ישראל בעלה על נאסרה ולא הואיל

סק"י). יא, סי' אהע"ז מחוקק' 'ירושלמי'86)('חלקת
בלא  תצא כלומר, פרן", בלא "תיפוק ה"ו: פ"ז כתובות
ויתר  כתובתה. ולהפסיד להאסר לה גרמו מעשיה כי כתובה,
ה"י  פכ"ד אישות הל' למעלה מבוארים בוגדת, אשה דיני

הפרק. סוף עד -

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) ששתתה סוטה הסוטה, השקאת סדר רבינו בו ביאר

אחר  טומאה עדי באו לבעלה, מותרת היא אם מיד מתה
אברים. דרך או בשגגה או באונס זנתה ששתתה,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
ÈBÏt ÌÚ dÏ È˙‡p˜ BÊ ÈzL‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡Â B¯ÈÚaL2, ∆¿ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ

‡È‰L ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰Â ,È„Ú Ô‰ el‡Â ,BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈≈≈««¬≈ƒ∆∆∆ƒ
ÔÈc ˙È·e .¯·c‰ ˜c·Ï d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ È‡Â ,‰¯B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ,B¯ÓLÏ ÌÈÓÎÁ3, ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»

‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ È¯‰L4B˙B‡ ÔÈÁlLÓe , ∆¬≈∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ∆≈«¿ƒ∆«»∆»¿≈ƒ

Lc˜na ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰5. «»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

פלוני.2) עם תיסתר שלא בה שהצריכו 3)התריתי ומה
שלא  וימנעוהו ההתראה יודעים שהם לפי חכמים, תלמידי
שם). סוטה המשנה, בפרוש (רבינו עמה להתקרב

לאחר 4) עליה יבוא ואם ה"ב. פ"א למעלה כמבואר
האיש  שאין שבזמן המים, יבדקוה לא שוב עליו , שנאסרה
לעיל  כמבואר עוונה, את נושאת האשה אין מעוון, מנוקה

ה"ח. ל):5)פ"ב ה, (במדבר בה שנאמר א. ז, סוטה
(דברים  ממרא בזקן ונאמר התורה" כל את הכהן לה "ועשה
'גזירהֿשוה' ולמדו יורוך", אשר התורה פי "על יא): יז,
כאן  אף ואחד, בשבעים להלן מה - "התורה" - "התורה"

ב). עמ' (שם ואחד בשבעים

.·d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ƒƒƒ»«ƒ≈ƒ«»ƒƒ»
‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe ,Ô‰ÈÈa6dÏÚa ÈÙa ‡lL7, ≈≈∆¿«¿ƒ»∆»∆…ƒ¿≈«¿»

ÌÈ¯ÓB‡Â .‰zLz ‡lL ÏB„b „Át d˙B‡ ÔÈ„ÈÁÙÓe«¿ƒƒ»««»∆…ƒ¿∆¿¿ƒ
‰OBÚ ÔÈi‰ ‰a¯‰ ,Èza :dÏ8,‰OBÚ ˜BÁO ‰a¯‰ , »ƒƒ«¿≈««ƒ∆«¿≈¿∆

Ï‡ .ÌÈOBÚ ÌÈÚ¯ ÌÈÎL ‰a¯‰ ,‰OBÚ ˙e„ÏÈ ‰a¯‰«¿≈«¿»«¿≈¿≈ƒ»ƒƒ«
ÏÚ ‰ÁniL ‰M„˜a ·zÎpL ÏB„b‰ ÌMÏ ÈÓ¯‚zƒ¿¿ƒ«≈«»∆ƒ¿«ƒ¿À»∆ƒ»∆«

CeÓ„˜ ‰a¯‰ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .ÌÈn‰9,eÙËLÂ ««ƒ¿¿ƒ»ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ¿¿
.eÏLÎÂ Ô‰ÈÏÚ Ô¯ˆÈ Û˜z ÌÈ¯˜ÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈL‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¿

B˙lk ¯Ó˙Â ‰„e‰È ‰OÚÓ dÏ ÔÈ„ÈbÓe10‰OÚÓe , «ƒƒ»«¬≈¿»¿»»«»«¬≈
BËLt ÏÚ ÂÈ·‡ L‚ÏÈÙa Ô·e‡¯11ÔBÓ‡ ‰OÚÓe , ¿≈¿ƒ∆∆»ƒ«¿»«¬≈«¿

B˙BÁ‡Â12‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰„BzL „Ú ‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï È„k , «¬¿≈¿»≈»∆»«∆∆¿ƒ»¿»
'‰˙BL ÈÈ‡' B‡ ,'È˙‡ÓË Ô‰'13‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈ - ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿»¿…¿À»

.dÏ ˙ÎÏB‰Â¿∆∆»

השמות 6) את בגללה למחוק יצטרכו ולא שתודה כדי
תודה.7)שבמגילתה. ולא ותתגבר בו, גס שלבה מפני

'מרכבת  בעל ולדעת רוקח'). ('מעשה ה"ו בסמוך וכמבואר
הבעל. בפני להודות תבוש אולי הוא, הטעם המשנה'

אמת 8) ושמא קלקול, לידי שתבוא ילדה לנערה "וגורם
ז. (שם זו" מנוולת מיתה לידי עצמך תביאי אל הדבר

העולם 9)וברש"י). מן ונשטפו זו, בעבירה אותך קדמו
הפסוק  על נשא, פרשת ב'ספרי' [והוא הודו. שלא לפי

הכהן]. אותה ככתוב 10)והשביע בוש, ולא שהודה
כו) לח, ממני".(בראשית "צדקה כותבת 11): שהתורה

פילגש  בלהה את וישכב ראובן "וילך כב): לה, (שם עליו
ראובן  האומר "כל נה:) (שבת הדרש שלפי (אע"פ אביו"
אביו, של מצעו שבלבל אלא . . . טועה. אלא אינו - חטא
הודה  ראובן וגם עמה"). שכב כאילו הכתוב עליו ומעלה

ב. ז, בסוטה כמבואר חטאו, בשמואלֿב,12)על המסופר
[וזהו  בחטאו שהודה מצאנו ולא זנות, בעבירת שנכשל יג
וראה  ונשטפו", קדמוך "הרבה למעלה: שכתב למה פירוש

שמח']. האיום 13)ב'אור שלאחר מאד, שאפשר אע"פ
טהורה  ובאמת שותה, איני ואמרה פחדה עליה, שאיימו
האומרת: שכל כתובה, בלא שיוצאה רבינו משמיענו היא,
ב'ירושלמי' כמבואר אני", "טמאה כאומרת שותה" "איני
"כלום  יט:): (סוטה עקיבא רבי אמר וכן ה"ג, פ"ג סוטה
"כיון  ועומדת", בדוקה הלא לבודקה, אלא צריכים אנו
וראה  (רש"י). טמאה" שהיא מודה שותה, איני שאמרה
. . . שותה ואיני טמאה איני אמרה "אם ה"א: פ"ב לעיל
(כסףֿמשנה  האיום קודם מדובר ושם כתובה", בלא תצא

ומעשהֿרוקח).

.‚d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ‰¯B‰Ë ‡È‰L d¯ea„a ‰„ÓÚ»¿»¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ»
‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚLÏ14L„˜ „‚k ‡e‰L , ¿««ƒ¿»ƒ∆¬»»∆¿∆∆…∆

ÌÈL„w‰15ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ d˙B‡ ÔÈÏÚÓe .16ÔÈÙÈwÓe «√»ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»«ƒƒ
.‰„Bz ÈÏe‡ ,dLÙ ¯ˆ˜zL „Ú dÚbÈÏ È„k ,da»¿≈¿«¿»«∆ƒ¿««¿»«∆

אותה 14) מביאים הגזית, בלשכת היושב הגדול [מביתֿהדין
ז.): (סוטה ששנינו כמו נקנור, שער שהוא המזרח, לשער
"מעלין  שם: רבינו וכפירוש המזרח", לשער אותה "מעלין
פירש  הרי המזרח", בשער שהיא לפי - ומורידין אותה
המזרח, בשער היא שהרי כלומר: המזרח", "לשער המלים
ההעמדה  וזוהי הגזית. מלשכת לשם אותה שמביאים
"והעמידה  טז) ה, (במדבר סוטה בפרשת הנאמרת הראשונה
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שם]. ב'ספרי' כמפורש ניקנור, שער שזהו ה'", לפני
הבית 15) הר שער זה, כנגד זה מכוונים "השערים כי

כנגד  נשים עזרת ושער נשים, עזרת שער כנגד (המזרחי)
ההיכל" פתח כנגד העזרה ושער הגדולה, העזרה שער
ה"אֿה). פ"ו הבחירה בית הל' וראה טז. יומא רש"י (לשון
לפני  "והעמידה שם) (במדבר שנאמר מה לקיים זה [וכל

(שם 16)ה'"]. במשנה שנאמר ממה כן ולמדו א. ח, סוטה
בלשכת  למעלה היא והרי המזרח", לשער אותה מעלין ז.)
ומורידין  שמעלין הכוונה אלא המזרח, שער ליד הגזית

למקום. ממקום אותה

.„¯ÚL „‚k d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - d¯ea„a ‰„ÓÚ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ»¿∆∆««
ıeÁaÓ Á¯Ên‰17ÌL d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ,18‰˙È‰ . «ƒ¿»ƒ««¬ƒƒ»»»¿»

ÔÈ¯BÁLa ‰qk˙Ó - ÌÈ·Ïa ‰qk˙Ó19eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»
Ô‰a dÏ ÔÈ‡L ÌÈ„‚·a ‰qk˙Ó - dÏ ÔÈ‡ ÔÈ¯BÁM‰«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ∆≈»»∆

Ïk ÔÈ¯ÈÒÓe .ÈB.‰ÈÏÚL ·‰ÊÂ ÛÒk ÈÏÁ ¿ƒƒ»¬ƒ∆∆¿»»∆»∆»

יח)17) שם, (במדבר סוטה שבפרשת השניה ההעמדה [זוהי
חוץ, כלפי שהיא ה'", לפני האשה את הכהן "והעמיד
מהל' בפ"ד רבינו שכתב כמו ניקנור, שער באסקופת
מן  לפנים - ראשונה העמדה ואילו ה"ב, כפרה מחוסרי
פ"א  סוטה שבתוספתא להעיר ויש העזרה]. כלפי השער
מבחוץ, עומד והכהן מבפנים, עומדת "היא שנינו: ה"ג,
ה', לפני האשה - ה' לפני האשה את הכהן והעמיד שנאמר

ה'". לפני הכהן "לפני 18)ואין בה שנאמר א. ח, סוטה
העזרה  באי לכל ויציאה כניסה דרך שבו הפתח והוא - ה'"

וראה 19)(רש"י). ב). עמ' (שם ולנוולה לכערה כדי
הי"א. בסמוך

.‰ÏkL ;ÌÈL ÏL ÏB„b ıea˜ ‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜Óe¿«¿ƒ»∆»ƒ»∆»ƒ∆»
:¯Ó‡pL ,d˙B‡¯Ï ˙B·iÁ ÌL ˙B‡ˆÓp‰ ÌÈLp‰«»ƒ«ƒ¿»»«»ƒ¿»∆∆¡«
LÈ‡ ÏÎÂ .‰Î˙nÊk ‰ÈOÚ˙ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ Ïk e¯qeÂ¿ƒ«¿»«»ƒ¿…«¬∆»¿ƒ«¿∆»¿»ƒ

‰‡¯ÈÂ ‡B·È - d˙B‡¯Ï ‡B·Ï ıtÁiL20˙„ÓBÚ ‡È‰Â . ∆«¿…»ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿ƒ∆∆
„È„¯ ‡Ïa Ô‰ÈÈa21‰È„‚·a ‡l‡ ,˙ÁtËÓ ‡Ï·e ≈≈∆¿…¿ƒ¿…ƒ¿««∆»ƒ¿»∆»

.d˙Èa CB˙a ‰M‡‰L BÓk ,dL‡¯ ÏÚL ‰tÎÂ¿ƒ»∆«…»¿∆»ƒ»¿≈»

(שם).20) חובה - ונשים רשות, – צעיף,21)אנשים
הל' לעיל רבינו (לשון טלית כמו גופה כל את "החופה
אומר  הכתוב וכן הי"ב). פכ"ד שם וראה הי"א, פי"ג אישות

מעלי". רדידי את "נשאו ז): ה, השירים (שיר

.ÂÈtÓ ,‰È˙BÁÙL ‡ÏÂ ‰È„·Ú ‡Ï ÌL ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»…¬»∆»¿…ƒ¿∆»ƒ¿≈
Ô‰a ˙·MÈ˙Ó dzÚ„Â Ô˙B‡ ˙¯kÓ ‡È‰L22. ∆ƒ«∆∆»¿«¿»ƒ¿«∆∆»∆

(שם):22) פירש"י וכן ב. ז, בסוטה במשנה הוא כן
ולא  תירא ולא עליו מתגברת דעתו ביתו, בני רואה "כשאדם

תודה".

.Ê,˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏa Ô‰k‰ dÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»«…≈¿»∆ƒ«∆∆
dBLÏa dÚÈ„BÓe23‰¯È˙Òe Èep˜ ‡l‡ dÏ Ì¯‚ ‡lL ƒ»ƒ¿»∆…»«»∆»ƒ¿ƒ»

ÔBLÏa dÏ ¯ÓB‡Â .‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ ‡pwL∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿≈»¿»
˙ÈËO ‡Ï Ì‡Â ,C˙‡ LÈ‡ ·ÎL ‡Ï Ì‡ :˙¯knL∆«∆∆ƒ…»«ƒ…»¿ƒ…»ƒ
ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈ¯n‰ ÈnÓ È˜p‰ - CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ≈ƒ»ƒƒ≈«»ƒ«¿»¿ƒ
ÈÎÂ ,CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓË ˙ÈËO Èk z‡Â .‰l‡‰»≈∆¿«¿ƒ»ƒÀ¿»««ƒ≈¿ƒ

- CLÈ‡ È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ ,˙‡ÓËƒ¿≈«ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈ƒ≈
˙‡ ÈÈ ˙˙a ,CnÚ CB˙a ‰Ú·LÏÂ ‰Ï‡Ï C˙B‡ ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿»»¿ƒ¿À»¿«≈¿≈¿»∆
ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ e‡·e .‰·ˆ CËa ˙‡Â ˙ÏÙB CÎ¯È¿≈≈∆∆¿∆ƒ¿≈»»»««ƒ«¿»¿ƒ

C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ CÈÚÓa ‰l‡‰24‡È‰Â . »≈∆¿≈«ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿ƒ
'ÔÓ‡ ÔÓ‡' ˙¯ÓB‡25dÚÈ„BÓe .˙¯knL ÔBLÏa ∆∆»≈»≈¿»∆«∆∆ƒ»

ÛBqa C¯i‰Â ‰lÁz ‰˜Ïz ‡È‰ ÔËa‰L26‡lL È„k , ∆«∆∆ƒƒ¿∆¿ƒ»¿«»≈«¿≈∆…
ÌÈn‰ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï27. ¿ƒ«««««ƒ

אל 23) "ואמר יט): ה, (במדבר שנאמר ב. לב, סוטה
משמע  - האשה "אל אומר, שהוא לשון בכל - האשה"
(רש"י). בלשון" מכרת שתהא בלבה, הנכנסים דברים

א.24) יז, סוטה במס' זה אחר 25)כל אמן העונה "שכל
ה"א). פ"ב שבועות (הל' מפיו" שבועה כמוציא שבועה,

א. לו, שבועות מס' ההשבעה 26)ראה שבלשון אע"פ
התחילה  ירך (כי בטן ואחרֿכך תחילה ירך מזכיר: הוא
כשהמים  - ח:) סוטה - הבטן ואחרֿכך תחילה, בעבירה
ואח"כ  תחילה הבטן לגוף, כניסתם דרך אותה, בודקים

ואין 27)הירך. האלה, כסדר המים עשו לא שיאמרו
וברש"י). ט: (שם ידם על זו פורענות

.Á¯B‰Ë ¯BÚ ÏL ‰l‚Ó ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â28¯ÙÒ BÓk , ¿««»≈ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆
‰¯Bz29L„w‰ ÔBLÏa ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,30Ba ÔÈ‡L BÈ„a , »¿≈»∆»ƒ¿«…∆ƒ¿∆≈

ÌBz˜˜31‰M‡ ÏL dÓLÏ ,32k ,Ïk ·˙BÎÂ .Ëb‰ BÓ «¿«¿ƒ¿»∆ƒ»¿«≈¿≈»
Ì‰a d˙B‡ ÚÈaL‰L ÌÈ¯·c‰33‰lÓ ˙B‡a ˙B‡ «¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ»

ÔÓ‡' ·˙Bk BÈ‡Â .B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ·˙BÎÂ ,‰lÓa¿ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿»¿≈≈»≈
'ÔÓ‡34. »≈

אמרו 28) ה"ד, פ"ב סוטה וב'ירושלמי' טהורה, בהמה של
עור  על גנוז השם ונמצא שותה, איני תאמר שמא הטעם:

טמאה". בהמה בהמה 29)של עור על אלא נכתב שאינו
ה"ח, פ"ד לקמן וראה ה"י). תפילין מהל' (פ"א טהורה
משום  דברים, לכמה כספרֿתורה דינה סוטה שמגילת
הכהן  האלה האלות את "וכתב כג): ה, (במדבר שנאמר

עשתה 30)בספר". המלכה הילני לז.): (יומא אמרו שכן
יצטרך  (ולא עליה כתובה סוטה שפרשת זהב של טבלא
שם). רש"י - סוטה מגילת ממנו לכתוב ספרֿתורה להביא
מה  וכותב רואה כותב, "כשהוא שנינו: ב') (בעמ ' ושם
אמרו: ה"א) פ"ב (סוטה ובתוספתא בטבלא". שכתוב
שבלשון  הרי - יתר" ולא חסר לא וכותב, רואה "ממנה

רב'). ('מעשה כותבה ונקראת 31)הקודש נחושת, חומצת
הדיו  את לחזק הקנקנתום ומטבע "ויטריאולו", בלועזית:
. "וכתב שם): (במדבר אמרה והתורה למחקה, יוכלו שלא
פ"ד  לקמן כמבואר להמחות, יכול שהוא כתב - ומחה" . .

לה 32)ה"ט. "ועשה שנאמר: זו, אשה לשם כלומר:
לשמה  מעשיה כל שיהיו - הזאת" התורה כל את הכהן
כ.). סוטה במשנה, הוא וכן ה"י. פ"ב גיטין (תוספתא

הקודמת.33) בהלכה כאמור א.34)בפיו, יז, סוטה
לקבלת  פרט - האלה האלה", האלות את "וכתב שנאמר:
אמן" אמן האשה "ואמרה בפרשה: שכתוב שאע"פ אמן,

השבועה. ומקבלת בפיה אומרת אלא כותבה, אינו

.ËO¯Á ÈÏk ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â35Ba ‰OÚ ‡lL ¿««»≈ƒ¿ƒ∆∆∆…«¬»
ÌÏBÚÓ ‰Î‡ÏÓ36C¯‡Ó ‰Ïa ÈÏÎk ‰‡¯È ‡ÏÂ , ¿»»≈»¿…≈»∆ƒ¿ƒ»∆≈…∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



קסה dheq zekld - miyp xtq - a`Îmgpn e"h 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓf‰37¯Lk - LcÁ˙pL „Ú ÔL·kÏ B¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .38. «¿«¿ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿«≈»≈
‚Ï ÈˆÁ ÌÈÓ BÎB˙Ï Ô˙BÂ39¯Bik‰ ÔÓ40‚Ï ÈˆÁ·e . ¿≈¿«ƒ¬ƒ…ƒ«ƒ«¬ƒ…

B„„BÓ ‰È‰ Lc˜na ‰È‰L41ÏÎÈ‰Ï Ba ÒÎÂ .42. ∆»»«ƒ¿»»»¿¿ƒ¿»«≈»

השקתו 35) היא . . . לו מודדים בה מודד שאדם "במדה
מים  משקה כהן לפיכך משובחים, בכוסות משובח יין
(סוטה  שבכוסות ומגונה פחותה חרש" של במקידה המרים

וברש"י). האמור 36)ט. חרס מכלי שוה' 'גזירה למד
מה  חיים", מים על חרש כלי "אל ה) יד, (ויקרא במצורע
נעשה  שלא חיים מים כעין מלאכה, בו נעשה שלא חרס שם
שלא  יז), ה, (במדבר כאן האמור חרס כלי אף מלאכה, בהם

טו:). (סוטה מלאכה בו "אמר 37)נעשה בגמרא: שם
- פניו נתאכמו אבל פניו, נתאכמו שלא אלא שנו לא רבא,
(כסףֿ כפירש"י ודלא חדש, בכלי רבינו ומפרשה פסולין".

כי 38)משנה). רבינו וסובר שם. רבא, של [בעייתו
מהל' בפי"א מדבריו נראה וכן הסוגיא, בסוף שם נפשטה
ולחםֿמשנה]. כסףֿמשנה ועי' ה"א, צרעת טומאת

נפח 39) המכיל י) יד, (ויקרא הלח ממדות מדה הוא לוג
ביצים. שלש - ממנו וחצי בינוניות, ביצים שהיה 40)שש

הכהנים  של ורגליהם ידיהם לרחיצת מים ובו במקדש,
"ולקח  יז): ה, (במדבר נאמר ובסוטה יחֿיט), ל, (שמות
- בכלי שנתקדשו אלא קדושים "אין - קדושים" מים הכהן

('ס  כיור" מי שם).אלו במדבר א.41)פרי' פח, מנחות
שם.42) סוטה משנה,

.ÈÌL ‰È‰ ÌB˜Óe43,ÒÎp‰ ÔÈÓÈÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ »»»»«»««»ƒƒ«ƒ¿»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·Ë B·e44dÈa‚Ó . «¿»∆«ƒ¿«««¿»»«¿ƒ«

ÏÚ B˙BÂ ,ÔkLn‰ Ú˜¯wÓ ¯ÙÚ Á˜BÏÂ ‡Ï·h‰««¿»¿≈«»»ƒ«¿««ƒ¿»¿¿«
ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èab45Ô˙BÂ . «≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ¿≈

‰ÚÏ ÔB‚k ,¯Ó ¯·c ÔÎB˙Ï46:¯Ó‡pL ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»»«¿«¬»¿«≈»∆∆¡«
ÌÈ¯n‰ ÈÓ47dÓLÏ ‰l‚n‰ ÔÎB˙Ï ˜ÁBÓe .48. ≈«»ƒ≈¿»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌL¯ ‰l‚na ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓÈÂ¿ƒ¿«»∆»∆«∆…ƒ»≈«¿ƒ»∆
ÏÏk ¯kp‰49. «ƒ»¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "oMWOd rwxTn xtr gwFle."'Ek §¥©¨¨¦©§©©¦§¨

חז"ל במאמר עפר הנה ואנכי אבינו אברהם שאמר "בשכר
סוטה  ועפר פרה אפר מצוות לשתי בניו זכו יש ואפר, ,"

ואפר" "עפר המילים דמיון על רק מיוסד שאינו לפרש
אבינו  אברהם עבודת בין משותף פנימי תוכן שיש אלא
"אפר  – בניו זכו בהן המצוות ובין ואפר" "עפר בבחינת
של  באופן הקב"ה מאת הבא שכר שהוא סוטה" ועפר פרה

מידה. כנגד מידה
גדולה, של מהרגש הבא חסד דרגות, שתי החסד במידת
וגדול  עשיר מאדם הבא חסד ושפלות. מענווה הבא וחסד
לנדיבות  המביאתו גדולתו מהרגשת כלל דרך נגרם כמלך,
ושפלות  ביטול עם קשור דאברהם החסד אבל בהרחבה,
היא  אברהם של החסד מידת לכן, ואפר". עפר "אנכי –
מלכים  עם במלחמה עצמו מסכן והי' ממש בגופו גם

ולא  שבויים, פדיון למען את גיבורים גם אלא גופו, את רק
לקב"ה  אמר אורחים הכנסת ובשביל הרוחניים, עניניו
הנהגה  בזכות האורחים". את ויכניס שירוץ עד לו "להמתין
שתוכנן  סוטה ועפר פרה אפר מצוות, לשתי ישראל זכו זו

האחר. לטובת הנותן ויתור הוא
בפרה  העוסקין ש"כל הוא אדומה פרה אפר בהזאת הדין
שעניינו  הכהן נדרש זו במצוה טמאים. סוף" ועד מתחילה
ממדרגתו  לרדת המקדש, עבודת עם וטהרה קדושה
להביא  כדי - במקדש עבודה ממנו המונע דבר - ולהיטמא
לעשות  שבכדי מצינו סוטה בעפר גם אחר. ליהודי טהרה
בקדושה  שנכתב "שמי תורה אמרה לאשתו איש בין שלום
יותר  גדול הקודש חילול אין והרי המים" על ימחה
תורה  ציוותה ובכ"ז (בידים), הקב"ה של שמו ממחיקת
היא  שהתנהגותה באשה שמדובר במקום ועוד למוחקו.
זהו  כי הבעל התראת אחר גם נסתרה שהרי הצניעות היפך
עניניו  על אאע"ה שוויתר על לישראל הקב"ה שנתן השכר
כך  לאורחים, לדאוג כדי השכינה גילוי ועזב הרוחניים
שבין  השלום למען שמו קדושת על "מוותר" הקב"ה ממש

לאשתו. איש
.jli`e 79 'nr ,dk wlg y"ewl

ההיכל.43) הטבלה 44)ברצפת להגביה בה לאחזה
שיש. אבני כולה שהיא הרצפה עפר 45)משאר שיעור

בתוכם  נבלע יהא ולא המים, פני על וניכר נראה שיהא
שם). בתורה 46)(סוטה, ונזכר מרים, ועליו בר צמח

יז). כט, א.47)(דברים כ, וכ,48)סוטה א. יח, סוטה
ב.49)ב. יט, שם

.‡È‰¯ÊÚ‰ È‰kÓ ‰ÈÏ‡ ‡a „Á‡ Ô‰k Ck ¯Á‡Â50, ¿««»…≈∆»»≈∆»ƒ…¬≈»¬»»
‰l‚Ó ‡e‰L „Ú Ú¯B˜Â ,‰Èt „‚kÓ ‰È„‚·a ÊÁB‡Â¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿∆∆»∆»¿≈««∆¿«∆

dL‡¯ ˙BÙÏÁÓ ¯˙BÒÂ d¯ÚO ‰l‚Óe ,daÏ ˙‡51È„k , ∆ƒ»¿«∆¿»»¿≈«¿¿…»¿≈
È¯ˆÓ Ï·Á ‡È·Óe .dÏeÏ52‰OÚÓ d¯ÈkÊ‰Ï È„k , ¿«¿»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»«¬≈

ÌÈ¯ˆÓ53Ï·Á ‡È·Ó - È¯ˆÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .‰˙OÚL ƒ¿«ƒ∆»¿»¿ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆
eÏtÈ ‡lL È„k ,‰ÈccÓ ‰ÏÚÓÏ B¯LB˜Â .ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿¿¿«¿»ƒ«∆»¿≈∆…ƒ¿

eÚ¯˜ È¯‰L ,‰n¯Ú ˙‡ˆÓÂ ÌÈ„‚a‰54. «¿»ƒ¿ƒ¿≈¬À»∆¬≈ƒ¿¿

מטילים 50) "כהנים שנינו: ה"ה) פ"א (סוטה ובתוספתא
יוצא  - גדול כהן אפילו גורלו, שעלה מי כל גורלות, ביניהם
שקפץ  בכהן, יחשדו שלא בבגדיה" ואוחז סוטה בצד ועומד
שם). דוד', ('חסדי ולבה שערה לראות כדי להשקותה

מלמד 51) - האשה ראש את "ופרע א: ח, ושם א. ז, סוטה
את  שסותר בגלויה, מרבה שערה", את סותר שהכהן

(רש"י). הוא גילוי לשון - ופרע מסיב 52)קליעתה, עשוי
ז:). שם (רש"י עליו וכרוך הדקל סביב הגדל

הכתוב 53) וכן ה"ו). פ"א שם ('ירושלמי' בזנות השטופים
מצרים  ארץ "כמעשה ג): יח, (ויקרא העריות בפרשת אומר

תעשו". לא . . שם.54). סוטה,

.·ÈÔB¯OÚ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â55ÌÈ¯BÚO ÁÓ˜56ÏMÓ ¿««»≈ƒƒ»∆«¿ƒƒ∆
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ÏÚa57˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa B˙BÂ58‰ÙÈÙk‰Â Ï·Á‰Â . ««¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»
‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a59dÚbÈÏ È„k ‰È„ÈÏ B˙BÂ .60. »ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿¿¿»∆»¿≈¿«¿»

שני 55) שהוא העומר, והיא טו) ה, (במדבר האיפה עשירית
ביצים  ושלש ארבעים "כמו שהם חומש, פחות קבים
וראה  הט"וֿטז. פ"ו בכורים (הל' ביצה" וחומש בינוניות

ה"ז). פ"ב הקרבנות מעשה שמעשיה 56)הל' "כשם
רש"י), זוגה, בן שאינו למי עצמה (שהפקירה בהמה מעשה

טו:). (סוטה בהמה" מאכל קרבנה שנאמר 57)כך
והביא  הכהן אל אשתו את האיש "והביא טו) ה, (במדבר
(סוטה  ב'ירושלמי' ואמרו האיפה". עשירית עליה קרבנה את
הוא  וכן בעלה". - עליה קרבנה את "והביא ה"א): פ"ב,

כג). סוטה במשנה, נראה (וכן מי"ב פי"ד סל 58)בנגעים
(סוטה  הדקל סביבות הגדלים מהזרדים דקל, מנצרי עשוי

וברש"י). הלשכה 59)יד. שירי ה"ו. פ"א סוטה 'ירושלמי'
מניחים  "היו ישראל מכל שנה בכל השקלים כשגובים -
מכל  וממלאים . . . במקדש הלשכות מן אחת בלשכה אותם
והשאר  . . . גדולות קופות שלש שם שיתקבצו השקלים
שיש  מה על יתר שם שישאר וזה . . . בלשכה, אותו מניחים
בפ"א  רבינו (לשון הלשכה" שירי הנקרא הוא - בקופות

ה"ד). שקלים שלא 60)מהל' מאחר תיבדק, ולא שתודה
יקריבו  לא אם ששתתה לאחר אפילו כי מנחתה, יקריבו
זו  מנחה התורה קראה שהרי יד.) (סוטה תיבדק לא מנחתה

ב. כ, שם כמבואר טו), שם (במדבר עון" "מזכרת בשם

.‚ÈÈÏÎÏ d˙BÂ ‰ÙÈÙk‰ ÔÓ ‰Án‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â¿««»≈««ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
˙¯L61‰B·Ï ‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙B BÈ‡Â ,62Ô˙ Ì‡Â . »≈¿≈≈»∆»∆∆¿…¿»¿ƒ»«

ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ -∆««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈
dÓˆÚ63‰ÈÏÚ ˜ˆÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .64ÔzÈ ‡ÏÂ ÔÓL «¿»∆∆¡«…ƒ…»∆»∆∆¿…ƒ≈

‰ÈÏÚ65.‰B·Ï »∆»¿»

היו 61) השרת כלי וכל במקדש. בו שמשרתים קודש, כלי
(פ"א  מתכת מיני משאר לעשותם ומותר מזהב, או מכסף

הי"ג). המקדש כלי שנותן 62)מהל' מנחות לשאר בניגוד
מהודר, קרבנה יהא "שלא כדי והכל ולבונה, שמן עליהן
נקראות: והאמהות בחושך, עשתה והיא אור, קרוי שהשמן
מדרש  ע"פ לתורה (רש"י מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי אין וכו', מעשיה שקלקלה

הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח הרי 63)לגדולה
לאֿתעשה  לרבינו המצוות' ב'ספר וראה נפרדים, לאוין שני
מגיד  . . . שמן עליו יצוק "לא מכילתא: בשם שמביא קה,
נשא. פרשה זוטא, ב'ספרי' והוא אזהרות". שתי שהן

בטעות:64) שלפנינו, ובדפוסים תימן. בכ"י הוא כן
ובדפוסים 65)"עליה". רומי. ובדפוס תימן בכ"י הוא כן

"עליה". בטעות: שלפנינו,

.„ÈÔ˙BÂ dL‡¯ Ú¯BtL ÔÓÊ ÏÎ·e‰È„È ÏÚ ÔB¯OÚ‰ ¿»¿«∆≈«…»¿≈»ƒ»«»∆»
˙‡ d˙B‡ ‰‡¯ÈÂ ,Ô‰k‰ „Èa ÈÏka ÌÈn‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¿««…≈¿«¿∆»∆

ÌÈn‰66ÌÈ¯n‰ ÈÓ eÈ‰È Ô‰k‰ „È·e :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡«¿««…≈ƒ¿≈«»ƒ
.ÌÈ¯¯‡Ó‰«¿»¿ƒ

לג).66) פ"ט, רבה (במדבר עליה" אימה להטיל "כדי

.ÂËÁ˜BÏ ‰zLzL ¯Á‡Â .d˙B‡ ‰˜LÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿∆»¿««∆ƒ¿∆≈«
‰È„È ÏÚ B˙BÂ ‰Án‰ BaL ˙¯L ÈÏk67ÁÈpÓ Ô‰ÎÂ . ¿ƒ»≈∆«ƒ¿»¿¿«»∆»¿…≈«ƒ«

‰ÈzÁz B„È68dÙÈÓe69Ïk ¯‡Lk ,Á¯Êna »«¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
˙BÙez‰70‡È·Óe CÈÏBÓ ,71„È¯BÓe ‰ÏÚÓ72¯Á‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿««

‰Án‰ LÈbÓ Ck73ÏL ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï »«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆
ÁaÊÓ74„ÈÁÈ ÏL ˙BÁÓ ¯‡Lk ,75¯ÈË˜Óe ,ıÓB˜Â , ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ

ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ıÓw‰76. «…∆¿«¿»∆¡»«…¬ƒ

במשנה.67) א יט, האשה.68)סוטה יד תחת
(במדבר 69) שנאמר משום הכהן, יד תנופת צריכה שהמנחה

והניף  הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן "ולקח כה): שם,
הבעלים, יד תנופת גם שצריכה חז"ל ולמדו המנחה", את
וברש"י). (שם זו מנחה בעלת שהיא האשה, היא

ה"א, פ"ג (שיניח וב'ירושלמי' מכוער? הדבר ואין שאלו:
מצוי  הרע יצר "אין ותירצו: אשה). יד תחת ידו הכהן

חששו. לא כזו מועטת לשעה כלומר, שהיו 70)לשעה".
פ"ט  וברמב"ם מ"ו, פ"ה במנחות כמבואר המזבח, במזרח

ה"ו. הקרבנות מעשה הארץ.71)מהל' רוחות לארבע
לז:). (סוכה שלו הן הרוחות שארבע להקב"ה כלומר,

שם).72) (סוכה, שלו והארץ שהשמים משום 73)למי
והקריב  - המנחה את "והניף שם): שם, (במדבר שנאמר

ס:). (מנחות ההגשה" "זו - המזבח" אל סוטה 74)אותה
ב. הי"ב.75)יד, הקרבנות מעשה מהל' בפי"ג כמבואר

ה"ט).76) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ב המנחות יתר ככל
פ"ד  לקמן כמבואר נאכלים, שיריה אין - כהן בעלה ואם

הט"ו.

.ÊËÈ¯‰Â ,dÏ ˙ÎÏB‰Â ˙‡ˆBÈ - ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒ≈¿∆∆»«¬≈
‡È‰ ‰‡ÓË Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰77‰Èt „iÓ - ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ»»∆»

ÔÈ„Èb ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â ,˙BËÏBa ‰ÈÈÚÂ ,˙B˜È¯BÓƒ¿≈∆»¿¿ƒƒ¿«≈ƒƒ
ÔÈ„Èb78Ô‰Â .79È„k ,(‰e‡ÈˆB‰) ‰e‡ÈˆB‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ƒƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ»¿≈

‰c O¯Ùz ‡lL80ÌÈL ˙¯ÊÚ ˙B‡nËÓ ˙Bcp‰Â ,81. ∆…ƒ¿…ƒ»¿«ƒ¿«¿∆¿«»ƒ
.da ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÌÈL ˙¯ÊÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰Â¿≈ƒƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ∆∆»

‰lÁza ‰·ˆ ‰Ë·e82dÎ¯È Ïtz Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»»»«¿ƒ»¿««»ƒ…¿≈»
˙eÓ˙Â83. ¿»

המזבח.77) על מנחתה הקרבת שבשרה 78)לאחר מתוך
שם). וברש"י במשנה כ. (סוטה גידים כמלאה נראית נפוח,

שם.79) הפתאומי 80)הנוכחים שהפחד מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח הדמים פ"א 81)מרפה כלים

שהרי  חוששים, אנו אין - מת טומאת מחמת אבל מ"ח.
בכלל  והיא לויה מחנה שהיא נשים לעזרת מת להכניס מותר
דינו  - ניקנור ושער הט"ז), הבחירה בית מהל' (פ"ז הבית

הי"א). (שם לויה לפי 82)כמחנה אותה בודקים המים כי
"ובאו  כב): ה, (במדבר אומר הכתוב וכן לגוף, כניסתם סדר
למעלה  וראה ירך". ולנפיל בטן לצבות במעיך, . . המים

שם. כה ובהערה ה"כ.83)ה"ז, בסמוך ראה

.ÊÈ‰ ˙eÓÈ ,‡È‰ ˙eÓzL ‰ÚL d˙B‡aÛ‡Bp84 ¿»»»∆»ƒ»«≈
BÏ eÚ¯‡ÈÂ ,‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa B„È ÏÚ d˜L‰L∆ƒ¿»«»¿»»∆¿∆∆¿
ÏÎÂ .C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ dÏ eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó¿…»∆≈¿»«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿»
Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa dÏÚa ‡· ‡Ï Ì‡ ,‰Ê∆ƒ…»«¿»ƒ»¬»≈»¬»
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˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ÏÚa Ì‡ƒ»«¿ƒ»∆ƒ≈««ƒ¿ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,BzL‡85. ƒ¿¿∆≈«¿

במשנה.84) ב כז, ה"ח.85)סוטה פ"ב לעיל

.ÁÈÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ˙‡ ‰˜L‰Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»∆ƒ¿¬≈∆ƒ
ÌÈna ‰ÁniL L¯ÙÓ‰ ÌMÏ Ì¯bL ,ÚLt B˙‡hÁ ÏÚ««»∆«∆»««≈«¿…»∆ƒ»∆««ƒ
˙¯ÓB‡ BzL‡L ,‰ËBÒ ÈÓ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆBÓe ,‰Ïh·Ï¿«»»ƒ«««≈»∆ƒ¿∆∆
Ú„z ‡Ï ‡È‰Â ,ÌÈn‰ da e˜„a ‡ÏÂ ‰˙pfL ˙B¯Á‡Ï«¬≈∆ƒ¿»¿…»¿»««ƒ¿ƒ…≈«

.da e˜„a ‡lL eÓ¯b ÏÚa‰ ÈOÚnL∆«¬≈«««»¿∆…»¿»

.ËÈCÎÈÙÏ86,ÈL ˙È·a ÈeÏ‚a ÌÈÙ‡Ó‰ ea¯MÓ , ¿ƒ»ƒ∆««¿»¬ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÈ¯„‰q‰ eÏha87·e˙k‰ ÏÚ eÎÓÒÂ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙‡ ƒ¿««¿∆¿ƒ∆≈«»ƒ¿»¿««»

‰ÈÊ˙ Èk ÌÎÈ˙Ba ÏÚ „B˜Ù‡ ‡Ï :‰Ïa˜a88.'B‚Â ««»»…∆¿«¿≈∆ƒƒ¿∆»¿

מנוקה 86) הבעל כשאין אותה בודקים המים ואין הואיל
זכאי 87)מעוון. בן יוחנן "ורבי במשנה. א מז, סוטה

(שם). על 88)הפסיקן" אפקוד "לא (שם): רש"י ומפרש
תזנינה  כי בנותיכם על מה? ומפני לבדקן, נשותיכם ניאוף
אותם, בודקים המים אין נואפים, ובנותיו בניו אם (שאפילו
עצמם  הם יפרדו, הזונות עם הם כי ועוד מז:) שם כמבואר
ה, (במדבר הרמב"ן וכתב הללו", כפרדים נואפים (הבעלים)
פטורות  הנואפות הנשים שתהיינה אומר, הכתוב "ואין כ):
הנס  בהן יעשה שלא רק נואפים, שבעליהן בעבור העוון מן
והם  קדוש, עם ולהיותם לכבודם נעשה שהוא הזה, הגדול
הכתוב  אמר וזה בה. יחפצו ולא הזאת בטובה יבינו לא
ילכד  כלומר ילבט", יבין לא "ועם יד): ד, (הושע

בסכלותו".

.Î‰¯Bz „eÓÏz ˙eÎÊ dÏ LiL ‰ËBÒ89Èt ÏÚ Û‡ , »∆≈»¿«¿»««ƒ
‰¯Bz „eÓÏz ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L90‰ÏBz BÊ È¯‰ -91 ∆≈»¿À»««¿»¬≈∆

d˙ÚLÏ ‰˙Ó dÈ‡Â ,dÏ92˙˜Bn ‡l‡ ,93,˙ÎÏB‰Â »¿≈»≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆¿∆∆
˙eÓzL „Ú ,‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„·k ÌÈ‡ÏÁÂ94‰L ¯Á‡ »√»ƒ¿≈ƒ»ƒ»∆»«∆»««»»

d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡ ÌÈzL B‡95˙i·ˆa ‰˙Ó ‡È‰Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯·È‡ ˙ÏÈÙ·e ÔËa96. ∆∆ƒ¿ƒ«≈»ƒ

לבעלה 89) ממתינה או תורה ללמוד בניה את שמוליכה
כא.). (סוטה בתורה לעסוק לעיר חוץ כשהלך

ה"א.90) תורה תלמוד מהל' בפ"א מאריך 91)כמבואר
הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב, סוטה

זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש
פ"ג, (שם וב'ירושלמי' במשנה). כ. (שם שנים" ג' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי הן . . . פרוק בצדקה וחטיך כדֿכו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי עשר; תרי ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי כגֿכח): יג, (שמואלֿב,
עוסק  היה שנים שתי אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב, (מלכיםֿא, בו שנאמר מאחאב, - שנים שלש בתורה:
ישראל. ובין ארם בין מלחמה אין שנים שלש וישבו א):
ה'פני  גירסת (לפי במצוות" עסוק היה שנים שלש אותן כל

שם). במשנה.96)משה', ב כב, שם

.‡ÎÈ¯‰ - „iÓ ‰˙Ó ‡ÏÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙ML ‰ËBÒ»∆»»≈«»ƒ¿…≈»ƒ»¬≈

Èt ÏÚ Û‡Â .Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈¿««ƒ
- ‰È¯·È‡ ¯‡L eÏÁÂ ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ÌÈ‡ÏÁ‰ eÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆√»ƒ»»∆»¿»¿»≈»∆»
È¯‰ ,ÏtÏ dÎ¯È ÏÈÁ˙‰ ‡ÏÂ dËa ‰˙·ˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¬≈

˙¯zÓ BÊ97dÎ¯ÈÂ ˙BaˆÏ dËa ÏÈÁ˙‰MÓ Ï·‡ . À∆∆¬»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈»
˙È‡cÂ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÏtÏ98. ƒ¿…¬≈¬»«»ƒ

ולפי 97) באונס, זינתה ודאי אומרים: כל ואין עליה באו כך
כדרך  נתייסרה ולא ברצון זינתה שלא ומפני האלה, החלאים
אינם  אלו שחלאים מפני אותה, מתירים אלא - הסוטות כל
בעלה  על לאסרה יכולים אנו אין ומספק שזינתה, סימן

עיי"ש). הכ"ד, להלן לחלאים 98)(משנהֿלמלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי

.·Î‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99BÊ È¯‰ - »∆»»¿»¿»¿»¬≈
.¯eÒÈ - ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯È‰ÊÓ ‰ÈÙe ˙˜fÁ˙Óƒ¿«∆∆»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»
- ÈL˜a „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎÊ „Ï˙Â ¯aÚ˙˙Â¿ƒ¿«≈¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ
„Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ .‰¯‰Óa „Ïz≈≈ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈

ÌÈ¯ÎÊ100. ¿»ƒ

שלא 99) מפני או שהיא, זכות באיזו תליה כל ללא גמורה.
מעוון. מנוקה בעלה (סוטה 100)היה וב'ירושלמי' שם.

- היא וטהורה האשה נטמאה לא "ואם אמרו: ה"ד) פ"ג
סוף  אלא היא? טהורה נטמאה לא שאם יודעים אנו אין וכי
יולדת  בצער, יולדת . . . ניוולה תחת בה פורע המקום
"ואין  נאמר: כח) ה, (במדבר יונתן ובתרגום וכו'. בריוח"
מנהר" נזיוה - זכיא ותיפוק . . . אנתתא אסתאבת לא

מזהירות. בפנים תצא כלומר,

.‚Î‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰˙˙ML ¯Á‡ ‰‡ÓË È„Ú e‡a»≈≈À¿»««∆»¿»¬≈≈≈
¯·c dÏ Ú¯‡ ‡Ï elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â ‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»«¬»¿«¿»«¬ƒ…≈«»»»
ÈÓ ‡l‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ;el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆≈««ƒ¿ƒ∆»ƒ

d˙eÊ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ„Ú dÏ ÔÈ‡L101‡nL ,„BÚÂ . ∆≈»≈ƒ∆ƒƒ¿»¿∆»
˙‡ ÌÈn‰ e˜„a ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔBÚÓ ‰wÓ BÈ‡ dÏÚa«¿»≈¿À∆≈»¿ƒ»…»¿««ƒ∆

BzL‡102‰˙È‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¬»ƒ»≈∆»¿≈ƒ∆»¿»
‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ‰‡ÓË103È¯‰L ,dÏÚa ˙Áz ·L˙Â , ¿≈»≈»¬»¿≈≈«««¿»∆¬≈

‰˙˙L104. »¿»

מי 101) שאין - בה" אין "ועד יג): ה, (במדבר שנאמר
ו.). (סוטה אותה בודקים המים אז בה, ראה 102)שידע

ה"ח. פ"ב על 103)למעלה לאסרה נאמן אינו אחד שעד
לפני 104)בעלה. העד בא אילו אבל נבדקה, ולא

לעיל  כמבואר שותה, ואינה לבעלה אסורה היתה ששתתה,
הי"ד. פ"א

.„Î‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰˙pfL ‰M‡105‡aL B‡ , ƒ»∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿»»∆»
ÌÈ¯·È‡ C¯c BnÚ dÏ ‡pwL ‰Ê ‰ÈÏÚ106ÔÈ‡ - »∆»∆∆ƒ≈»ƒ∆∆≈»ƒ≈

‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰˜ÊÁa ‰Ot˙ È¯‰L ,‰Òe‡Ï Ë¯t -107ÏÚÓzÂ . ¿»«¬»∆¬≈ƒ¿¿»¿»¿»«ƒ¿…

˙‚‚BLÏ Ë¯t - dLÈ‡a ÏÚÓ108LÈ‡ ·ÎLÂ . ««¿ƒ»¿»¿∆∆¿»«ƒ
C¯c ‰ÈÏÚ ‡·Ï Ë¯t - Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡»ƒ¿«∆«¿»¿»»∆»∆∆

ÔÈ¯·È‡109. ≈»ƒ
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נתברר 105) שזינתה ואחרי בעלך, מת לה שאמרו כגון
נשים, שתי שקידשו שנים או לב:). סוטה (רש"י חי שהוא
לג:). (יבמות לזה זה של הוחלפו לחופה כניסתן ובשעת
אם  לבעלה מותרת שהיא כאן, המדובר ישראל, ובאשת

בשגגה. או באונס בפריצות 106)זינתה עמה שוכב
כו:). סוטה (רש"י בשר ב.107)בקירוב נא, כתובות

למעלה  רבינו בדברי הוא וכן ה"ד. פ"ד סוטה ו'ירושלמי'
הי"ט. אישות מהל' נשא 108)פכ"ד פרשת זוטא' 'ספרי

"שהשגגה  מעלה, לא וזו א. כח, בסוטה מבואר וכן כז. ה,
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו (לשון בה" יש אונס צד
כמזידה  זו הרי לזנות, מותר שסברה זינתה אבל ה"כ).
ובביאור  ס"ג). קעח סי' אהע"ז (שו"ע לבעלה ואסורה
מעלה  בהקב"ה), =) במקום מעלה שלא אע"פ שם, הגר"א
באישה. אלא בה' מעל ומעלה בתורה: נאמר שלא באישה.

צ. והערה הי"ט שם אישות הל' למעלה סוטה 109)וראה
עליו  נאסרה לא זה, על מקפיד שהבעל ואףֿעלֿפי ב. כו,
רבינו: בדברי כאן למלך' ה'משנה בעל והעיר (שם). בזה
הלא  אותן, בודקין המים אין אלו שכל רבינו לנו משמיע מה

לבעליהן. מותרות אלו כל שהרי הדבר הוא פשוט

á"ôùú'ä áà-íçðî æ"è ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המגילה 1) כתיבת דיני הסוטה, השקאת דיני רבינו בו ביאר

אני, טמאה המגילה שנמחקה אחרי אמרה ואם ומחיקתה,
עפר  היה לא או למים עפר הקדים הלילה, לנו המים, נשפכו

סוטה. מנחת בהיכל,

.‡ÈÎ¯ˆÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÙ ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
ÌÈa¯‰2d˙B˜L‰Ï ˙BzLÏ ‰Èe‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜„B·e ,3, »«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ‡p˜Ï ‰Èe‡¯‰ ÏÚÂ4‰a˙k ‡Ïa d‡ÈˆB‰Ïe5. ¿«»¿»¿«≈»¿ƒ»¿…¿À»
˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÓÊ ÏÎ·e6. ¿»¿««¿ƒ∆«

בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
לסוף  קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת

משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות

מי 4)אלו. כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.·ÌBi‰ ÏÎÂ .ÌBi· ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«»∆»«¿»«
‰ËBÒ ˙B˜L‰Ï ¯Lk7˙BËBÒ ÈzL ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â . »≈¿«¿»¿≈«¿ƒ¿≈

Ô‰k‰ d˙B‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ,˙Á‡k8. ¿««∆∆¡«¿∆¡ƒ»«…≈

לכך,7) כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי על אף
הכוכבים. צאת עד השחר "שנאמר 8)מעלות עג. ובנדרים

לבדה". אותה - והשקה

.‚„ÁÙÂ ‰‡¯È ˙ÓÁÓ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡L ‰ËBÒ»∆»¿»≈ƒ»≈¬«ƒ¿»»««

dÏ LiL9Ï·‡ ;'‰˙BL ÈÈ¯‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ - ∆≈»¿»«¬…¿«¬≈ƒ»¬»
‡ÏÂ ‰‡¯È dÈ‡Â ‰‡È¯a ‡È‰Â '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈»¿…

'‰˙BL È‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙„ÁBt10. ∆∆≈»¿»«¬…¿«ƒ¿ƒ»

[=יגרמו 9) טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא
בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה

כאמרה:10) זו הרי בריאה והיא שותה איני שאמרה כיוון
בדוקה  שהרי לבודקה. עוד צריכים ואין אני" "טמאה

היא. ועומדת

.„‰l‚n‰ ˜ÁnzL Ì„˜ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡11È¯‰ - »¿»≈ƒ»…∆∆ƒ»≈«¿ƒ»¬≈
˙Ê‚ d˙l‚Ó12‰ËBÒ da ˙B˜L‰Ï ‰¯Lk dÈ‡Â , ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿≈»¿≈»¿«¿»»

˙¯Á‡13ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe ,14‰¯Ó‡ Ì‡Â . «∆∆ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆¿ƒ»¿»
‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL ¯Á‡ '‰˙BL ÈÈ‡'15ÔÈ¯Ú¯ÚÓ -16 ≈ƒ»««∆ƒ¿¬»«¿ƒ»¿«¿¬ƒ

.dÁ¯k ÏÚa d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡»«¿ƒ»¿«»¿»

המרים.11) ראויים 12)במים שאינם הקודש כתבי כל
יתבזו. שלא נגנזים, בהם נכתבה 13)לקרוא לא שהרי

זו. קדשים 14)לשם קדשי בו ששרפו בעזרה, היה מקום
שם. להשרף ודינה שרת. בכלי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו

נשרפת. היינו שמים 15)"מתפזרת", שם שיימחק וגרמה
ידה. לשון 16)על - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

יראה  היא פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. ְֵָבלבול
פיה  פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות.

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא

.‰Ì‡ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰zLzL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe¿«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒƒ
CÈ¯a ÏÚ È„ÓÚ - z‡ ‰¯B‰hL ¯·c‰ CÏ ¯e¯a17 »»«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«À¿≈

‡l‡ ÔÈÓBc ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ .È„ÁÙz Ï‡Â È˙Le¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ∆»
ÌÒÏ18- ‰kÓ ÌL LÈ :ÈÁ ¯Oa ÏÚ ÁpÓ L·È ¿«»≈À»«»»«≈»«»

ÏÁÏÁÓ19ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ - ‰kÓ ÌL ÔÈ‡ ,„¯BÈÂ20. ¿«¿≈¿≈≈»«»≈∆¿

נקיותך.17) מפרש: ורש"י מרפא.18)ודאותך, עשב
להתירה 20)חודר.19) כדי - לה "אומרים זה וכל

והיא  אני, טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה,
בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה,

.Â‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,'È‡ ‰‡ÓË' ‰¯Ó‡»¿»¿≈»¬ƒ««ƒ∆ƒ¿¬»«¿ƒ»
ÔÈÎtL ÌÈn‰ -21‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,22, ««ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆¿À»

ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe23. ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆

ומים 21) היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה כיוון
הספק. לברר אלא ניתנו לא פי 22)המרים על "שאף

שאין  קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה
בהם  שאין לאמר רוצה הספק". את לברר אלא קדושתה
לנו  והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה
גניזה  צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם
על  למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון -
ושוב  לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים,
שהם  פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק.
הספק  את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - הכיור מן
שאין  מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי נתברר, והרי

בו. -23)מועלים וזו עוונה, להזכיר אלא באה שאינה
פיה. על זכור עוונה
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.Ê:¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ‰ÏÈla d·˙kL ‰ËBÒ ˙l‚Ó¿ƒ«»∆¿»»««¿»¿»∆∆¡«
ÌLk - 'B‚Â ·È¯˜‰Â ,'B‚Â ‰˜L‰Â ,¯ÓB‚Â ·˙ÎÂ¿»«¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿≈

ÌBia da¯wL24d˙È˜L‰Â ‰l‚n‰ ˙·È˙k Ck , ∆»¿»»«»¿ƒ««¿ƒ»¿«¿»»»
ÌBia25Ú¯ÙÓÏ d·˙k .26- ‰l‡‰ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿»»¿«¿≈«¿»∆∆¡«»≈∆

¯„q‰ ÏÚ27- ‰Úe·M‰ ‰ÈÏÚ Ïa˜zL Ì„˜ d·˙k . ««≈∆¿»»…∆∆¿«≈»∆»«¿»
.·˙ÎÂ ÚÈaL‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«¿»«

בלילה.24) קרב קרבן מפסוק 25)שאין למדוה יז: בסוטה
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר:
מה  המשפט, ועל יורוך אשר התורה פי על להלן: ונאמר

ביום". סוטה מגילת אף ביום הפוך,26)המשפט בסדר
המוקדם. לכתוב ואיחר המאוחר לכתוב כמו 27)הקדים

בפרשה. כתובות שהן

.Á˙¯b‡ d·˙k28¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt -29d·˙k . ¿»»ƒ∆∆¿»∆∆¡««≈∆¿»»
ÔÈt„ ÈL ÏÚ30¯ÙÒ - ¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿≈«ƒ¿»∆∆¡««≈∆≈∆

¯Èp‰ ÏÚ ‡Ï ·˙Bk BÈ‡Â .‰LÏLe ÌÈL ‡ÏÂ „Á‡31 ∆»¿…¿«ƒ¿»¿≈≈…««¿»
‡¯zÙc‰ ÏÚ ‡ÏÂ32¯ÙÒ ˙l‚Ó· ‡l‡ ,33:¯Ó‡pL ; ¿…««ƒ¿¿»∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡«

‰ÏeÒt - ‡¯zÙ„ B‡ ¯È ÏÚ d·˙k Ì‡Â .¯Ùqa34. «≈∆¿ƒ¿»»«¿»ƒ¿¿»¿»

שורותיה.28) שירטט "שאין 29)שלא היא: והלכה
בשרטוט". אלא תורה... ספר ספר 30)כותבים של כדפין

עמודים. העשויים אותם 31)תורה שכותשים עשבים, של
עור. כמו שנעשה -32)עד צורכו, כל מעובד שאינו עור

בעפצים. מעופץ אינו אבל וקמוח מעובד 33)מלוח קלף
צורכו. מפני 34)כל פסולה איגרת כתבה שאם כשם

- "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה
בדיעבד. אפילו פסולים

.Ë;‰ÏeÒt - ÔË˜ Ô‰k B‡ Ï‡¯OÈ d·˙k Ì‡Â¿ƒ¿»»ƒ¿»≈…≈»»¿»
Ô‰k‰ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL35ÒBÓB˜a ‡Ï d·˙Bk BÈ‡ .36 ∆∆¡«¿»««…≈≈¿»…¿

„ÓBÚÂ ¯k BÓeM¯L ¯·c ÏÎa ‡ÏÂ ÌBz˜˜a ‡ÏÂ37, ¿…¿«¿«¿¿…¿»»»∆ƒƒ»¿≈
‰ÁÓe ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
¯·„a ·˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ·˙k -¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt - Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי לשמה, לכתוב כוונה לו שאין פסול והקטן
דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף 

להימחק. יכול שאינו

.È„Ú ,‰ÏeÒt - ¯k ·˙k ÌL¯ ‰l‚na ¯‡Lƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ»¿»«
¯ÊÁÂ ,d˜ÁÓe ˙Á‡ ˙B‡ ·˙k .‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓiL∆ƒ¿…»∆»∆»«««¿»»¿»«
„Ú ,‰ÏeÒt - ÌÈÏL‰L „Ú ,d˜ÁÓe ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ¿»«¿ƒ»¿»»«∆ƒ¿ƒ¿»«

‰·e˙k dlk ‰È‰zL38. ∆ƒ¿∆À»¿»

עד 38) - הזאת" התורה כל את הכהן לה "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא

.‡ÈdÓLÏ ‡lL d˜ÁÓ B‡ ,dÓLÏ ‡lL d·˙k39- ¿»»∆…ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿»
CB˙Ï Ô˜ÁÓe ˙BËBÒ ÈzLÏ ˙Bl‚Ó ÈzL ·˙k .‰ÏeÒt¿»»«¿≈¿ƒƒ¿≈¿»»¿

„Á‡ ÒBk40ÒBÎa Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈzL CB˙Ï B‡ , ∆»¿¿≈¿≈¿»¿
„Á‡41‰ÏeÒt - Ô‰ÈzLÏ ‰˜L‰Â ,42˙Á‡ ÏkL ÈÙÏ , ∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»¿ƒ∆»««

,Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈLa Ô˜ÁÓ .d˙l‚Ó ‰˙˙L ‡Ï Ô‰Ó≈∆…»¿»¿ƒ»»¿»»ƒ¿≈¿≈¿»

Ì‡Â ,Ô˙B‡ ‰˜LÈ ‡Ï - ˙BÒBk‰ ÈLÏ Ô˜lÁÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…«¿∆»¿ƒ
¯Lk - ‰˜L‰43ÌÈn‰ eÎtL Ì‡Â .44·˙Bk ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»»≈¿ƒƒ¿¿««ƒ¬≈∆≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ‡È·Óe ˙¯Á‡ ‰l‚Ó45¯izLÂ eÎtL . ¿ƒ»«∆∆≈ƒ«ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«≈
¯‡M‰ ˙‡ ‰˜LÈ ‡Ï - Ô‰Ó46¯Lk - ‰˜L‰ Ì‡Â ,47. ≈∆…«¿∆∆«¿»¿ƒƒ¿»»≈

והפסוק 39) אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר:

לשמה.40) שהיא במים ניכרת המחיקה על 41)שאין אף
כל  לכוס המגילה נתינת בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי

לשמה. השתייה 42)אחת ובשעת לבסוף נתערבו שהרי
הם. מי של ניכרים החלקים נפשטה,43)אין שלא בעייא

שם  ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק
הדבר  הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים
את  שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת אחרי

לה. הראוי כלום.44)חלקה מהם נשאר ואין 45)ולא
פעמים. שתי שמים שם בגללה נמחוק לא כי 46)אומרים

כולה. המגילה מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה
לה 47) לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה שלא בעייא

שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה

.·ÈelL ‰ËBÒ ÈÓ48‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ -49¯ÙÚ ÌÈc˜‰ . ≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰ÏeÒt - ÌÈÓÏ50‡È·Ó - ÏÎÈ‰a ¯ÙÚ ÌL ‰È‰ ‡Ï . ¿«ƒ¿»…»»»»»«≈»≈ƒ

ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ıeÁaÓ ¯ÙÚ51ÏÚ Ô˙BÂ epnÓ Á˜BÏÂ , »»ƒ««ƒ«≈»¿≈«ƒ∆¿≈«
ÌÈn‰ Èt52¯Ù‡ ‡È·Ó BÈ‡Â .53‡È·Ó Ï·‡ , ¿≈««ƒ¿≈≈ƒ≈∆¬»≈ƒ

˙È·ea˜¯54.¯ÙÚk ‡È‰L «¿ƒ∆ƒ¿»»

ועד 48) הכיור מן שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר
בחצי 49)להשקאה. שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל

שרת  וכלי בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג
בלינה. להיפסל יקח 50)מקדשים העפר... "ומן שנאמר:

העפר  נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן
המים. ההיכל.51)אל קרקע נאמר 52)על שלא

יהיה  אשר העפר "ומן אלא: יקח, המשכן ומקרקע בתורה:
מונח  העפר שיהא אלא הכתוב הקפיד לא המשכן", בקרקע
מבחוץ  עפר יכניס אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על
להשקאה. כשר אינו - הקרקע גבי על יתננו ולא להיכל

הדם 53) כיסוי שלעניין פי על ואף עפר. נקרא האפר שאין
אפר  נתמעט בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב האפר גם
לקרקע. דומה שיהא - המשכן" "בקרקע בה: שנאמר משום

רקוב.54) ירק

.‚È:¯Ó‡pL ,¯ÙÚ ‡ÈˆBÈÂ ÏÎÈ‰a Ìc¯˜a ¯tÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…¿«¿…«≈»¿ƒ»»∆∆¡«
ÔkLn‰ Ú˜¯˜a ‰È‰È ¯L‡55¯ÙÚ ‡ÈˆB‰Â ¯ÙÁ Ì‡Â . ¬∆ƒ¿∆¿«¿««ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ»»

.¯Lk -»≈

שהרי 55) המשכן, קרקע על שיהיה אלא הכתוב הקפיד לא
יקח. המשכן ומקרקע נאמר: לא

.„È.‰¯Lk - d˜L‰ Ck ¯Á‡Â d˙ÁÓ ˙‡ ·È¯˜‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿««»ƒ¿»¿≈»
˙¯L ÈÏÎa ‰pÁÈpiL Ì„˜ d˙ÁÓ ˙‡ÓË56BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¿»»…∆∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈¬≈

ÈÏÎa eLc˜˙iL Ì„˜ e‡ÓËpL ˙BÁn‰ ÏÎk ,‰„tzƒ»∆¿»«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
˙¯Á‡ ‰ÁÓ e‡È·ÈÂ ,˙¯L57¯Á‡ ‰Án‰ ˙‡ÓË . »≈¿»ƒƒ¿»«∆∆ƒ¿»«ƒ¿»««

˙¯L ÈÏÎa ‰LcwL58‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Û¯Oz BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



dheqקע zekld - miyp xtq - a`Îmgpn f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Án‰ ıÓwzL Ì„˜ 'È‡ ‰‡ÓË'59Ó‡L B‡ ,‰¯ ¿≈»¬ƒ…∆∆ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿»
'‰˙BL ÈÈ‡'60B‡ ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ¯ ‡lL B‡ , ≈ƒ»∆…»»«¿»¿«¿»

‡e‰ ˙nL B‡ ,‰‡ÓË È„Ú e‡aL61‡È‰ ‰˙nL B‡ , ∆»≈≈À¿»∆≈∆≈»ƒ
˙Ù¯O dlk ‰Án‰ È¯‰ -62el‡Ó „Á‡ Ú¯‡ Ì‡Â . ¬≈«ƒ¿»À»ƒ¿∆∆¿ƒ≈«∆»≈≈

.ÔÈÏÎ‡ ÌÈ¯ÈM‰ ÔÈ‡ - ıÓw‰ ·¯wL ¯Á‡««∆»««…∆≈«¿»ƒ∆¡»ƒ

בלבד.56) פה קדושת אלא הגוף קדושת בה שאין
הפדיון.57) יוצאת 58)בדמי ואינה הגוף קדושת שקדשה

יצאו  שלא להם, הראוי את מקדשים שרת שכלי לחולין, עוד
יקדש". בהם הנוגע "כל בהם: ככתוב לחולין עוד

להזכיר 59) אלא באה אינה שהרי להיקרב עוד ראוייה אינה
אינה  וגם ועומדת, בדוקה היא והרי שתיבדק, זו של עוונה
אלא  כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב ראוייה

ולעומר. אם 60)לסוטה כי מגילתה, נמחקה לא ועדיין
כורחה. בעל אותה משקים צורך 61)נמחקה עוד ואין

הדשן.62)במנחתה. בבית

.ÂË,ÔÈÏÎ‡ d˙ÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰»»«¿»…≈≈¿»≈ƒ¿»»∆¡»ƒ
Ì‰a ˜ÏÁ ÏÚaÏ LiL ÈtÓ63‰lÎ dÏBÚ dÈ‡Â ; ƒ¿≈∆≈«««≈∆»∆¿≈»»À»
‰p‰k È¯ÎÊ ˙ÁÓk ÌÈM‡Ï64˜ÏÁ dÏ LiL ÈtÓ , »ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈∆≈»≈∆

da65ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó ÌÈ¯ÈLÂ ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »∆»«…∆»≈¿«¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
‰È„Ú e‡ˆÓ .ÔLc‰ ˙Èa66ÔÈÓÓBÊ67‡ˆz d˙ÁÓ - ≈«∆∆ƒ¿¿≈∆»¿ƒƒ¿»»≈≈

ÔÈlÁÏ68. ¿Àƒ

כהן 63) מנחת "וכל אמרה: והתורה באה, היא שמשלו
תאכל". לא תהיה אלא 64)כליל נקמצת אינה שמנחתם

המזבח. על כליל ואין 65)עולה באה היא שלכפרתה
קמיצה. בלי קריבה זר ידיהם 66)מנחת שעל סתירתה עדי

לכך. שקר.67)באה שהכל 68)שהעידו פדיון, בלא 
הקדש. אינו טעות והקדש היה, בטעות

.ÊË‰a¯‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰¯zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
˙Á‡ ‰ÁÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a¯‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ - ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני.69) פלוני עם תסתרי אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט:

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.ÊÈÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰Úe·La ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ
¯Á‡ LÈ‡ ÌÚ ‡ÏÂ Ba dÏ ‡pwL ‰Ê LÈ‡72‡lLÂ , ƒ∆∆ƒ≈»¿…ƒƒ«≈¿∆…

¯Á‡ ‡ÏÂ ‡OpzL Ì„˜ ‰Ò¯‡˙pMÓ ÂÈzÁz ‰˙pÊƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿»¿»…∆∆ƒ»≈¿…««
˙‡OpL73‚Ó BÈ‡ Ï·‡ .Ì„˜ ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ ∆ƒ»¬»≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»…∆

;d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ,dL¯bL ¯Á‡ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿…««∆≈¿»ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»
‰Ê ˙Úa ‰˙pÊ Ì‡L74ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡Ï75ÏÚazL ÏÎÂ , ∆ƒƒ¿»¿≈∆…≈»≈»»¿…∆ƒ»≈

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dnÚ ‰˙Ó BÈ‡ BÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¬»≈«¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ
‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡ - BzÓ·È Òk76‰˙pÊ ‡lL »«¿ƒ¿≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»

Ì·È ˙¯ÓBL ‰˙È‰Lk77‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó Ï·‡ . ¿∆»¿»∆∆»»¬»¿«¿≈»∆»∆…
ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ78BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ Ì‡L ; ƒ¿»««»ƒ∆ƒƒ¿»««»ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡79ÏbÏ‚Ó - d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ÔÎÂ . ¬»»»¿≈ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»¿«¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa ÂÈzÁz ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ80LÈÂ . »∆»∆…ƒ¿»«¿»«ƒƒ»ƒƒ¿≈

‡lLÂ ,ÂÈzÁz ‰Êz ‡lL ,‡a‰Ïa ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ï BÏ¿«¿≈»∆»ƒ¿«»∆…ƒ¿∆«¿»¿∆…
,CÎÈÙÏ .¯ÈÊÁÈÂ L¯‚È Ì‡ ‰p¯ÈÊÁiL ¯Á‡ ‰Êzƒ¿∆««∆«¬ƒ∆»ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ»
dÏ eÚ¯‡ÈÂ ,d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÓ - ‡a‰Ï ‰ÊzLk¿∆ƒ¿∆¿«»«ƒ¿ƒ»¿∆∆¿»

˙BÚ¯‡Ó‰ Ô˙B‡81ÔÓ‡ - ÔÓ‡ ÔÓ‡ :¯Ó‡ CÎÏ . »«¿…»¿»∆¡«»≈»≈»≈
ÔÓ‡ ,‰‡eO ÔÓ‡ ;¯Á‡ LÈ‡Ó ÔÓ‡ ,‰Ê LÈ‡Ó≈ƒ∆»≈≈ƒ«≈»≈¿»»≈

.‡a‰Ï ÔÓ‡ ,¯·ÚLÏ ÔÓ‡ ;‰Òe¯‡¬»»≈¿∆»«»≈¿«»

להטיל.71) בו.72)לכלול, לה קינא כלומר,73)שלא
על  גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי על אף
זנותה  על להשביעה הוא מוסיף נישואין שאחר זנות
ומכאן  ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה,

התורה". מן שבועה גירושיה.74)ל"גלגול בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כשמשביעה 76)שגרושה

כניסתה. ליבם 77)לאחר ומצפה הקודם בעלה שמת
ליבם. מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי שייבמנה,

[=חי].78) קיים היבם.79)כשהיה זינתה 80)על שאם
לעולם. עליו נאסרה מערערים 81)אז, מים "לכשתטמא

כאדם  גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה
ערער. כעושה נראה משקה ידי על הנחנק

.ÁÈ˙B‡p˜Ï Ï‡¯OÈ Èa ÏÚ ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ82,Ô‰ÈLÏ ƒ¿«¬»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«…ƒ¿≈∆
BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â :¯Ó‡pL83,BzL‡ ˙‡ ‡p˜Ó‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ≈∆ƒ¿¿»«¿«≈∆ƒ¿

‰¯‰Ë Áe¯ Ba ‰ÒÎ84CBzÓ ‡Ï dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ . ƒ¿¿»«»√»¿…¿«≈»…ƒ
‡ÏÂ L‡¯ ˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ‰ÁÈO CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁO¿¿…ƒƒ»¿…ƒ«…¿…
¯·Ú Ì‡Â .‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈh‰Ï ‡ÏÂ ‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ»«
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡ CBzÓ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ‡p˜Â¿ƒ≈»ƒ¿≈≈ƒƒ∆»ƒ»«¿»ƒ»≈

.Èep˜ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ

בפריצות.82) יתנהגו שלא בהן ולהתרות זו 83)להזהירן
עקיבא. רבי כדברי את 84)חובה, ששונא ממרום,

הפריצות.

.ËÈ‰lÁz ÌÈ„Ú ÈÙa ˙Â‡p˜Ïe ıt˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡85, ≈»ƒ¿…¿«…ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
È„k ,‰¯‰Ê‡Â ‰¯‰Ë C¯„·e ˙Áa ,dÈ·Ï BÈa ‡l‡∆»≈¿≈»¿««¿∆∆»√»¿«¿»»¿≈

ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Ïe ‰¯LÈ C¯„a dÎÈ¯„‰Ï86ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ¿¿»ƒ
Ô¯È‰ÊÓe B˙È· È·e ÂÈa ÏÚÂ BzL‡ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿¿«»»¿≈≈«¿ƒ»

„˜BÙe87ÏkÓ ÔÈÓÏL Ô‰L Ú„iL „Ú „ÈÓz Ô‰ÈÎ¯c ≈«¿≈∆»ƒ«∆≈«∆≈¿≈ƒƒ»
Èk zÚ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓe ‡ËÁ≈¿≈»¬≈∆≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ

EÏ‰‡ ÌBÏL88EÂ z„˜Ùe ,89.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"Lld` mFlW iM Yrcie :xn`PW."'Ek ¤¤¡©§¨©§¨¦¨¨¢¤

נוך  את "ופקדת רק מביא ביאה איסורי הלכות בסוף אבל
אהלך" שלום כי "וידעת הכתוב תחילת ללא תחטא " ולא
לא  ענינים שלילת הוא ביאה" "איסור הלכות של תוכנן כי
שאינם  כיון קלה, לשעה אפילו בהם לבא שאסור רצויים
פרטי  גם נכללו אלו ובהלכות ישראל. לגבול שייכים
ופקדת  נאמר זה "ועל – ישראל להנהגת השייכים הדינים
בעניני  גם מרע" "סור ענין שהוא תחטא" ולא נוך את

הרשות.
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קעי d`ia ixeqi` 'ld - dyecw xtq - a`Îmgpn f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אודות מדבר כאן יתרה משא"כ על זהירות ש"מקפיד
עד  תמיד דרכיהם ופוקד ומזהירן ביתו ובני בניו ועל אשתו

שהן תחילת שלמיןשידע מביא ולכן ועון", חטא מכל
הביאור  אריכות (ועיין אהלך" שלום כי "וידעת הכתוב

אלו). מהלכות א' סימן לעיל
.32 dxrde 301 cenr `"g `"pyz zegiyd xtq

לבינה,85) בינו קנאה מטיל הוא שבזה הראשונה, בפעם
פי  על ואף בבית, ורוגז לכעס וגורם אחרים בפני שמביישה
בפעם  אבל השנייה, בפעם אלא זה אין לקנאות, שמצוה

לבינה. בינו קנאה להטיל לו אסור לא 86)הראשונה אבל
"שיאמר  רבינו: דברי מפרש לטור ובפרישה ולצער, להקניט
אלא  לך מקנא אני אותך לאסור מנת על שלא בפירוש לה

לו". והדומה הכיעור מן ומבקר.87)שתיזהרי בודק
אשתו.88) ביתו.89)זו בני אלו

ÌÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚Â ,‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈∆»ƒ
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

˙BÎÏ‰ :ÌÈ˜¯t ‰LÏLe ÌÈMÓÁ ÂÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿«¿»»¬ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿
- ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ - ˙eLÈ‡ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ
‰ÓL - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿…»
.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿»»¿»ƒ
ÔÂ‡ ÏÎ Èa ËÏLz Ï‡Â ,E˙¯Ó‡a ÔÎ‰ ÈÓÚt¿»«»≈¿ƒ¿»∆¿««¿∆ƒ»»∆

`Ede iWing xtqxtq ¥¤£¦¦§¥¤
dXcw

-dyecwxtqd̀iAixEQì'ld
§ª¨

¦§¥¦̈
È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ .LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
˙BÎÏ‰ .‚ .˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .· .‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿

n‰Â .‰ËÈÁLÔ˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»
.Ô˙BÓB˜Óaƒ¿»

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQì'ld

¦§¦¥¦¨
¦§¥¦̈

,‰OÚ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .˙BˆÓ ÌÈLÏLe Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¬≈
:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ ÌÈLÏLe¿ƒ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
.·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (· .Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡∆…»…«»≈∆…»…«≈∆»
.·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („ .˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚∆…ƒ¿…»∆…ƒ¿…«≈∆»
(Ê .˙a‰ ÏÚ·Ï ‡lL (Â .Ôa‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰∆…ƒ¿…««≈∆…ƒ¿…««
.dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á .˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…«««∆…ƒ»ƒ»ƒ»
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È .da ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë∆…ƒ»ƒ»«¿»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (·È .·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‡È .dza ˙·e«ƒ»∆…ƒ¿…¬»∆…
.·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚È .Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË .Ôa‰ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È∆…ƒ¿…≈∆«≈∆…ƒ¿…≈∆
·kLÏ ‡lL (ÊÈ .BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË .Á‡»∆…ƒ¿…¬ƒ¿∆…ƒ¿«
(ËÈ .‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ÁÈ .‰Ó‰a ÌÚƒ¿≈»∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»
(‡Î .·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î .¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏ ‡lL∆…ƒ¿«ƒ»»∆…¿«∆¿«»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î .·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«¬ƒ»∆…ƒ¿…≈∆

ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚ·Ï ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
ÈBnÚ ‡B·È ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ¯ÊÓÓ ‡·È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡·È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙e¯Úa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
·¯˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי
הערוה  על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי שאמר האב ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰2‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ «»«««ƒ»»¬»»¬«»
˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa3ÏkÓ ‰OÚÈ ¯L‡ Ïk Èk :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»¬∆«¬∆ƒ…

˙BLÙp‰ e˙¯ÎÂ ‰l‡‰ ˙·ÚBz‰4,Ì‰ÈL - ¯ÓB‚Â «≈…»≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿≈∆
˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰5˙‡hÁ ÔÈ·iÁ - ÔÈ‚‚BL eÈ‰ Ì‡Â . «≈¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ«»

‰Úe·˜6ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa ‡e‰L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ LÈÂ .7, ¿»¿≈ƒ»¬»∆¿ƒ«≈ƒ
ÔlÎa ‰ÂM‰ ˙¯k‰ ÏÚ ¯˙È8. »≈««»≈«»∆¿À»

והם 2) כרת, ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר "כל
(הל' עריות" הנקראות ה אחריֿמות בפרשת האמורות

ה"ה). פ"א שעונשם 3)אישות להלן שיבואר אלה אפילו
שלא  או כשרים עדים אין אם כרת חייבים דין, בית מיתת
מהל' בפ"ח רבינו מבאר כרת עונש הוא ומה בו, התרו
"נכרת  אלא הבא, העולם לחיי יזכה שלא ה"א: תשובה
תוך  שימות העונש על נוסף וזה כבהמה", ואבד ברשעו

העושות.4)זמנו. הנפשות תימן: תורת 5)בכתבֿיד
ענוש  שהוא איש אלא לי "אין ה"ז): פי"ג (אחרי, כהנים
מניין? איש, עלֿידי כרת ענושה אשה אשה, עלֿידי כרת

שנים". כאן הרי העושות, הנפשות שני 6)תלמודֿלומר
חטאת  ויורד, עולה וקרבן קבועה חטאת הם: חטאות סוגי
עשיר  ויורד: עולה וקרבן בלבד, הבהמה מן באה קבועה
עשירית  או יונה ובני תורים מביא ועני בהמה, חטאת מביא
שגגות  מהל' בפ"י מבוארים דיניהם ופרטי סולת. האיפה

דֿו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים
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.·eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈ¯Ú‰ Ô˙B‡»»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒƒ»
ÔÈ˙ÈÓÓ - Ì‰ÈOÚnÓ eL¯t ‡ÏÂ ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿«¿»»¿…≈¿ƒ«¬≈∆¿ƒƒ

Ô‰a ‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓ Ô˙B‡9. »ƒ»»¬»»∆

להלן.9) וכמבואר בתורה,

.‚ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ10‰z ‡lL ;‰‡¯˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú ¿…«¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡¯˙‰11. «¿»»¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

למלקות,10) בו והתרו בלבד כרת חיוב בהם שיש בעריות
אבל  לוקין", כריתות חייבי "שכל בה"ז לקמן שכתב וכמו
לאזהרת  שניתן לאו שכל לוקין, אין ביתֿדין מיתות חייבי
ה"ב). סנהדרין מהל' (פי"ח עליו לוקין אין ביתֿדין, מיתות

"חבר 11) ח:) (סנהדרין יהודה ברבי יוסי רבי של לשונו
התראה  ניתנה שלא לפי התראה, צריך אין חכם) (תלמיד
למזיד" מותר) זה שדבר (שסבור שוגג בין להבחין אלא
כחכמים  שפסק אףֿעלֿפי ורבינו אסור). זה שדבר (היודע
המשפט  באותו השתמש - התראה צריך חכם תלמיד שגם -
היא  זו שאשה ידע אם להבחין כגון אחר, במובן אבל
בתלמיד  גם שייכת זו והבחנה נשואה, שהיא או קרובתו

(מגידֿמשנה). שכזו התראה וצריך חכם,

.„Ô˙˙ÈnL Ô‰Ó - ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈ¯Ú‰»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒ≈∆∆ƒ»»
Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰Ù¯Oa Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»≈∆∆ƒ»»ƒ¿≈»≈∆∆ƒ»»

˜Áa12‰ÏÈ˜Òa Ô˙˙ÈnL el‡Â .13,Bn‡ ÏÚ ‡a‰ : ¿∆∆¿≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ»«»«ƒ
;B˙lk ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ba ˙L‡ ÏÚÂ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚÂ¿«≈∆»ƒ¿«≈∆¿¿ƒ«ƒ¿≈«»
‰M‡‰Â ;‰Ó‰a ÌÚ ·ÎBM‰Â ;¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰Â¿«≈ƒ»»¿«≈ƒ¿≈»¿»ƒ»

.‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

ב.12) מט, סנהדרין א.13)משנה, נג, שם

.‰˙a ÏÚ ‡a‰ :‰Ù¯Oa Ô˙˙ÈnL ˙BÈ¯Ú‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆ƒ»»ƒ¿≈»«»««
BzL‡ ÈiÁa BzL‡14;da ˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ , ƒ¿¿«≈ƒ¿¿««ƒ»¿««¿»

‡a‰Â ;‰È·‡ Ì‡ ÏÚÂ ,dn‡ Ì‡ ÏÚÂ ,BzL‡ Ì‡ ÏÚÂ¿«≈ƒ¿¿«≈ƒ»¿«≈»ƒ»¿«»
Bza ÏÚ15.Ba ˙a ÏÚÂ ,Bza ˙a ÏÚÂ , «ƒ¿««ƒ¿««¿

כמו 14) בכרת, אלא בשריפה אינן אשתו, מיתת לאחר אבל
אשתו  קרובות לכל והואֿהדין ה"ח. פ"ב לקמן שיתבאר
(שם). אשתו בחיי אלא בשריפה שאינן להלן, האמורות

(15- בזנות לו שנולדה כגון אשתו, בת שאינה אףֿעלֿפי
אשתו, ומתה מאשתו בתו והואֿהדין בשריפה, דינם

אשתו. בת משום שריפה עונש בה שאין למעלה שאמרנו

.Â„·Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰Â¯Ú EÏ ÔÈ‡16; ≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :¯Ó‡pL‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰¯Bza17‡È‰ - Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
‰Ù¯O·18˜Áa dÏÚB·e ,19Ô‰k LÈ‡ ˙·e :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈

‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .Û¯Oz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰¯Ú ‰È‰˙ Èk :¯Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL - ‰O¯‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ·‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,¯ÓB‚Â ‰Ïe˙·¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È¯‰ - Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י"ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
ה"ד. פ"ג לקמן ראה א.17)אחד), נב, שם 18)סנהדרין

א. א.19)עה, פט, א.20)שם נג, שם

.Ê˙¯Îa - Ôlk ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L21Ì‰a ÔÈ‡Â ,„·Ïa ¿»»¬»À»¿»≈ƒ¿«¿≈»∆
CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ22‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ , ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿«¿»»

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈc ˙Èa -23- ˙B˙¯k È·iÁ ÏkL ; ≈ƒ«¿ƒ»∆»«»≈¿≈
ÔÈ˜BÏ24. ƒ

א.21) ב, לעונש 22)כריתות ניתן לא שהלאו הואיל
לוקין  אין - ביתֿדין מיתת עונש כשיש אבל ביתֿדין, מיתת
ח). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.ÁÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰25‰˜BÏ ‡e‰ - „ÈÊÓa «»«««≈«»≈»ƒ¿≈ƒ∆
‡È‰Â26ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ‚‚BLa Ì‡Â .27ÏÚ ‡a‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»«

˙BiM‰Ó ˙Á‡28B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa29˙ec¯Ó ˙kÓ30 ««≈«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ«««¿
‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .Ì‰È¯·cÓ31BÈ‡ - ƒƒ¿≈∆¬»«»«««≈«»≈¬≈≈

È„k ˙ec¯Ó ˙kÓ ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ek‰ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒƒ»≈ƒ«««¿¿≈
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï32. ¿«¿ƒƒ»¬≈»»¿¿»»

על 25) הטילה ולא בלאו, בעילתן אסרה שהתורה נשים
לכהן  גרושה או לישראל ממזרת כגון כרת, עונש העובר
ה"ז. אישות מהל' פ"א ראה גדול, לכהן ואלמנה הדיוט,

ב.26) י, בחייבי 27)כריתות אלא שוגג על קרבן שאין
ונקראות 28)כריתות. סופרים, מדברי האסורות עריות

מן  האסורות ראשונות לעריות שניות שהן מפני שניות
ה"ו. אישות מהל' בפ"א מנויות וכולן חייבים 29)התורה,

שמרד 30)להכותו. מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
תורה  חכמים בדברי קבעו ולא ('ערוך'). סופרים" ובדברי

ומקרה  מקרה בכל להחליט לביתֿדין ונמסר המכות, מספר
דעתם. שיקול דור 31)לפי עד ואדומית מצרית כגון

ה'" בקהל להם יבא שלישי "דור שנאמר: לגירות, שלישי
על  שבא גדול כהן וכן שני, דור ולא ט) כג, (דברים
כא, (ויקרא אשה" יקח מעמיו "בתולה שנאמר: הבעולה,
כעשה. דינו - עשה מכלל הבא ולאו בעולה. ולא יד)

התורה,32) מן שלא ועונשין מכין "ביתֿדין א: מו, סנהדרין
רבינו  שכתב וזהו עוז'). ('מגדל לתורה" סייג לעשות כדי
"מכין  רבינו: כתב לעריות בשניות העבירה. מן להרחיק כדי
עשה, בחייבי ואילו להכותו, מצווה ביתֿדין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי כלומר בידם", "הרשות וכתב: דייק

.Ë,Ôa¯w‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ,ÌeÏkÓ ¯eËt - Òe‡»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»¿»
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL ;‰˙Èn‰ ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ«ƒ»∆∆¡«¿««¬»…

¯·„ ‰OÚ˙33Ò‡pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬∆»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«
ÏÚBa‰ Ï·‡ ;ÏÚ·p‰34Ò‡ BÏ ÔÈ‡ -35ÈeM˜ ÔÈ‡L ,36 «ƒ¿»¬»«≈≈…∆∆≈ƒ

˙Ú„Ï ‡l‡37dÙBÒÂ Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ‰M‡Â . ∆»¿««¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt - ÔBˆ¯a38Ò‡a ÏÚ·Ï ÏÈÁ˙‰MnL ; ¿»¿»ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…¿…∆

Ì„‡‰ ¯ˆiL ,‰ˆ¯z ‡lL d„Èa ÔÈ‡39‰ÙBk BÚ·ËÂ ≈¿»»∆…ƒ¿∆∆≈∆»»»¿ƒ¿∆
.˙Bˆ¯Ï d˙B‡»ƒ¿

היתרות 33) מהמילים דרשו כיֿתצא) (פרשת ב'ספרי'
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב

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



קעג d`ia ixeqi` 'ld - dyecw xtq - a`Îmgpn f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(מגידֿמשנה). בו חייב כגון 34)ששוגג שאנסוהו,
במגידֿמשנה, [כתב לאנסו. לעצמה וקרבתו אשה שתקפתו
ואם  הערוה על שיבוא גויים לו אמרו אם רבינו, שלדעת
אלא  קישוי שאין מיתה, חייב הוא - עליה ובא יהרגוהו, לאו
יסודי  מהל' בפ"ה אומר רבינו שהרי תמוהים, ודבריו לדעת.
גילוי  זרה, עבודה החמורות: העבירות ששלוש ה"ד, התורה
אם  יעבור, ואל ייהרג בהן שנאמר דמים, ושפיכות עריות
על  ועבר השם, קידוש של מצותֿעשה ביטל זה הרי עבר
מלקים  ואין אותו ממיתים אין אבל השם, חילול של לאו

לכך]. שאנסוהו מכיוון א 35)אותו, יכול כלומר, ינו
אונס. בטענת המין.36)להפטר אם 37)אבר אבל

זה  הרי העריות, מן אחת ותקפתו ונתקשה, לאשתו נתכוין
וראה  בהיתר, היה לדעת שהקישוי כיון ופטור, אונס נקרא

הראב"ד. כרבא.38)בהשגת - ב נא, שם 39)כתובות
אומרת  היא אם אפילו ולפיכך אלבשה", "יצר בגמרא:

פטורה. - בכך רוצה שהיא בפירוש,

.È‰¯ËÚ‰ L‡¯ ÒÈÎn‰40‡¯˜p‰ ‡e‰ - „·Ïa ««¿ƒ…»¬»»ƒ¿««ƒ¿»
‰¯ÚÓ41Ïk ÒÈÎn‰Â .‰¯Ú‰ d¯˜Ó ˙‡ :ÔBLlÓ , «¬∆ƒ¿∆¿…»∆¡»¿««¿ƒ»

¯ÓB‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯·‡‰42˙B‡Èa‰ ÏÎ·e . »≈∆«ƒ¿»≈¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓBb‰ „Á‡Â ‰¯Ún‰ „Á‡ ,˙B¯eÒ‡‰»¬∆»««¬∆¿∆»«≈¿««ƒ

Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡lL43‡ÏÂ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆…ƒƒ¿«∆«¿««ƒ∆≈≈¿…
Ì‰ÈL e·iÁ˙ ‰¯ËÚ‰ L‡¯ ÒÈÎ‰L ÔÂÈk ,¯Ó‚44 »«≈»∆ƒ¿ƒ…»¬»»ƒ¿«¿¿≈∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ45. ƒ«≈ƒ»≈«¿«««¿

„Á‡Â)46‰ÈÏÚ ‡a‰ „Á‡Â dk¯„k ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡a‰ ¿∆»«»«»∆¿»¿«¿»¿∆»«»»∆»
dk¯„k ‡lL47da ‰¯ÚiMÓ - (48‰˙ÈÓ Ô‰ÈL e·iÁ˙È ∆…¿«¿»ƒ∆«¬∆»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ»

ÔÈ·ÎBL eÈ‰L ÔÈa .˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯Î B‡»≈«¿«««¿≈∆»¿ƒ
.·eiÁ‰ ‡e‰ ‰¯ËÚ‰ ˙ÒÎ‰ ÏÚ ,ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿ƒ««¿»«»¬»»«ƒ

האבר.40) ב.41)של נג, יבמות שם,42)משנה,
ב.43)במשנה. נה, מקורה 44)שם "את כתיב בנדה

אנו  למדים עריות ושאר התורה. מן להעראה מכאן הערה",
נד.). (שם מנדה בהלכות 45)בהיקש למעלה כמבואר

וכן 46)דֿח. עוז', ו'מגדל משנה' ה'מגיד גירסת היא כן
התימנים. ובכת"י ר"מ, רומי בדפוס נד,47)הוא סנהדרין

ששני  הכתוב לך מגיד יג). יט, (ויקרא אשה "משכבי א:
ושלא  כדרכה עריות בכל "לחייב - באשה" משכבות

שם). (רש"י ד.)48)כדרכה" (הוריות כדרכה שלא ואפילו
כדרכה. שלא בה משהערה התימנים: ובכתבֿיד

.‡ÈÈeM˜ ‡Ïa ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡a‰ Ïk49‰È‰L ‡l‡ , »«»ƒ»¬»¿…ƒ∆»∆»»
,ÌÈÏBÁ‰ ÔB‚k ,ÌÈ˙n‰ ¯·‡ BÓk ÏcÏ„Ó BlL ¯·‡‰»≈∆∆¿À¿»¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔB‚k ,Ck „ÏBpL ÈÓ B‡ƒ∆«»¿¿ƒ«»««ƒ
‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - B„Èa ¯·‡‰ ˙‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆»≈∆¿»≈«»…»≈¿…

‰‡Èa BÊ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙e˜ÏÓ50. «¿¿≈»ƒ«ƒ»∆≈ƒ»
‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt Ï·‡51˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙È·e , ¬»≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ Ì‰ÈL52. ¿≈∆«««¿

מת.49) כמו שהאבר היינו מת", "משמש הגמרא בלשון
א.50) יח, בבית 51)שבועות שהיא זמן כל כהן בת

לפסול  נבעלה ואם תרומה. לאכול מותרות כהן ואשת אביה,
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ו תרומה מלאכול נפסלה - לה

גם  מת, באבר שימש לה הפסול שאם כאן, רבינו ומשמיענו
כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא

וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגידֿמשנה). מרדות

.·È˜qÚ˙Ók ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰53ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L Èt54·iÁ -55ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ÔÎÂ . ƒ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»ƒ

˙BiM·e56‡È‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¬»«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ
‰˙Ó57ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌeÏkÓ ¯eËt - ≈»»ƒ¿¿≈»ƒ«¿«»≈»ƒ

‰Ù¯h‰ ÏÚ ‡a‰Â .¯eËt ‡e‰L58ÌÚ ·ÎML B‡ , ∆»¿«»««¿≈»∆»«ƒ
‡e‰ ÈÁ ;·iÁ - ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a59BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»«»«««ƒ∆
ËÁL elÙ‡Â .‰Ê ÈÏÁÓ ˙eÓÏ60ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ ÈL da »≈…ƒ∆«¬ƒ»«»¿≈ƒ»ƒ«¬«ƒ

„Ú B‡ ˙eÓzL „Ú ,·iÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ƒ¿«¿∆∆«»»∆»«»«∆»«
.dL‡¯ ÊÈziL∆«ƒ…»

שנתכוין 53) מפרשים, ויש עליה. ובא לביאה נתכוין שלא
(מגידֿמשנה). אחותו לו ונזדמנה ובשאר 54)לאשתו

יט.). (כריתות מקרבן פטור המתעסק - קרבן,55)עבירות
נהנה", שכן חייב ועריות, בחלבים "המתעסק שם: בגמרא
לענין  אלא אינו זה וכל איסור, ממעשה לו באה שההנאה
והתראה  במזיד אלא עונשין אין מלקות או מיתה אבל קרבן,

וחייב 56)(מגידֿמשנה). חטא כלומר, חייב. מתעסק
והם  שוגגים, לאוין בחייבי קרבן אין כי השמים, מן עונש

ראב"ד. וראה (כסףֿמשנה). מכלום יבמות 57)פטורים
ב. א.58)נה, עח, ב.59)סנהדרין קכ, יבמות

על 60) ומקורות (חידושים חייב" "והרובעה ב: קכא, חולין
מהרש"ש). הרמב"ם

.‚ÈLÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰¯eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»
·iÁ - ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»

ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k B‡ ‰˙ÈÓ61, ƒ»»≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡- ‰fÓ ‰˙e ∆»ƒ≈»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL È¯‰62‰M‡ ÔÎÂ . ¬≈¿≈∆¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÏB„‚63 ¿»∆»»∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ˙·iÁ ‡È‰ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»
ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;¯eËt ‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ«¿¿»¿ƒ»»∆≈«»ƒ

.ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰hÓÏe¿«»¿≈∆¿ƒ

ב.61) מד, נדה עונשין, בת אינה בפירוש 62)קטנה
מסיני". למשה הלכה הדבר "וזה כתוב: שם לרבינו המשנה
עקיבא. דרבי במעשה א. מה, שם מגמרא משמע וכן

א.63) מה, שם

.„ÈÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ¯ÎÊ ‡È·‰ B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰«»««»»≈ƒ»»»»≈»
‰¯Ú‰L64;ÌÈÏ˜Ò - ÌÈÏB„b Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ , ∆∆¡»ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

B‡ ÏÚBa ‰È‰L ÔÈa - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«≈∆»»≈
ÏÚ·65„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ66,Ï˜Ò BÓˆÚ ÏÚ B‡È·‰ B‡ ÂÈÏÚ ‡aL ‰Ê - »«¿»∆∆»»»¡ƒ««¿ƒ¿»
¯eËt ÔËw‰Â67¯Îf‰ ‰È‰ Ì‡Â .68˙BÁt B‡ ÚLz Ôa69 ¿«»»»¿ƒ»»«»»∆≈«»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -70ÏB„b‰ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯Â . ¿≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««»
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d`iaקעד ixeqi` 'ld - dyecw xtq - a`Îmgpn f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ec¯Ó ˙kÓ71Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎÊ ÌÚ ·ÎML ÈÙÏ , «««¿¿ƒ∆»«ƒ»»¿««ƒ
.ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ‡e‰L∆»ƒ∆≈«

א.64) נה, אזהרה 65)סנהדרין תשכב", "לא שנאמר
אזהרה  - תשכיב" "לא גם קוראים ואנו (לבועל), לשוכב

א. ג, כריתות (לנבעל). שם.66)לנשכב סנהדרין,
עונשין.67) בן הנשכב.68)שאינו או השוכב
אחד.69) ויום שנים תשע לו מלאו שלא כרב,70)כלומר,

ויום  שנים תשע מבן פחות (נבעל) שנשכב ב נד, בסנהדרין
שוכבו. את מחייב אינו על 71)אחד, מרדות מכת כדרך

(מגידֿמשנה). אסור אבל פטור שהוא דבר כל

.ÂËÒBÈ‚B¯c‡ ÏÚ ‡a‰ [B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡]72 ∆»«»««»»«»««¿¿ƒ
·iÁ - B˙e¯ÎÊ C¯c73- B˙e·˜ C¯c ÂÈÏÚ ‡a Ì‡Â] ; ∆∆«¿«»¿ƒ»»»∆∆«¿

[¯eËt74‡e‰ ˜ÙÒ - ÌBËÓh‰Â .75ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . »¿«À¿»≈¿ƒ»«»«
ÔÈkÓ - [B˙e·˜ C¯c] ÒBÈ‚B¯c‡ ÏÚ B‡ ÌBËÓh‰«À¿««¿¿ƒ∆∆«¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡76‡OÏ ¯zÓ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â . «««¿¿»«¿¿ƒÀ»ƒ»
‰M‡77. ƒ»

נקרא 72) נקבה ושל זכר של המין אברי לו שיש אדם
נקבה  - גינוס זכר, - אנדרו היא: יוונית זו מלה אנדרוגינוס,

אנתרופי). ערך אליעזר,73)('ערוך' כרבי הזכר, על כבא
ב  פא, אמורים,74)יבמות דברים "במה ב: פג, שם

פטור". - שלו בנקבות אבל שלו. המין 75)בזכרות אברי
נקבה. או זכר הוא אם בו יודעים אנו ואין אטומים,

נ.76) הערה הי"א, למעלה אע"פ 77)כמבואר א. פא, שם
אישות  מהל' בפ"ד (ראה אשה ספק הוא קידושין שלגבי
בזו  זו תאוה) משום (מתחככות המסוללות ו"נשים הי"א)
(מגידֿ מותר באנדרוגינוס - ה"ח) פכ"א (להלן אסור"

משנה).

.ÊËÔ‰ÈL - ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
ÔÈÏ˜Ò78ÔÈa - Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e :¯Ó‡pL ; ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿≈

‰iÁ „Á‡Â ‰Ó‰a „Á‡Â .ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡ dÚ·¯L79 ∆¿»»¡ƒ»»»¿∆»¿≈»¿∆»«»
ÛBÚÂ80ÔÈa ‰Ó‰·a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡ÏÂ .‰ÏÈ˜Òa Ïk‰ - »«…ƒ¿ƒ»¿…ƒ≈«»ƒ¿≈»≈

ÌBÈa elÙ‡ - ‰Ó‰a ÏÎ·e :¯Ó‡pL ;‰pË˜Ï ‰ÏB„b¿»ƒ¿«»∆∆¡«¿»¿≈»¬ƒ¿
d˙„Ï81(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa ‰ÈÏÚ ‡a‰) ,82, ≈»»«»»∆»≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

da ‰¯Ú‰L ÔÂÈk83‰˙¯Ú‰L B‡.·iÁ Ba ≈»∆∆¡»»∆∆∆¿»«»

א.78) נד, נד,79)סנהדרין קמא בבא בהמה, בכלל שהיה
ב.80)ב. פה, זבחים ראה בעוף, רובע שאין נרבע, היינו

לבהמה, עוף שוה מקום שבכל אמרו - ב נד, ובבבאֿקמא
משבת. בהמה בהמה "בהמה 81)לומדים ב: נד, סנהדרין

כגדולה". קטנה בה א.82)עשו נה, שם.83)שם

.ÊÈ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰ - ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡84.¯eËt ‡e‰Â , ¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»

ÚLz Ôa ‰È‰85.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ »»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙¯Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ - (dk¯„k86Ì‡Â .‰¯eËt ‡È‰Â , ¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ

LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰»¿»¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰hÓÏe ÌÈL87. »ƒ¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

א.84) מה, ויום 85)נדה שנים תשע בן שיהיה שצריך
הי"ד. ולמעלה שם, בגמרא כמפורש מד,86)אחד, שם

מכל  אחד עליה בא ואם . . . אחד ויום שנים שלש "בת ב:
ואפילו  עריות מכל "אחד עלֿידה". מומתין . . . העריות

נה:). (סנהדרין ביאה.87)בהמה" ביאתה שאין

.ÁÈ‰‚‚La ‰Ó‰a‰ ÌÚ ·ÎBM‰ ÔÎÂ88‰M‡‰Â , ¿≈«≈ƒ«¿≈»ƒ¿»»¿»ƒ»
‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·‰L∆≈ƒ»∆«¿≈»»∆»ƒ¿»»≈«¿≈»
˙BÈ¯Ú‰ Ïk .ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô„È ÏÚ ˙Ï˜Òƒ¿∆∆«»»¿««ƒ∆≈¿ƒ»»¬»
,¯eËt ÔËw‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ‰È‰L ÔlkÀ»∆»»∆»»¿∆»»»«»»»

e¯‡aL BÓk ,·iÁ ÏB„b‰Â89- ÔLÈ „Á‡Â ¯Ú „Á‡ . ¿«»«»¿∆≈«¿∆»≈¿∆»»≈
,·iÁ „ÈÊn‰ - ‚‚BL „Á‡Â „ÈÊÓ „Á‡ .¯eËt ÔLÈ‰«»≈»∆»≈ƒ¿∆»≈«≈ƒ«»
- ÔBˆ¯a „Á‡Â Òe‡ „Á‡ .Ôa¯˜ ‡È·Ó ‚‚BM‰Â¿«≈≈ƒ»¿»∆»»¿∆»¿»

e¯‡aL BÓk ,¯eËt Òe‡‰90. »»»¿∆≈«¿

משום 88) הוא נסקלת שהבמה מה אם שם: בסנהדרין בעיא
הרי  - כששגג - וכאן שנהרג, לאדם תקלה עלֿידה שבאה
שבא  קלון משום או נהרגת. אינה הבהמה גם נהרג, אינו
ואין  שם, נפשטה לא והבעיא קלון, יש בשוגג ואף עלֿידה,

(מגידֿמשנה). מספק אותה הי"ג.89)סוקלין למעלה
ה"ט.90) למעלה

.ËÈ‰Ê e¯Ú‰L ÌÈÙ‡Ó‰ ˙B‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»¬ƒ∆∆¡∆
Ô˙B‡ e‡¯iMÓ ‡l‡ ;˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Â ‰Êa»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»ƒ∆ƒ¿»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜e·c91el‡ È¯‰ - ÔÈÏÚBa‰ Ïk C¯„k ¿ƒ∆ƒ∆¿∆∆»«¬ƒ¬≈≈
,‰¯Ú‰ ‡Ï ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÊ ‰i‡¯a ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»…∆¡»

.‰¯Ú‰L BÊ ‰¯eˆ ˙˜ÊÁL ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«»∆∆¡»

כמנאפים".91) משיראו - "במנאפים א: ז, מכות

.Î,‰˜ÊÁ‰ Èt ÏÚ Ba ÔÈc - ¯Oa ¯‡La ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«ƒ¿≈»»»ƒ«ƒ«¬»»
ÔÈ˜ÏÓe .·B¯˜ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿»»¿»∆∆»«¿ƒ

ÔÈ˜BÁÂ ÔÈÏ˜BÒÂ ÔÈÙ¯BOÂ92È¯‰ ?„ˆÈk .BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¬»»≈«¬≈
ÌÈ„Úa ‰ÈÏÚ ‡·e ,Bn‡ B‡ Bza B‡ B˙BÁ‡ BfL ˜ÊÁ‰L∆À¿«∆¬ƒƒ»»∆»¿≈ƒ

 B‡ Û¯O B‡ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ï˜Ò ¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ∆≈
,Bz· B‡ Bn‡ B‡ B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL»¿»»¿»∆ƒ¬ƒƒ
˙‡aL ˙Á‡ ‰M‡a ‰OÚÓe .„·Ïa ‰˜ÊÁa ‡l‡∆»«¬»»ƒ¿««¬∆¿ƒ»««∆»
ezÏÈc‚‰Â ,dÙ˙k ÏÚ dÏ ·k¯Ó ˜BÈ˙Â ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿ƒÀ¿»»«¿≈»¿ƒ¿ƒ«
ÔÈc ˙È·Ï ‰e‡È·‰Â ,‰ÈÏÚ ‡·e ,da ‡e‰L ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆¿»»»∆»∆¡ƒ»¿≈ƒ
ÂÈ·‡ Ïl˜Óa ‰¯Bz ‰cM ‰Ó :‰Ê ÔÈ„Ï ‰È‡¯ .‰eÏ˜Òe¿»»¿»»¿ƒ∆«∆»»»ƒ¿«≈»ƒ
‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ eÏ ÔÈpÓe .˙ÓeiL ÂÈ·‡ ‰kÓe«≈»ƒ∆«ƒ«ƒ»¿»»¿»∆∆

‰˜ÊÁa ‡l‡ ?ÂÈ·‡93.‰˜ÊÁa ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ck . »ƒ∆»«¬»»»¿»¿ƒ«¬»»

א.92) פ, ה"י.93)קדושין פ"ד, קידושין 'ירושלמי'

.‡Î:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ««»≈
‰˜ÊÁ‰ Ì‡ ,ÈÏÚa ‰Ê :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÈzL‡ ˙‡Ê…ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒÀ¿¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa94‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ - BzL‡ ‡È‰L95; »ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ»∆»
ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ï·‡¬»¿«¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ

LÈ‡ ˙L‡96. ≈∆ƒ
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קעה d`ia ixeqi` 'ld - dyecw xtq - a`Îmgpn f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.94) קסז, זינתה.95)בבאֿבתרא מכת 96)אם אבל
ולהלן  הט"ו, למעלה שכתוב כמו ספק, משום בה יש מרדות

הט"ו. למעלה איגר עקיבא רבי בהגהות ראה ועוד. פ"ג

.·Î‰c ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰97‰È˙BeÎLa98dÏÚa - »ƒ»∆À¿¿»ƒ»ƒ¿∆»«¿»
BzL‡Ï ‡p˜Ó‰ .‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ99,‰¯zÒÂ ∆»∆»ƒƒ»«¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»

‡·e Ô‰k dÏÚa ‰È‰Â ,‰‡ÓËpL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿»»«¿»…≈»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ‰ÈÏÚ100ÌeMÓ »∆»««»¬≈∆∆»∆»ƒ

‰BÊ101„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ;102¯·k , »««ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»¿»
‰BÊa ‰˜ÊÁ‰103. À¿¿»¿»

א.97) פ, מלובשת 98)קידושין היום שכנותיה "שראוה
שם). (רש"י נדותה" ה"ב.99)בגדי פ"ו סוטה 'ירושלמי'

עליה.100) שבא שנים העידו בה 101)אם אסור שכהן
ולאחר  ז). כא, (ויקרא יקחו" לא . . . זונה "אשה שכתוב:
פ"א  (ראה שנטמאה לומר נאמן אחד עד אפילו וסתירה קנוי

הי"ד). סוטה לא 102)מהל' עדותו "עיקר שם: 'ירושלמי'
העדות  היא עליה שבא העדות פירוש: הוא". אחד בעד
"אע"פ  ר"מ: רומי ובדפוס עדים. שני יש זה ועל העיקרית,
שבכל  אףֿעלֿפי והכוונה אחד". בעד העדות עיקר שאין

משנים. פחות עדות אין כולה, קינוי 103)התורה שלאחר
להחזיקה  נאמן - שנטמאה שהעיד אחד עד גם וסתירה,
לא  משום לוקה ישראל שגם אמרו, - א נו, [ביבמות לזונה.
דין  מקור ששם הנ"ל, ב'ירושלמי' אולם וכו', בעלה יוכל
משום  לוקה אינו שישראל ומשמע "כהן", בפירוש אמרו זה,

כאן]. ומגידֿמשנה ראב"ד וראה טומאה.

.‚ÎBÊ Èza :¯Ó‡L ·‡‰104Û‡ ,‰ÊÏ ‡È‰ ˙Lc˜Ó »»∆»«ƒƒ¿À∆∆ƒ»∆«
ÔÓ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ105BÏ ‡Op˙Â106dÈ‡ - ‰˙pÊ Ì‡ , «ƒ∆∆¡»¿ƒ»≈ƒƒ¿»≈»

ÂÈt ÏÚ ˙Ï˜Ò107‰Ò¯‡˙pL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú , ƒ¿∆∆«ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿»¿»
‰M‡‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÙa108dÈ‡ - È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡L ƒ¿≈∆¿≈»ƒ»∆»¿»¿À∆∆¬ƒ≈»

˜ÊÁz B‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú ,‰Èt ÏÚ ˙‚¯‰109. ∆¡∆∆«ƒ»«∆ƒ¿»≈ƒÀ¿«

בתי 105)נערה.104) "את שנאמר: האמינתו, שהתורה
טז). כב, (דברים הזה" לאיש הזה 106)נתתי לאיש

סד.). (קידושין לאחרים האמינה 107)ואסורה שהתורה
(שם  אסי כרב ולא כרב לקטלא, לא אבל לאיסורא, רק לו

בהכ"א.109)שם.108)סג:). האמור באופן

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אחותו 1) לעולם: האדם על אסורות נשים שארבע יבאר

המקדש  עליו: ערוה שהן מזנות לו שנולדה בתו או מזנות
ונאף  עבר מיתה: לאחר וחמותו לו: נאסרו נשים כמה אשה
אשה  הבועל עליו: אשתו נאסרה אם אלו נשים משבע אחת
אם  הערוה על הנטען קרובותיה: עליו נאסרו אם זנות דרך
נעשות  אם זנות דרך ובתה אשה על הבא במבוי: עמה ידור

אחותו. בת אדם שישא חכמים מצות לזו: זו ערוה

.‡ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,Ba ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡≈∆»ƒ¿≈∆¿¿≈∆»ƒ¿≈∆¬ƒ
ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ÔzÚa¯‡ - ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»∆¿»»»¿»≈ƒ»≈ƒ
,eL¯b˙ ‡lL ÔÈa eL¯b˙pL ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿»¿
ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ÔÈa Ô‰ÈÏÚa ÈiÁa ÔÈa≈¿«≈«¿≈∆≈««ƒ««¿≈∆

ÂÈÁ‡ ˙L‡Ó2Ôa ÁÈp‰ ‡lL3Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â . ≈≈∆»ƒ∆…ƒƒ«≈¿ƒ»«««≈∆

ÌÈzL ·iÁ - dÏÚa ÈiÁa4¯Oa ¯‡L ÌeMÓ :5, ¿«≈«¿»«»¿«ƒƒ¿≈»»
Ô‰ÈL È¯‰L ;LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe6ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ƒ≈∆ƒ∆¬≈¿≈∆»ƒƒ»ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

לגרשה.2) מבלי נכד 3)שמת או בת או בן זרע, כלומר,
ה). כה, (דברים בתורה כמפורש ליבמה, שמצוה ונין,

נג.).4) (סנהדרין שגג אם חטאות, משום 5)שתי כלומר,
אביו. אשת שני.6)קורבה: התימנים: בכתבֿיד

על 7) חל איסור "אין משום כאן אין ולכן הקידושין, בשעת
שבבת  מודים הכל כי ה"ח), פי"ז ולהלן לג. (יבמות איסור"

האיסורים. שני חלים אחת

.··iÁ - ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡È‰L Bn‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ«»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ÂÈ·‡ ÈiÁa ÔÈa ,ÌÈzL8˙Á‡ : ¿«ƒ≈¿«≈»ƒ≈¿««ƒ«»ƒ««

ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,Bn‡ ÌeMÓ9ÂÈÁ‡ „Á‡ . ƒƒ¿««ƒ≈∆»ƒ∆»»ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡Ó10˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOpÓ ÔÈa ,11 ≈»ƒ»ƒ≈ƒ≈ƒƒƒ≈ƒ¿

‰Â¯Ú BzL‡ -12Ì‡‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ƒ¿∆¿»»»¬»≈∆¬ƒ»ƒƒ»≈
‰iL ‡È‰ È¯‰ -13e¯‡aL BÓk ,14B˙BÁ‡ „Á‡Â . ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆»¬
Bn‡Ó B‡ ÂÈ·‡Ó15ÔB‚k ,˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa , ≈»ƒ≈ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¿

˙BÁ‡ BÏ ‰˙È‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÚ ÂÈ·‡ B‡ Bn‡ ‰˙fL∆»¿»ƒ»ƒƒ¬≈ƒ¿»¿»»
B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ˙efÓƒ¿¬≈∆¿»»»∆∆¡«∆∆«ƒ

.ıeÁ ˙„ÏBÓ∆∆

א.8) נד, "אשת 9)סנהדרין משום גם כתב ולא א. נג, שם
ראה  אביו". מיתת ב"לאחר גם כאן מדובר שהרי איש",

משנה'. א.10)ב'לחם נה, א.11)יבמות כב, שם
מקום.12) מכל נקרא שגזרו 13)שאחיו סופרים, מדברי

האב  מן האב אחי אשת משום האם, מן האב אחי אשת על
- התורה מן ערוה שהיא (יבמות - אב צד יש כאן שגם

ה"ה.14)כא.). פ"א אישות -15)הל' ב ה, מכות
ט). יח, (ויקרא אמך" בת או אביך בת "אחותן שנאמר:

.‚‡È‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a«≈∆»ƒ∆ƒ¬≈»ƒ¬≈ƒ
˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆
LÈ‡Ó ˙a dÏ LÈÂ ,‰M‡ ÂÈ·‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡»ƒ¬»ƒ»»»ƒƒ»¿≈»«≈ƒ

BÏ ˙¯zÓ ˙a‰ d˙B‡ - ¯Á‡16.ÂÈ·‡ ˙„ÏBÓ BÊ ÔÈ‡L ; «≈»««À∆∆∆≈∆∆»ƒ
‡Ï‰Â17˙a :¯Ó‡ ‰nÏÂ ,‰ÈÏÚ ·iÁ B˙BÁ‡ ÌeMÓ «¬…ƒ¬«»»∆»¿»»∆¡««

‰Ê ÌeMÓ Û‡ ‰ÈÏÚ ·iÁÏ ?EÈ·‡ ˙L‡18. ≈∆»ƒ¿«≈»∆»«ƒ∆

מאיש 16) אפילו "יכול יא: פרק סוף קדושים כהנים', 'תורת
אביך". מולדת תלמודֿלומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב. אשת בת משום

.„ÂÈ·‡ ˙‡eO ˙a ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬∆ƒ«¿«»ƒ
˙Á‡Â ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ∆¿«¬¿¿««
ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿««≈∆»ƒ¬»ƒ»«»ƒ
- ‰ÈÏÚ ‡·e ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ƒ»ƒ»»¿ƒƒ∆»«»»∆»

B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡19˙a ÔÈ‡L ;„·Ïa ≈«»∆»ƒ¬ƒ¿«∆≈«
.ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a ‰Òe‡‰»¬»«≈∆»ƒ

בה"ב.19) כמבואר
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.‰d˙BÁ‡ ÔÈa ‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ,Bn‡ ˙BÁ‡¬ƒ≈¬»≈»ƒ»≈¬»
dn‡Ó20˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,21BÊ È¯‰ - ≈ƒ»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈

ÔÈa ,·‡‰ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .Ì‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»ƒ¬≈¿≈¬»»≈
- ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓƒ»≈≈ƒ»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿

.·‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰¬≈∆¿»»»ƒ¬»

ב.20) נד, בשר",21)יבמות "שאר הן אלו קרובות
(מגידֿמשנה). אישות בלא אפילו ואסורות

.Â- ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»∆∆¿¿ƒƒ∆»«
Bza ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ˙a‰ d˙B‡22Èt ÏÚ Û‡Â . »««∆¿»»»ƒƒ¿««ƒ

¯Á‡Ó ,‰l‚˙ ‡Ï Eza ˙Â¯Ú ‰¯Bza ¯Ó‡ ‡lL∆…∆¡««»∆¿«ƒ¿…¿«≈≈««
˙a‰ ÔÓ ˜˙L ˙a‰ ˙a ¯Ò‡L23ÔÓ d¯eq‡Â . ∆»««««»«ƒ««¿ƒ»ƒ

‰¯Bz‰24ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BÈ‡Â ,25ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . «»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«»«
ÌÈzL ·iÁ - B˙‡eOpÓ Bza26ÌeMÓe ,Bza ÌeMÓ : ƒƒ¿»«»¿«ƒƒƒƒ

.dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∆¿«ƒ»ƒ»

א.22) עו, להיותה 23)סנהדרין מלזכרה, הכתוב "שתק
מצות  לרבינו, המצוות' ('ספר בגזירהֿשוה" להתלמד אפשר

שלו). שוה',24)לאֿתעשה מ'גזירה זאת למדים שאנו
הנה", ערותך כי . . . בנך בת "ערות י) יח, (ויקרא נאמר
כמו  הנה". שארה . . . ובתה אשה "ערות יז) (שם, ונאמר
בנו  בת באיסור גם כן בתה, נאסרה ובתה אשה שבאיסור
ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות ובהל' עו.) (סנהדרין בתו נאסרה
שהבת  מאליו מובן הבת, בת שאסר שמאחר רבינו, כתב
לומדים  שאין ואףֿעלֿפי שם. אביי כדעת וזה אסורה,
ומובנים  פשוטים דברים גילויי כאן מקלֿוחומר, אזהרה

שם). בעלמא, מילתא דבר 25)(גילוי שכל אףֿעלֿפי
בהן) נדרשת (שהתורה מדות משלושֿעשרה באחת הנלמד
המצוות') ב'ספר השני (בשורש סופרים" "דברי נקראים
שוה' ב'גזירה נלמד זה כי אם - בתו) (באיסור כאן אולם
רבינו  אומר - הקודמת) בהערה (כמבואר בקלֿוחומר או
רק  שזה מפני סופרים, מדברי ולא התורה מן שאיסורה
כאן, מגידֿמשנה ראה מאליהם. המובנים הדברים גילויי

ה"ב. אישות מהל' שגג,26)ובפ"א אם חטאות שתי
ה"א. למעלה וכמבואר כאחד, באו האיסורין ששני

.Êe¯Ò‡ ‰M‡ Ì„‡ LcwL ÔÂÈk27‰È˙B·B¯wÓ ÂÈÏÚ ≈»∆ƒ≈»»ƒ»∆∆¿»»ƒ¿∆»
ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈL LL≈»ƒ¿»««≈∆∆¿»»»¿»≈

Òk28.d˙BÓ ¯Á‡Ï ÔÈa BzL‡ ÈiÁa ÔÈa ,L¯b ÔÈa »«≈≈≈≈¿«≈ƒ¿≈¿««»
dza ˙·e dz·e ,‰È·‡ Ì‡Â dn‡ Ì‡Â dn‡ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»¿≈ƒ»¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ»
Ô‰ÈL - BzL‡ ÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â .da ˙·e«¿»¿ƒ»«««≈∆¿«≈ƒ¿¿≈∆

ÔÈÙ¯O29. ƒ¿»ƒ

א.27) פרק ריש רבה' ארץ לחופה.28)'דרך הכניסה
א.29) עה, סנהדרין

.ÁÔ‰ÈÏÚ ‡a30el‡ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï »¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈
˙¯Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :¯Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈

Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯OÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙ¯O ‰Â¯Ú‰Â ‡e‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰Ù¯O ÌL ÔÈ‡ - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»

למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי ופסק עקיבא, ורבי ישמעאל דרבי פלוגתא - ב
(מגידֿמשנה). מחבירו" עקיבא כרבי "הלכה הכלל: לפי
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי שם: שאמרו ומה
קרא  ביתֿדין למיתות וביחס כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב, בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אףֿעלֿפי בעלמא", איסורא אל . . . שכב

שם). ו'מאירי' לסנהדרין, הרמ"ה כל 32)(חדושי
(סנהדרין  מחמותו נלמדו זו, בהלכה המפורטות הקרובות
שריפה, בה אין אשתו מיתת לאחר שבחמותו וכיון עו.) עה.
(מגידֿמשנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הואֿהדין

.Ë‡ ÔÎÂ˙eÓzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú - BzL‡ ˙BÁ ¿≈¬ƒ¿∆¿»»»«∆»
BzL‡33dn‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa .34,‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ƒ¿≈¬»≈ƒ»≈¬»≈»ƒ»

˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa35.ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»»»

בחייה"33) . . . תקח לא אחותה אל "ואשה שכתוב:
יח). יח, א.34)(ויקרא נה, שביארנו 35)יבמות וכמו

אלו. בקרובות לאישות צורך דאין למעלה:

.ÈÔB„Êa ÔÈa ,el‡ ÌÈL Ú·MÓ ˙Á‡ ÌÚ Û‡Â ¯·Ú»«¿»«ƒ««ƒ∆«»ƒ≈≈¿»
˙Èa ˙˙ÈÓa ˙Ù‡Bp‰Â ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»««ƒ∆¿«∆∆¿ƒ«≈

ÂÈÏÚ BzL‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ˙¯Îa B‡ ÔÈc36ıeÁ ; ƒ¿»≈…∆∆¿»ƒ¿»»
B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡Ó37BÓk ,ÂÈÏÚ BzL‡ ˙¯ÒB‡ ‡È‰L , ≈¬¬»∆ƒ∆∆ƒ¿»»¿

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL38. ∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ

אחותה 36) שכיבת ואין אוסרתה, "שכיבתה א: צה, שם
המבואר 38)שם.37)אוסרתה". האופן באותו כלומר,

ארוסתו  שאחות במקום היינו חֿי, הלכה גירושין מהל' בפ"י
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע כגון גט, צריכה
שם  (ראה גט צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחרֿכך
נושא  יאמרו שמא ארוסתו, עליו נאסרה ולפיכך הטעם),
אינה  בזנות, ארוסתו אחות על בא אם אבל גרושתו, אחות
השגת  מסולקת ובזה עליו, ארוסתו אוסרת ואינה גט, צריכה

(מגידֿמשנה). הראב"ד

.‡ÈÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡Ï - ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚBa‰«≈ƒ»∆∆¿…∆∆¿»»
‰È˙B·B¯˜39Ï·‡ .e¯Ó‡L ÌÈL Ú·M‰ Ô‰L , ¿∆»∆≈«∆«»ƒ∆»«¿¬»

e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ40˙Á‡ ‡OÏ ‰M‡ ÌÚ Û‡pL ÈÓ ÏÚ ¬»ƒ»¿«ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»««
‰Bf‰L ÔÓÊ Ïk ‰È˙B·B¯˜ ÌÈL Ú·M‰ ÔÓƒ«∆«»ƒ¿∆»»¿«∆«»

˙Ói˜41¯w·Ï ‰È˙B·B¯˜Ï ‰‡a ‰Bf‰L ÈtÓ ; «∆∆ƒ¿≈∆«»»»ƒ¿∆»¿«≈
‡B·ÈÂ ,da Òb BaÏÂ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó ‡e‰Â ,Ô˙B‡»¿ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«»¿»
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Â¯Ú‰ ÏÚ·iL ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»∆ƒ¿«»∆¿»¿…∆»¬ƒ

ÔÚË42‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ÏÚ43˙Á‡ ƒ¿»«ƒ»¬≈∆…ƒ»««
Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÚËpL BÊ ˙eÓzL „Ú ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»«∆»∆ƒ¿»»∆»¿ƒ

Òk44.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰È˙B·B¯˜ ÌÚ ‰fL ‰·B¯w‰ »««¿»∆»»ƒ¿∆»…ƒ

א.39) צז, מדרבנן.40)יבמות על 41)שם: בגמרא שם
שהזונה  לאחר היינו לכתחילה, נושאין האומרת: המשנה

צז.).42)מתה. שם (רש"י קול עליו ויצא נחשד
א.43) כו, ה.44)שם ד, פרק יבמות תוספתא

.·ÈdnÚ Ú¯ ÌL BÏ ‡ˆiL B‡ ‰Â¯Ú ÏÚ ÔÚËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«∆¿»∆»»≈«ƒ»
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„Á‡ ÈB·Óa dnÚ ¯e„È ‡Ï -45d˙B‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ , …»ƒ»¿»∆»¿…≈»∆¿»
„Á‡a ‰OÚÓe .‰eÎL46ÌÚ ÂÈ¯Á‡ ÔÈp¯Ó eÈ‰L ¿»«¬∆¿∆»∆»¿«¿ƒ«¬»ƒ

¯·ÚL ÈtÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ ek‰Â ,B˙BÓÁ¬¿ƒ¬»ƒ«««¿ƒ¿≈∆»«
.d˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈»

יב:),45) (קדושין ששת רב אצל שהיה ממעשה זה דין למד
לוקין  שאין רבינו מדברי ונראה כאן. ההלכה בסוף שמובא
לא  אבל בה, גס שלבו מפני בחמותו, אלא מרדות מכת
לר"י  המיוחסות וב'תוספות' (מגידֿמשנה). עריות בשאר
את  שגירש מכהן זה דין שלמדו כתוב, שם) (קידושין הזקן
במבוי". עמו תדור "לא כז:) (כתובות שאמרו אשתו,

שם.46) קידושין,

.‚È‰M‡ ÏÚ B‡ ,˙eÊ C¯c dz·e ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»ƒ»∆∆¿«ƒ»
ÈzL ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ d˙BÁ‡Â«¬»¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈
‡l‡ BÊ ÌÚ BÊ ‰Â¯Ú ˙BOÚ ÔÈ‡L ;˙Bi¯Î ÌÈL»ƒ»¿ƒ∆≈«¬∆¿»ƒ∆»

˙eÊa ‡Ï ,ÔÈ‡eOa47ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .48Ba B‡ ¿ƒƒ…ƒ¿¿≈ƒ»«»ƒ¿
È¯‰ - d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ B‡ ÂÈÁ‡ B‡»ƒ¬ƒ»ƒƒ»ƒ»»¬≈
ÔÈ‡Â ,˙L‡ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ;‰p‡OÈÂ BÏ ˙¯zÓ BÊÀ∆∆¿ƒ»∆»∆…∆¡«∆»≈∆¿≈

.˙eLÈ‡ Ô‡k»ƒ

"שהיתה 47) תורה", אסרה ליקוחין "דרך ב : צז, יבמות

(רש"י). עליה" כשבא השניה על חייב לקוחתו, ראשונה
שם.48)

.„È‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡OpL Ba B‡ ÂÈ·‡»ƒ¿∆»»ƒ»¬≈∆À»ƒ»
e¯‡aL BÓk ,dn‡ B‡ dza49‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»ƒ»¿∆≈«¿À»»»»ƒ»

ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡50B‡ d˙BÁ‡ ˙·e ‰M‡ Ì„‡ ‡OBÂ . ≈∆∆»ƒ¿≈»»ƒ»«¬»
˙Á‡k ‰ÈÁ‡ ˙a51ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .52˙a Ì„‡ ‡OiL «»ƒ»¿««ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ»»»«

ÂÈÁ‡ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,B˙BÁ‡53E¯OaÓe :¯Ó‡pL ; ¬¿«ƒ¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿»¿
ÌlÚ˙˙ ‡Ï54. …ƒ¿«»

לאמה.49) והואֿהדין אביו, אשת של בבתה ה"ג למעלה
פ"א.50) רבה' ארץ ו'דרך ה"ד, פי"א יבמות 'ירושלמי'
חמותו 51) להיות יכולה אחת "שאשה ב: יד, כריתות

שנשא  זה עלֿדרך בהיתר, והוא חמיו ואם חמותו ואם
(מגידֿמשנה). אחותה" ובת אחיה ובת יבמות 52)אשה

ב. ו'תוספות'.53)סב, רש"י שם שם.54)ראה
תקרא  אז אומר: הכתוב עליו אחותו, בת את "הנושא
. . . כתיב מיניה "לעיל ט), נח, (ישעיה יענה" וה'
אחותו" בת ונושא . . . היינו תתעלם  לא ומבשרך

(רש"י).



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn f"hÎ'i -a"tyz'd

á"ôùú'ä *áà-íçðî 'é ïåùàø íåé

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifb'ld

¦§§¥¨©£¥¨
עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨

באבידה 1) ופגע אבידה ממנו שאבדה מי  דיני בו נתבארו
שאבדו  השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת

זה. אחר הנמשך וכל ושהצילו

.‡˙„·‡Â B˙„·‡a Ú‚Ùe ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓƒ∆»¿»¬≈»»««¬≈»«¬≈«
Ô‰ÈzL ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B¯·Á2¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¬≈ƒ»¿«¬ƒ∆¿≈∆«»¿«¬ƒ

- Ô‰Ó ˙Á‡ ‡l‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ≈»¿«¬ƒ∆»««≈∆
˙Ó„B˜ B˙„·‡3ÂÈ·‡ ˙„·‡Ï elÙ‡Â .4Ba¯ ÏL B‡5- ¬≈»∆∆«¬ƒ«¬≈«»ƒ∆«

Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ BlL6. ∆≈¿»»»

חבירו.2) של את ויניח קודמת, שלי יאמר משנה 3)ואל
לג. ואם 4)בבאֿמציעא אב כיבוד שהוקש אףֿעלֿפי

ו). פרק ממרים והלכות לב. (שם מקום של לכבודו
הלכות 5) ראה אביו, משל יותר וביראתו בכבודו שחייב

וה. ב הלכה ה, פרק תורה שם 6)תלמוד וגמרא, משנה
לג.

.·ÂÈ·‡ ˙„·‡ ÌÚ Ba¯ ˙„·‡a Ú‚t7ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ : »««¬≈««ƒ¬≈«»ƒƒ»»»ƒ
Ba¯ „‚k Ïe˜L8˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ÏL -9- Â‡Ï Ì‡Â ; »¿∆∆«∆»ƒ∆∆¿ƒ»

‡e‰Â .˙Ó„B˜ Ba¯ ÏL10˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰iL ,11·¯L , ∆«∆∆»∆ƒ¿∆«À¿»∆…
B˙ÓÎÁ12‰¯Bz ÏL13.„ÓÏ epnÓ »¿»∆»ƒ∆»«

שם.7) אביו 8)משנה "ואם כתוב: במשנתנו בחכמה.
וגם  בירושלמי, במשנה אבל שבויים). פדיון (לענין חכם"
וגירסת  אבידה), (לענין רבו" כנגד "שקול הגירסא: ברי"ף
הלכה  תורה תלמוד מהלכות ה בפרק אולם זו, כגירסא רבינו
אףֿעלֿפי  תלמידֿחכם, אביו היה אם "וכן רבינו: כותב א,
למה  סתירה וזה ". . . אבידתו משיב רבו, כנגד שקול שאינו
תורה  תלמוד שבהלכות מיימוניות, הגהות דעת כאן. שכתב
שם  ובכסףֿמשנה כאן. הנוסח הוא והעיקר טעותֿסופר, יש
סתם, ברבו מדובר ששם רבינו, של מבניו אחד בשם כתב
כנגד  שקול אינו שאביו אףֿעלֿפי כן על מובהק, שאינו
מדגיש  וכאן קודם, הוא תלמידֿחכם שהוא כיוון רבו,
אביו  שיהיה צריך כן על מובהק", רבו שיהיה "והוא רבינו:
מקובצת' 'שיטה וראה קודם. רבו של - לא ואם שקול,

ב. פרק סוף הזה,9)לבבאֿמציעא לעולם הביאו "שאביו
(שם). הבא" העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו

שם.11)בתנאי.10) עולא, יהודה,12)לשון רבי כדעת
העולם.13)שם. אומות חכמת ולא

.‚B˙„·‡ ÁÈp‰14‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ƒƒ«¬≈»¿∆¡ƒ¬≈«¬≈≈∆»
BÏ Èe‡¯‰ ¯ÎO15¯‰ ÛËL ?„ˆÈk .16¯BÓÁÂ B¯BÓÁ »»»»≈«»«»»¬«¬

˙‡ ÁÈp‰ ,ÌÈ˙‡Ó B¯·Á ÏLÂ ‰Ó ‰ÙÈ BlL ,B¯·Á¬≈∆»∆»∆¿∆¬≈»«ƒƒƒ«∆
Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ÏL ˙‡ ÏÈv‰Â BlL∆¿ƒƒ∆∆¬≈≈∆»¿»»»
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הלכה  (שם חכמים לתלמידי מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ"א  המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ),
שני  למעשר הדין שהוא ופשוט ו) הלכה מעשר מהלכות
פ"ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn e"hÎ'h -`"tyz'd

à"ôùú'ä *áà-íçðî 'è ïåùàø íåé
úåìôú øãñ .åèø äùò úåöî

'åëå åðéìò êåìîé .. íòä åâäð ,äðùä ìë
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ìéòì ñôãð äðMä-ìk úBlôz øãñÅÆÀÄÈÇÈÈ
âö ãåîò ãò àö ãåîòî

à"ôùú'ä áà-íçðî 'é éðù íåé
ìéòì ñôãð ïøecñå älôzä úBëøa çñðÙÇÄÀÇÀÄÈÀÄÈ

à÷ ãåîò ãò ãö ãåîòî
ãåîòî ìéòì ñôãð éeãéåä çñðà÷ãò ÙÇÇÄ

ãåîòâ÷

à"ôùú'ä áà-íçðî à"é éùéìù íåé
ãåîòî ìéòì ñôãð ïBænä úkøa çñðâ÷ ÙÇÄÀÇÇÈ

ãòãåîòä÷
.ãð÷ äùò úåöî
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

à"ôùú'ä áà-íçðî á"é éòéáø íåé
.ãð÷ äùò úåöî

הקודם ביום נדפסה הקנ"ד ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî â"é éùéîç íåé
.ëù äùòú àì úåöî

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"é éùéù íåé
.ëù äùòú àì úåöî

ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה נדפסההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
הקודם ביום

à"ôùú'ä áà-íçðî å"è ÷"ù íåé
.áëù äùòú àì úåöî
áà-íçðîå"è-'èùãå÷úáù-ïåùàøíåé

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" "לאֿתבערּו b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ

(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ

ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".
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ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏ¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL17BÏ ÔzÏ ·iÁ -18ÈÓ„ ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ«»ƒ≈¿≈

ÂÈÏ‡Ó ‰ÏÚ B¯BÓÁL Èt ÏÚ Û‡Â .BlL19ÏÈ‡B‰ - ∆¿««ƒ∆¬»»≈≈»ƒ
Ba ˜qÚ˙ ‡ÏÂ20BnÚ ‰˙‰L ‰na ‰ÎÊ ,21. ¿…ƒ¿«≈»»«∆∆ƒ¿»ƒ

כלמעלה 14) קודמת, שלו הדין מן כי הדין, משורת לפנים
א. באבידת 15)בהלכה שטיפל והזמן הטירחה לפי

זאת  שעשה מכיוון שהפסיד, אבידתו דמי ולא חבירו,
במצוה. לזכות כדי קטו:16)מעצמו, בבאֿקמא משנה

בבאֿמציעא 17) ראה במקום. היה לא החמור שבעל כגון
לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי

שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון

שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.„ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.

"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.‰ÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»

BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈
ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈

¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»
.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:
שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.Â,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.ÊÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.Á¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42‰ÈÏÚ „ÓÚÂ , «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»
ÒÈb43dÙ¯Ëe44„ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : «ƒ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«

BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ∆»≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ

ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם
קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון

וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל
התייאש. שלא

.Ë˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»
ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
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ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ
.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.ÈÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ

ÔÓ Ba ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆≈ƒ
˙e¯ÈÎO‰55‡e‰ È¯‰ Ôk ¯Ó‡L ¯Á‡ ÏÈviL ÏÎÂ , «¿ƒ¿…∆«ƒ««∆»«≈¬≈

BlL56. ∆

להציל,50) יכול אינו כשחבירו אפילו יחד. לשניהם ושייך
לא  כן ועל שותפו, על סמך הוא כי שהתייאש, אומרים אין

ההפקר. מן שזכה לטעון הלה חלקי.51)יכול את
הוא 52) זכאי בסכנה, שממונו מכיון השותפות. את ביטל

שחבירו  בין שלו, את ולהציל חבירו, מדעת שלא לחלוק
שם). (גמרא יכול אינו ובין להציל של 53)יכול פירושו

שם. כי 54)רבא, להציל, יכול המשכיר כשאין אפילו
מציל. הוא הבית לבעל יכול 55)סתמו שפועל הוא, והדין

(שם). היום בחצי אפילו בו המשכיר 56)לחזור אין אם
ההפקר. מן השכיר וזוכה להציל, יכול

.‡È‡¯iL57ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,¯a„na ‰˙ÁL «»»∆»¿»«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯ËÏ58ÔÈ·MÁÓ - BÏ e˙Â ÔBÓÓ ÒÈb‰ ÌÚ e˜ÒÙe , ¿»¿»»¿ƒ««ƒ»¿»¿¿«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ59˙BLÙ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,60Ì‡Â . ¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
B¯ÎO ÔÈ·MÁÓ - C¯c‰ ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰ÈÙÏ ¯iz e¯ÎO»¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ¿»

˙BLÙ ÈÙÏe ÔBÓÓ ÈÙÏ61epLÈ Ï‡Â .62‚‰nÓ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿«ƒƒ¿«
.ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ

שם.57) שכל 59)לבוזזה.58)גמרא החפצים, ערך לפי
לביזה. היתה הגייס כוונת כי בשיירה. מוביל ואחד אחד

בסכנה.60) היו לא דרך,61)כי המורה התייר, בלי כי
לחייהם. וגם לממונם גם סכנה לתת 62)צפויה נהגו שאם

עושים. נפשות, לפי או ממון לפי לתייר

.·ÈÈ‡M¯Ô63Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈ¯nÁ‰64ÈÓ Ïk : «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
¯BÓÁ epnÓ „·‡zL65BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‡¯iM‰ ÈaÓ ∆…«ƒ∆¬ƒ¿≈««»»«¬ƒƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰„·‡Â ‡e‰ da ÚLt Ì‡Â .˙¯Á‡ ¯BÓÁ¬«∆∆¿ƒ»«»¿»¿»≈«»ƒ
BÏ „ÈÓÚ‰Ï66. ¿«¬ƒ

בדיבור 64)שם.63) אפילו קיים והתנאי רוצים, כשכולם
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין שתיטרף 65)בלבד, כגון

רעות. חיות בכלל 66)עלֿידי אינו פשיעה מקרה כי
התנאי.

.‚È‰ÈÓ„ ÈÏ ez :¯Ó‡Â ,B¯BÓÁ ‰„·‡67‰ˆB¯ È‡Â »¿»¬¿»«¿ƒ»∆»«¬ƒ∆
¯BÓÁ ÁwÏ68ÌÎnÚ ¯ÓBL ÈÈ¯‰Â69ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ƒ«¬«¬≈ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒ

BÏ70Ê¯cÊiL È„k ,˙¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;∆»«¬ƒƒ¬«∆∆¿≈∆ƒ¿»≈
BzÓ‰a ¯ÓLÈÂ BÓˆÚ71‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . «¿¿ƒ¿…¿∆¿«¬ƒ»¿»¿≈»

˙¯Á‡72¯ÓBLÏ ˙Á‡ ¯ÓBL ‰ÓB„ BÈ‡ - ‡¯iMa «∆∆««»»≈∆≈««¿≈
ÌÈzL73. ¿«ƒ

(שם).67) החמור ראה 68)במקום אחר. פירוש ולרש"י
והליסטים.69)שם. החיות לו 70)מפני יש שאם

אינו  בהמה, לו וכשאין כהוגן. לשמור מסייעם הוא בהמה,
אחרים. ממון בשמירת עוזר 71)מזדרז הוא ועלֿידיֿזה

השיירה. כל בשמירה 72)בשמירת מזדרז הוא ובשבילה
ביתר 73)כחביריו. שומר הוא בהמות שתי על כי

לי  תנו אמר אם כן ועל האחת, על מאשר מסירותֿנפש
שם. לו, שומעים אין דמיה,

.„È‰ÈÙÒ74‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,Ìia ˙Îl‰Ó ‰˙È‰L ¿ƒ»∆»¿»¿«∆∆«»¿»«»∆»
ÏBLÁ75d‡OnÓ el˜‰Â ,dÚ·ËÏ76ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ - «¿¿»¿»¿≈≈ƒ«»»¿«¿ƒ¿ƒ
Èe‡OÓ77epLÈ Ï‡Â .ÔBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,78 «¿¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿«

.ÌÈtq‰ ‚‰nÓƒƒ¿«««»ƒ

סוערים.75)שם.74) מטביעה,76)גלים להצילה כדי
לים. המטען מן חלק להשליך הכרח השליך 77)יש "אם

(רש"י) ברזל" ליטרין מאה זה ישליך זהב, ליטרין מאה זה
משקל. באותו מטען לספנים 78)כשלשניהם היה אם

כשאין  מחייב שלמעלה והדין כמנהגם. עושים אחר, מנהג
יא. הלכה גם להבין יש וכן קבוע. נוהג

.ÂËÔÈ‡M¯79ÈÓ Ïk :Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈtq‰ «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
.˙¯Á‡ ‰ÈÙÒ BÏ ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰ÈÙÒ BÏ „·‡zL∆…«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆
˙BÈÙq‰ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ L¯tL B‡ ,‰„·‡Â da ÚLt»«»¿»¿»∆≈«¿»∆≈«¿ƒ

ÔÓf‰ B˙B‡a Ba ˙BÎÏB‰80BÏ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -81. ¿¿«¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ

יב.79) להלכה מקבילה  זו הלכה היו 80)שם. אפילו
ליבשה  סמוך בתשרי שהלך כגון אחר, בזמן בו הולכות
ונתקלה  השלגים, מהפשרת גדלים שהנהרות בניסן, כדרכו

התנו.81)ונשברה. לא עלֿמנתֿכן כי

á"ôùú'ä áà-íçðî à"é éðù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מקום 1) זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו

נתבארו  וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז,
אסור  שהוא הדברים ממנה, יעשה מה אבידה המוצא בו
הדבר  הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם
בשמירתו. חייב שאינו הדבר הוא ומה בשמירתו חייב שהוא

.‡d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‡e‰L ‰„·‡ ‡ˆBn‰2·iÁ - «≈¬≈»∆«»¿«¬ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï3dÚÈ„B‰Ïe ‰ÈÏÚ4ÔÈÓ BÏ „·‡L ÈÓ :¯ÓBÏÂ ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ»¿«ƒ∆»«ƒ
ÈBÏt5ÔÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,6‰ÂL ‰˙È‰ elÙ‡ .ÏhÈÂ ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¬ƒ»¿»»∆

‰ÏÊe‰Â ‰‡Èˆn‰ ˙Úa ‰Ëe¯t7ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -8.‰ÈÏÚ ¿»¿≈«¿ƒ»¿¿»«»¿«¿ƒ»∆»
‰‰B·b Ô·‡Â9eÈ‰ ‰ÈÏÚL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‰˙È‰ ¿∆∆¿»»¿»ƒ»«ƒ∆»∆»»

.ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ

יד 2) ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה על
במקום 3)וכו'. היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה

חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי,
לשכניו 4) שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום
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ט. הלכה ראה ואל 5)ולמיודעיו. ב בהלכה דוגמאות
את  לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז
נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו

הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא זה 6)בבא חפץ המייחדים
מין. מאותו החפצים אינה 7)מיתר פרוטה משווה ופחות

ונתחייב 8)מציאה. פרוטה שווה הייתה שמצאה שבשעה
כז.). מציעא (בבא כח:9)בה שם בברייתא הנזכרת זו

אבידות  להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית

.·ÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk10„·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ - ˙BÚÓ ‡ˆÓ Ì‡ ? ≈««¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ∆»«
ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»

LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈
„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«

ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני

את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.‚ÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿
¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…

Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש
תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.„Ô˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת  דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.‰ÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»

Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ
.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈

או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.ÂÌÈL e‡a27Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«
¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰ ÈÓÈÒ28‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - ƒ»≈»¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ29„Á‡‰ ‰„BiL „Ú ¿…»∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»

˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡ B¯·ÁÏ«¬≈«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â ,ÌÈÓÈq‰30. «ƒ»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ

È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê∆»«ƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈
BÈ‡L BÓk „Á‡‰ „Ú‰31.ÁÈpÈÂ , »≈»∆»¿∆≈¿«ƒ«

שם 27) רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
סימן 28)כח. נתן וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.Ê‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«
- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈

daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆
ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈

dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»
˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«

daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת
יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.

ואורכה. רוחבה  לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל
הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל

האבידה. את יקבל יותר המובהקים
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.ÁÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ‰ÈÏÚ38.ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ . »∆»¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ

ÈL39Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40È„k , ≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È ‡lL41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ∆…ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת

בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא המוצא 39)ומי
ידע  שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין
מיד  לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש

שזהו 40)(שם). ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל

בשני 41) להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם
הרגל  עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא היה 42)הבא, שלא
הקודמים. הרגלים כזה.43)בשני במרחק נמצא ביתו אם

זה.44) ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה 45)כדי יותר
בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים
עד  הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי

שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך

.Ë·¯ÁMÓ46ÔÈÊÈ¯ÎÓ e‰iL eÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒƒ
˙BiÒk Èz·a47˙BL¯„Ó Èz··e48ÔÈÒp‡‰ ea¯MÓ .49 ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«»«»ƒ

‡È‰ CÏÓ ÏL ‰‡Èˆn‰ :e¯Ó‡Â50L eÈ˜˙‰ ,eÈ‰i ¿»¿«¿ƒ»∆∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
ÂÈÚcÈÓÏÂ ÂÈÎLÏ ÔÈÚÈ„BÓ51.Bi„Â ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿À»»¿«

שם.46) הקודמת הברייתא שם 47)המשך שמתפללים
שם. מצויים שם.48)ורבים מצויים ורבים שם שלומדים

המוצא.49) מיד המציאה את בכוח כגון 50)שלקחו
פומבי. במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים

שלהם.51) למכרים הודיעו והם

.ÈÊÈ¯Î‰52ÚÈ„B‰ B‡53‰È‰z - ÌÈÏÚa‰ e‡a ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ«¿…»«¿»ƒƒ¿∆
e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú BÏˆ‡ ˙ÁpÓ ‰‡Èˆn‰54ÔÓÊ ÏÎ·e . «¿ƒ»À««∆¿«∆»≈ƒ»¿»¿«

·iÁ - ‰„·‡ B‡ ‰·‚ Ì‡ ,BÏˆ‡ ‰„·‡‰L∆»¬≈»∆¿ƒƒ¿¿»»¿»«»
‰Ò‡ Ì‡Â ;d˙eÈ¯Á‡a55‰„·‡ ¯ÓBML .¯eËt - ¿«¬»»¿ƒ∆∆¿»»∆≈¬≈»

‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk56‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»
‰OÚ ˙BˆÓ ‰nkÓ ¯ËÙÂ57˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿»ƒ«»ƒ¿¬≈»¿«∆≈

d˙¯ÈÓLa58. ƒ¿ƒ»»

מדרשות.52) ובבתי כנסיות בבתי או המקדש בבית
אנסים.53) שיש בשעה בעל 54)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם היה 55)האבידה ולא מזויין, שודד ידי על כגון
זאת. למנוע המוצא ופטור 56)בכוח בגניבה שחייב

נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב פסק באונס.
יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי
חננאל. רבינו פסק וכך פב.), שם יוסף, רב כדעת הכל (דעת

בה,57) וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש

שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק
מונחת 58) כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון

מן  פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו
המצוות  שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה.
בראשו  שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד,
תוספות  שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית

הנאה. בההיא המתחיל דיבור

.‡È¯w·Ï CÈ¯ˆÂ59d˜„·Ïe ‰„·‡‰ ˙‡60‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈∆»¬≈»¿»¿»¿≈∆…
‰ÈÏ‡Ó „·‡˙Â „Òtz61‰‡¯ - BÏ B˙·L‰Â :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¿…«≈≈∆»∆∆¡««¬≈…¿≈

BÏ ep·ÈLz C‡È‰62¯Óˆ ÏL ˙eÒk ‡ˆÓ ?„ˆÈk .63- ≈«¿ƒ∆≈«»»¿∆∆∆
d¯ÚÓ64ÏwÓa ‰p¯ÚÈ ‡ÏÂ .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡65, ¿«¬»««ƒ¿ƒ¿…¿«¬∆»¿«≈

Ì„‡ Èa ÈLa ‡ÏÂ66‰hÓ Èab ÏÚ dÁËBLÂ . ¿…ƒ¿≈¿≈»»¿¿»««≈ƒ»
dk¯ˆÏ67ˆÏe dk¯ˆÏ ‡Ï Ï·‡ ,„·ÏaBk¯68encÊ . ¿»¿»ƒ¿«¬»…¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿

- dk¯ˆÏ elÙ‡Â Ì‰ÈÙa ‰pÁËLÈ ‡Ï - ÌÈÁ¯B‡ BÏ¿ƒ…ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆«¬ƒ¿»¿»
.·bz ‡nL∆»ƒ»≈

לזמן.59) אם 60)מזמן יבדוק אותה מבקר שהוא בשעה
נתקלקלה. בכסות.61)לא עש תשיב 62)כגון, כלומר,

כח:). מציעא בבא (משנה בשלימות בגד 63)לו אבל
פירשו  כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן

והרי"ף. חננאל האבק.64)רבינו  עלולה 65)מן כי
וממתחים 66)להיקרע. ומנערים, ראשיה בשני האוחזים

מדי. יותר ל.).67)אותה (שם לכסות 68)שתתאוורר
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את

.·È.e·˜¯È ‡lL È„k ,Ô‰a LnzLÓ - ıÚ ÈÏk ‡ˆÓ»»¿≈≈ƒ¿«≈»∆¿≈∆…≈»¿
ÔÈnÁa Ô‰a LnzLÓ - ˙LÁ ÈÏk69È„È ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , ¿≈¿∆ƒ¿«≈»∆¿«ƒ¬»…«¿≈

¯e‡‰70Ô˜ÈÁLnL ÈtÓ ,71Ô‰a LnzLÓ - ÛÒk ÈÏk . »ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈»∆
‡ˆÓ .Ô¯ÈÁLnL ÈtÓ ,ÔÈnÁa ‡Ï Ï·‡ ,ÔBˆa¿≈¬»…¿«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»»»

˙BÙ¯‚Ó72‡Ï Ï·‡ ,C¯a Ô‰a LnzLÈ - ˙Bnc¯˜Â «¿≈¿«¿Àƒ¿«≈»∆¿«¬»…
Ô˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,‰L˜a73ÈÏÎe ·‰Ê ÈÏk ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»»»¿≈»»¿≈
ÔzLt ÏL ˙eÒÎe ˙ÈÎeÎÊ74„Ú Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿∆ƒ¿»¬≈∆…ƒ«»∆«

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯cÎÂ .e‰iÏ‡ ‡B·iL∆»≈ƒ»¿«∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa75. ¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»

בצונן.69) שכן וכל בחמים על 70)אפילו הכלי יתן לא
(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן ומאבדים

מעדר.72) לה.74)פוגמם.73)מין מזיק שהניעור
דרך 75) באותה בפיקדון לטפל השומר חייב כן ועל

נמצא  הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה

.‚ÈÔ‰a ‡¯B˜ - ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÓ76.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ »»¿»ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ
ÔÏÏBb - ˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â77.ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿ƒ≈≈«ƒ¿¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe78‰lÁzÎÏ Ô‰a „ÓÏÈ ‡Ï79‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»…ƒ¿«»∆¿«¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰LÈÂ ‰L¯t80Ìb¯˙ÈÂ ‰L¯t ‡¯˜È ‡ÏÂ ,81‡ÏÂ . »»»¿ƒ¿∆¿…ƒ¿»»»»ƒ«¿≈¿…

ÔÈt„ ‰LÏMÓ ¯˙È Ba ÁzÙÈ82ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ‰È ‡ÏÂ . ƒ¿«»≈ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿¿«ƒƒ
‰Ï·ÈÂ ‰Ê CLÓÈÂ ‰Ê CLÓÈ ‡nL ,ÔÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿…∆¿ƒ¿…∆¿ƒ¿∆

„Á‡ ÔÈÚa Ô‰ ÔÈ¯B˜ Ï·‡ ;¯Ùq‰83e‡¯˜È ‡ÏÂ . «≈∆¬»ƒ≈¿ƒ¿»∆»¿…ƒ¿¿
.„Á‡ ÔÈÚa elÙ‡Â ,„Á‡ ¯ÙÒa ‰LÏL¿»¿≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿»∆»
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אותם.76) לאוורר אוויר.77)כדי בהם שייכנס כדי
מגילות. בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת

יום.78) לשלושים אחת כי 79)אפילו למד, שלא עניין
הספר. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב

שם.80) גמרא שנייה, פעם העם.81)ויקרא לשפת
ולהתקלקל.82) ליפול הספר אביי 83)עלול תשובת לפי

בשני  קריאה ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם)
להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין

.„ÈÌL - ÔÈlÙz ‡ˆÓ84ÂÈÏÚ ÔÁÈpÓe Ô‰ÈÓc85; »»¿ƒƒ»¿≈∆«ƒ»»»
Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»

„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.ÂË‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»

Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ
‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»
ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆

˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»
.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.ÊËÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך

מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב

אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.ÊÈ‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.ÁÈ‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי

.ËÈÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל

.ÎÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד

á"ôùú'ä áà-íçðî á"é 'â íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
להכריז 1) חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר

שנתייאשו  שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם,
וכן  סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.
עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר

סימן. להם שאין הדברים

.‡'EÈÁ‡ ˙„·‡ Ïk' ÏÏÎa ‰ÏÓO‰2ÔÎÂ ,‰˙È‰ «ƒ¿»ƒ¿«»¬≈«»ƒ»¿»¿≈
‰O‰Â ¯BM‰3¯BÓÁÂ4?¯BÓÁ ·e˙k‰ Ë¯t ‰nÏÂ . «¿«∆«¬¿»»»««»¬
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˙Úc¯Ó ÈÓÈÒa B¯ÈÊÁ‰Ï5¯·„a ÔÓÈq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ»≈«¿««««ƒ∆«ƒ»¿»»
ÏÙh‰6?‰OÂ ¯BL Ë¯t ‰nÏÂ .¯ÈÊÁÈ - BÏ7¯ÈÊÁ‰Ï «»≈«¬ƒ¿»»»«»∆¿«¬ƒ

‰O‰ ˙f‚ elÙ‡8·Ê Ê‚ B‡9‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BL ¬ƒƒ««∆≈¿«««ƒ∆
ËÚeÓ ¯·„10?‰ÏÓO‰ Ë¯t ‰nÏÂ .11:‰pnÓ „ÓÏÏ »»»¿»»»««ƒ¿»ƒ¿…ƒ∆»

LiL d˙˜ÊÁÂ ,ÔÈÓÈÒ dÏ LiL ˙„ÁÈÓ ‰ÏÓO‰ ‰Ó»«ƒ¿»¿À∆∆∆≈»ƒ»ƒ¿∆¿»»∆≈
ÔÈÚ·Bz dÏ12¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,13BÏ LiL ¯·c Ïk Û‡ ; »¿ƒ¿«»¿«¬ƒ«»»»∆≈

·iÁÂ ,ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¬≈¿∆«∆≈¿ƒ¿«»
eL‡È˙ ‡l‡ ,ÔÈÚ·Bz BÏ ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;¯ÈÊÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ¬»»»∆≈¿ƒ∆»ƒ¿»¬

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ epnÓ15Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆«¿»ƒ¬≈∆¿««ƒ
ÌÈÓÈÒ Ba LiL16. ∆≈ƒ»ƒ

רכד,2) תצא 'ספרי' ראה אחיך", אבידת לכל תעשה "וכן
כז. בבאֿמציעא א.3)ומשנה כב, ג.4)דברים שם,

סימן 5) לו שאין אףֿעלֿפי החמור, שעל האוכף בסימני
שם). (גמרא עצמו הייתי 6)בחמור "חמור", פרט לולא

מחזירים  אין אבל החמור, בסימני אוכף מחזירים אומר
אוכף. בסימני שם.7)חמור שגזז,8)גמרא השה צמר

(שם). אצלו ונטענה צמר בלי השה את מצא אפילו
(שם).9) יחזיר הזנב שבסוף שהיא 10)השער ובאבידה

חייב  שאינו אמרנו פרוטה, משווה פחות כגון מועט, דבר
אבל  יב), הלכה יא פרק (למעלה להחזירה ולא בה לטפל
שוה  - השור - האבידה שעיקר מכיון התורה, מחייבת כאן
(דפוס  טו דף לבבאֿמציעא נמוקיֿיוסף וראה הוא. פרוטה

זנבו. לגיזת ד"ה כז. שם ותוספות שם.11)ווילנא) משנה
אותה.12) התובעים תעשה 13)בעלים "וכן ככתוב

כלשון  ב"שמלה" מתחיל [רבינו ג). כב, (דברים לשמלתו"
שהם  כפי הלימודים את מסדר הוא כן ואחרי המשנה,

שם]. בגמרא ג.14)מסודרים הלכה סוף לקמן ראה
בעלים.15) ללא החפץ שנשאר על 16)מכיון ומתקבל

שידוע  במקרה מהֿשאיןֿכן התייאשו, לא שהבעלים הדעת,
הבעלים. שהתייאשו

.·ÔÂÈk ,ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ïk :‰„·‡a ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈»»»»∆≈ƒ»≈»
˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÌÈÏÚa‰ Ba eÚ„ÈÂ „·‡L∆»«¿»¿«¿»ƒ∆»«¬≈∆¿∆¿«

ÂÈÏÚa eL‡È˙pL17ËÁÓ B‡ „Á‡ ¯ÓÒÓ ÔB‚k .epnÓ ∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿«¿≈∆»««
˙Á‡18ÔÓÈÒ ÔzÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÚaËÓ B‡ «««¿≈«∆¬≈≈»¿ƒƒ≈ƒ»

ÙÏe .Ô‰Ï B¯ÈÊÁ‰ÏB‡ˆnL ‰ÊÏ ‡e‰ È¯‰ CÎÈ19. ¿«¬ƒ»∆¿ƒ»¬≈»∆∆¿»

החפץ.17) על בעלותם את להוכיח יוכלו שלא מכיון
להכריז,18) חייב מאחד, יותר יש אם כד. בבאֿמציעא

א. הלכה טז פרק לקמן ראה סימן. הוא המספר שהרי
יאוש.19) לאחר לידו הגיע כי

.‚- ‰Ó‰·e ‰ÏÓO ÔB‚k ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈»
È¯‰L ;ÂÈÏÚa epnÓ eL‡È˙ ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆…ƒ¿»¬ƒ∆¿»»∆¬≈
CÎÈÙÏ .Ô‰Ï ¯ÊÁÈÂ Ba LiL ÔÈÓÈÒ ÔzÏ ‰ÈeÏz ÔzÚc«¿»¿»ƒ≈ƒ»ƒ∆≈¿«¬…»∆¿ƒ»

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ B‡ˆBn‰20eL‡È˙pL Ú„È Ôk Ì‡ ‡l‡ . «¿«»¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«∆ƒ¿»¬
ÔB¯ÒÁÏ ÈÂ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙B‡ ÚÓML ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿∆»«»¿ƒ«¿∆¿

ÒÈk21- eL‡È˙pL ÔÈ‡¯nL el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆ƒ¿»¬
.d‡ˆBÓ ÏL ‰„·‡‰ d˙B‡ È¯‰¬≈»»¬≈»∆¿»

כז.20) כד: בבאֿמציעא דאבידתא,21)משנה "כללא

(שם  מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון ליה ווי דאמר כיוון
שמתייאשים, שיאמרו צורך אין סימן בו שאין בדבר כג.).
בחזקת  זה הרי שאבד, הבעלים שידעו בשעה אלא

שהתייאשו.

.„¯‰·e ÌÈa ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ22 ¿≈ƒ»»»»∆≈ƒ»¿»¿»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba¯L ÌB˜Óa B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23- ¿«≈»∆¿»∆À¿≈»ƒ

‰ÚMÓ epnÓ ÂÈÏÚa eL‡È˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆ƒ»»
ÏÙpL24Èt ÏÚ Û‡Â B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ CÎÈÙÏe . ∆»«¿ƒ»¬≈∆¿¿««ƒ

ÌÈÏÚa‰ eÚÓL ‡lL25.epnÓ eL‡È˙pL ∆…»¿«¿»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆

כב:22) כא: כד:23)שם שנפל,24)שם לו ונודע
יאוש. לאחר המוצא ליד הגיע שהבעלים 25)וא"כ צ"ל:

נתייאשו.

.‰˙ÚcÓ ‡lL Le‡È26ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,27 ≈∆…ƒ««¬ƒ¿»»∆≈ƒ»
Le‡È BÈ‡ -28Ba Ú„È ‡ÏÂ ¯È„ epnÓ ÏÙ ?„ˆÈk . ≈≈≈«»«ƒ∆ƒ»¿…»«

È¯‰ - L‡È˙È ÏÙpL Ba Ú„iLkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÙpL∆»«««ƒ∆¿∆≈«∆»«ƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ .ÏÙpL ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ,‰zÚ Le‡È BÈ‡ ‰Ê∆≈≈«»«∆≈¿«¿»ƒ∆»«¬»
B‡ ,ÈBÏÙÏ ÂÈz˙ ‡nL :ÌÈÏÚa‰ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ„Ú Ì‡ƒ¬«ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒƒ¿ƒ

Ïc‚Óa29,ÔBaLÁa È˙ÈÚË ‡nL B‡ ,ÁpÓ ‡e‰ ¿ƒ¿»À»∆»»ƒƒ¿∆¿
.Le‡È ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈«¿»ƒ≈∆≈

שאין 26) מכיון יתייאש, ממנו אבד שהחפץ המאבד כשידע
בעל  עדיין ידע לא המוצא שמצא בשעה אבל סימן. בו
כא: שם התייאש, לא כן ועל האבידה, מקרה על החפץ

שהמאבד 27) במפורש שמעו אפילו סימן, בו שיש בדבר
לדעת  המוצא, ליד האבידה שהגיעה אחרי לבסוף, התייאש
המוצא  ליד הגיע שהחפץ מכיוון קונה, אינו זה יאוש הכל
(שם). לעצמו לקחתה למוצא היה ואסור יאוש, לפני

הששה 28) מן אחד הוא זה ודין כרבא. ולא אביי, כדעת
נקבע  כלל רבא, נגד כאביי בגמרא הלכה שנפסקה דברים
של  (נוטריקון קגם" ב"יעל דאביי כוותיה הילכתא בגמרא:
לבעלים  נודע אם הדבר ברור לא אם ואפילו הדינים). ששת
(מגידֿ לעצמו לקחתו למוצא אסור לא, או אבד שהחפץ

בארון.29)משנה).

.ÂB¯·Á ‰‡B¯‰30‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯È„ epnÓ ÏÙpL »∆¬≈∆»«ƒ∆ƒ»«»»∆¿…
Ba Ú„È31Le‡È Ì„˜ ¯Èc‰ ÏËÂ ,32ÏÚ ¯·BÚ - »«¿»««ƒ»…∆≈≈«

‰OÚ33ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚÂ34e¯‡aL BÓk ,35elÙ‡Â . ¬≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈«¿«¬ƒ
BÊ ‡È‰ ‰zÓ - L‡È˙pL ¯Á‡Ï ¯Èc‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰36, ∆¡ƒ«ƒ»¿««∆ƒ¿»≈«»»ƒ

ÌÈ¯eq‡‰ ÏÚ ¯·Ú ¯·Îe37. ¿»»««»ƒƒ

כו:30) בבאֿמציעא רבא, של לא 31)מימרא כן ועל
בכיסו 32)התייאש. המאבד שימשמש עד שהה שלא

לגוזלו. בכוונה ונטלו לאחיך 33)ויתייאש, תשיבם השב
א). כב, תוכל 34)(דברים לא יג), יט, (ויקרא תגזול לא

ג). כב, (דברים הלכות 35)להתעלם יא, פרק למעלה
שם.36)אֿב. גמרא למוצא, הדינר שייך יאוש לאחר כי
[ויש 37) המאבד. של קנינו הדינר היה שנטל, בשעה כי

שאמרנו  הקודמת, שבהלכה לדין זה בין מה לשאול:
מקנה  אינו האבידה את נטל שהמוצא אחרי שבא שהיאוש
על  בהשגותיו זרחיה רבינו כבר זה על עמדו החפץ? את לו
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שקיים  אומרים, ושניהם ב"מלחמות", שם והרמב"ן הרי"ף,
ובין  זו, שבהלכה הדין כגון לגזול, ומתכוון נוטל בין הבדל
עלֿמנת  בנוטל כדין. בה לזכות ובדעתו סתם אבידה נוטל
את  שנטל אחרי הבעלים נתייאשו אם אפילו קנה לגוזלה
הקודמת. שבהלכה אבידה בנוטל מהֿשאיןֿכן החפץ,

שם]. ראה דבר, של בטעמו הם וחלוקים

.ÊB¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le‡È ÈÙÏ ¯Èc‰ ÏË38¯Á‡Ïe , »««ƒ»ƒ¿≈≈«¿»¿«¬ƒ¿««
·L‰' ÌeMÓ ¯·BÚ - B˙B‡ ÏÊ‚Ï Ôek˙ Le‡È≈ƒ¿«≈ƒ¿…≈ƒ»≈

'Ì·ÈLz39dÏ ÔÈzÓ‰ .40‰ ‡ÏÂÏË ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ ÚÈ„B ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿…ƒ««¿»ƒ¿…»«
ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ¯Èc‰41eL‡È˙ È¯‰L ,ÏÙpL42 «ƒ»«∆»¿«¿»ƒ∆»«∆¬≈ƒ¿»¬

e¯‡aL BÓk43- ı¯‡‰ ÏÚÓ ¯Èc‰ ÏË Ck ¯Á‡Â , ¿∆≈«¿¿««»»««ƒ»≈«»»∆
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÌeMÓ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡44ÔÎÂ . ≈≈∆»ƒ…«¿ƒ¿«≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

שם.38) יאוש 39)גמרא לפני הדינר את נטל שהרי
עבר, לא תגזול" "לא על אבל אבידה, בהשבת ונתחייב
להחזירו. התכוון ואז נטילה, בשעת אלא אינו זה לאו שהרי
אזהרה  שהוא להתעלם", תוכל "לא על עובר אינו כן כמו
אלא  התעלם לא זה אבל מלהציל, ונמנע עיניו את לכובש

להחזירו. עלֿמנת אותה.40)נטלו שראה בשעה לאבידה,
מצאו.41) ולא בכיסם שמשמשו שאין 42)כגון מכיון

סימן. ב.43)במטבע הלכה לא 44)למעלה משום אבל
את  נטל שהרי עובר, אינו - תשיבם השב ומשום תגזול,

הבעלים. שהתייאשו אחרי בו 45)הדינר שאין דבר כל
סימן.

.ÁÈa ‰LÏMÓ elÙ‡ ,ÏÙpL ÚaËÓ B‡ ÚÏÒ ‰‡»̄»∆««¿≈«∆»«¬ƒƒ¿»¿≈
Ì„‡46Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,47„Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL »»¿««ƒ∆≈»∆¿»¿»∆»
„Á‡Â48ÊÁ‰Ï ·iÁ -„Á‡ ÏÁÓe ,Ô‰ ÔÈÙzL ‡nL ;¯È ¿∆»«»¿«¬ƒ∆»À»ƒ≈»«∆»

B˜ÏÁ Ô‰Ó49‰ÂL ‰Ê ÏL B˙„·‡ ˙‡ˆÓÂ ,B¯·ÁÏ ≈∆∆¿«¬≈¿ƒ¿≈¬≈»∆∆»»
.‰Ëe¯t¿»

לפי 46) אומרים). (יש דאמרי" "איכא לפי רבא כדברי שם.
חננאל  רבינו אבל זה, בדין מחלוקת כל אין בגמרא גרסתינו
נחלקו  פיה ועל לפניהם, היתה אחרת גירסא כנראה והרי"ף
רבינו  וגם אחרון, שהוא כרבא ופסקו בזה, ורבא נחמן רב
חייב  "אינו האומר נחמן רב של טעמו כמותם. פסק
מי  יודע שאינו מכיון התייאשו, שהבעלים מפני להחזיר",
שיש  סובר ורבא יכחיש. אחד וכל אבידתו את לקח מהשנים
בזה, זה חושדים ואינם שותפים שלשתם שמא לחשוש
מתייאש. אינו ולכן לו יחזיר שהמוצא הוא ובטוח

"ממה48ֿ)במטבע.47) במציאתו שיזכה לומר מקום ויש
שותפים  הם ואם התייאש, הרי - שותפים אינם אם נפשך":
יא  בפרק למעלה ונתבאר פרוטה, שוה באבידה אין הרי
השבה. מצוות אין פרוטה משוה שבפחות יב, הלכה

חוששים 49) אין אבל מהם", "אחד ואומר מדייק רבינו
שאם  יוצא) (ומזה ו"נפקאֿמינה" מחלו. יותר או ששנים
להחזיר, חייב אינו פרוטה וחצי מפרוטה פחות שוה המטבע
שוה  האבידה אין עדיין לחבירו אחד מחל אם אפילו כי

פרוטה.

.ËÏBÁ‰ CB˙a ¯È„ epnÓ ÏÙpL B¯·Á ‰‡¯50B‡ »»¬≈∆»«ƒ∆ƒ»¿«

¯ÙÚ‰ CB˙a51ÌiÏ ÏÙBk ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÌlÚ˙Â , ¿∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬≈∆¿≈«»
,epnÓ L‡È˙ È¯‰L ;B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â ,¯‰pÏ B‡«»»«¬≈∆¿∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆
‰¯·k ‡È·Ó B˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ52 ƒ¿≈∆≈ƒ»«¬ƒ»»≈ƒ¿»»

‰ÚeÚ¯ ˙Ú„a - ÂÈ¯Á‡ OtÁÏ53C¯„k ,OtÁÓ ‡e‰ ¿«≈«¬»¿««¿»¿«≈¿∆∆
Ô‰Ó ÏÙ ‡lL ÔÈLla‰ ¯‡L ¯ÙÚa ÌÈOtÁnL∆¿«¿ƒ∆»»¿»««»ƒ∆…»«≈∆

ÌÈ¯Á‡Ï ÏÙpM ‰Ó e‡ˆÓÈ ‡nL ,ÌeÏk54‡e‰ Ck , ¿∆»ƒ¿¿«∆»««¬≈ƒ»
.L‡È˙ ‡lL ÈtÓ ‡Ï ,OtÁÓ ‰Ê∆¿«≈…ƒ¿≈∆…ƒ¿»≈

שם.50) רבא, של והיתה 51)מימרא שנשחקה אדמה
דק. הדינר.52)לאבק את למצוא כדי החול, את לנפות

בטוחה.53) ובלי חזקה 54)חלשה תקוה מתוך ולא
שלו. את למצוא

.È‡ˆBn‰55ÈlL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓ ,˜eMa ÚÏÒ «≈∆««¿»¬≈¿»«∆ƒ
‡È‰56ÏLÂ ,‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏLÂ ,‡È‰ ‰L„ÁÂ , ƒ«¬»»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆

‡Ï - ‰ÈÏÚ ·e˙k ÈÓL :¯Ó‡ elÙ‡ ;‡È‰ ÈBÏt CÏÓ∆∆¿ƒƒ¬ƒ»«¿ƒ»»∆»…
ÌeÏk ¯Ó‡57ÈÓÈÒ ÔÈ‡L .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â , »«¿¿≈«»¿«¬ƒ∆≈ƒ»≈

‰‡ˆB‰Ï B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÓÈÒ ÚaËn‰58e‡Â , ««¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»¿»»¿»
‰˙È‰ BlL :ÔÈ¯ÓB‡59„iÓ ‰ÏÙÂ ,B„iÓ d‡ÈˆB‰Â , ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«

˙ÚMÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÔÓÈÒ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .¯Á‡«≈¿ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿«
L‡È˙ ‰ÏÈÙ60.d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈ƒ∆¿»

כח:55) שם טבוע 56)ברייתא, במטבע.ששמו
סימן.57) זה עומדת.58)שאין להוצאה מטבע סתם
הסימן.59) את יודע הוא כן שלא 60)ועל במקרה אפילו

נטלה. ומידו הוציאה

.‡È‡ˆBn‰61ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„62LiL ¯·c „ˆa «≈»»∆≈ƒ»¿«»»∆≈
ÔÓÈÒ Ba63ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -64˙‡ ÏËÂ ÔÓÈq‰ ÏÚa ‡a . ƒ»«»¿«¿ƒ»«««ƒ»¿»«∆

BlL65‡ˆBn‰ ‰ÎÊ - epnÓ ÏÙ „·Ïa ‰fL ¯Ó‡Â , ∆¿»«∆∆ƒ¿«»«ƒ∆»»«≈
.ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·ca«»»∆≈ƒ»

כה.61) שם פירות.62)ברייתא, כלי.63)כגון כגון
שיש 64) משום הפירות, את גם יקבל הכלי ובעל הכל, על

בפירות  רק זה וכל נפלו. הכלי מתוך שהפירות להניח
גמרא  הכלי. מן וליפול להתגלגל שמטבעם ויבשים סגלגלים

יגֿטו. הלכות טו, פרק להלן וראה הכלי.65)שם.

.·È˙¯evL ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ O¯Á ÈÏk ‡ˆBn‰«≈¿≈∆∆¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆«
Ì‰ ÌÈL„Á ÌÈÏk Ì‡ :‰ÂL Ôlk66.BlL Ì‰ È¯‰ - À»»»ƒ≈ƒ¬»ƒ≈¬≈≈∆

¯È„ BÓk Ô‰ È¯‰L67;ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯Èc‰ ¯‡MÓ ∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ»ƒ∆≈ƒ»
Ct Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ«ƒƒ»∆¬≈≈≈«ƒ«

˙ÈÁBÏˆ B‡ ‰Ê68¯Á‡ ÏL B‡ BlL BÊ69‰È‰ Ì‡Â . ∆¿ƒ∆∆«≈¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ Ô˙Ú·OL ÌÈÏk70‡B·È Ì‡L .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ≈ƒ∆¿»»«»«ƒ«»¿«¿ƒ∆ƒ»

ÌÎÁ „ÈÓÏz71ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ÈÂ «¿ƒ»»¿…«««ƒ∆≈»ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë Ba BÏ LÈ ,ÔÓÈÒ ‰Êk ÈÏÎa72·iÁ - ƒ¿ƒ»∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ«»

B¯Èk‰ Ì‡ ;BÏ B˙B‡¯‰Ï73¯Ó‡Â74- ‡e‰ ÈlL : ¿«¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ
Ô¯ÈÊÁÓ75. «¬ƒ»

כג:66) שם וגמרא כא. בבאֿמציעא למעלה 67)משנה
ב. וגבוה.68)הלכה צר חרס שהוא 69)כלי וכשם

כזו. צורה בעל כלי אבד אחר כך שהעין 70)אבד,
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בו. והשימוש הכלי בראיית הלכה 71)הורגלה לקמן ראה
הכללית.72)יג. צורתו לפי הכלי, את עלֿפי 73)מכיר

עין. העין,75)בוודאות.74)טביעות שבעתם לא אבל
כפי  במשנתנו אלעזר בן שמעון כרבי פסק מחזירים . אין
הגהות  בעל עליו [ותמה כד.). (שם הברייתא פירוש

רבים]. נגד כיחיד פסק למה מיימוניות

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76˜È˙Â „ÈÓÏ˙a77BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆≈
‰pLÓ78ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,ÏÏk B¯ea„a79B‡ ¿«∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»

.Ba Á¯‡˙Ó ‡e‰L ˙È·a B‡ ‰hÓa B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿»≈«
˙B‡Â˜Óa :¯Ó‡Â ,‰c„ ‡zÎqÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»≈¿«∆¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»

‰c ÔÈÚa ˙BÏ‡L e‰eÏ‡LÈ ‡lL È„k ,‰BL È‡80; ¬ƒ∆¿≈∆…ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ»
‡nL ,ÔLÈ È‡ BÊa :¯ÓB‡Â ,BÊ ‰hÓa ÔLiL B‡∆»≈¿ƒ»¿≈»¬ƒ»≈∆»
:¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ Á¯‡˙pL B‡ ;È¯˜ ÌL ‡ˆnÈƒ»≈»∆ƒ∆ƒ¿»«≈∆ƒ¿¿»«
‰Ê ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,Á¯‡˙Ó È‡ Ô·e‡¯ Ïˆ‡≈∆¿≈¬ƒƒ¿»≈«¿≈∆…«¿ƒ««∆
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ‡È·‰L B‡ ;BÏˆ‡ Á¯‡˙pL∆ƒ¿»«∆¿∆≈ƒ»≈»»«¬≈

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê Ô·aÁÏ È„k ,Ú¯‚Â ÛÈÒB‰Â81. ¿ƒ¿»«¿≈¿«¿»∆»∆¬≈∆À»
el‡ ÌÈ¯·cÓ ıeÁ B¯ea„a ‰pML ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -82.ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ëa ≈«¬ƒƒƒ¿ƒ«ƒ

עין.76) טביעות עלֿפי לתלמידֿחכם שמחזירים
ותיק).77) ערך השלם, (ערוך טובות" ומעלות מדות "בעל
כד.78) לבבא79ֿ)בבאֿמציעא רי"ף וראה סה: יבמות

כאן. בשאלות 80)מציעא לטפל לו נעים שלא משום
ברבי 81)אלה. אלעזר רבי משום אילעא רבי כדעת

שם. יבמות לשנות, מצוה שאמר נתן רבי כדעת ולא שמעון,
נתן. כרבי שפסק כאן לבבאֿמציעא רי"ף שמא 82)וראה

עין, בטביעות הארץ לעם מחזירים אין זה מטעם ישקר.
ישקר. שמא חוששים שאנו משום

á"ôùú'ä áà-íçðî â"é 'ã íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שהבעלים 1) נראה שהוא דבר מציאת דיני בו נתבארו

בשלימות. בזה התלוי וכל ספק שהוא או לדעת שם הניחוהו
מפני  למוצאם מותרים שהם הדברים קצת בו נתבאר וכן

כהפקר. שהם מפני או סימן, בהם שאין

.‡ÔÈ‡L ÔÈa ÔÓÈÒ da LiL ÔÈa ,‰„·‡ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈¬≈»≈∆≈»ƒ»≈∆≈
‰Áp‰ C¯c d‡ˆÓ Ì‡ ,ÔÓÈÒ da2da ÚbÏ ¯eÒ‡ -3, »ƒ»ƒ¿»»∆∆«»»»ƒ«»

ÌL ‰eÁÈp‰ ‰ÈÏÚa ‡nL4„ÚÌ‡Â ;dÏ e¯ÊÁiL ∆»¿»∆»ƒƒ»»«∆«¿¿»¿ƒ
„a‡ È¯‰ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰Â ‰pÏhÏ ‡B·È»ƒ¿∆»¿»»»»∆≈ƒ»¬≈ƒ≈

B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ5¯ÈÊÁ‰Ï ÔÓÈÒ da BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , »¬≈¿»∆¬≈≈»ƒ»¿«¬ƒ
ÔÁÈ¯Ë‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÓÈÒ BÏ LiL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba¿ƒ»»»»∆≈ƒ»¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÚbiL BÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe .dÓÈÒ ˙˙ÏÂ ‰È¯Á‡ Ûc¯Ïƒ¿…«¬∆»¿»≈ƒ»»¿ƒ»»∆ƒ«

‰ÏÈÙ C¯„ ‰p‡ˆÓiL „Ú da6BÏ ˜tzÒ elÙ‡Â . »«∆ƒ¿»∆»∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿«≈
Ú„È ‡ÏÂ ¯·c‰7‰Ê È¯‰ - ÁpÓ B‡ „e·‡ ‰Ê ¯·c Ì‡ «»»¿…»«ƒ»»∆»À»¬≈∆

Ba ÚbÈ ‡Ï8¯·Ú Ì‡Â .9B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - BÏËe …ƒ«¿ƒ»«¿»»¿«¬ƒ
ÌLÏ10Ba ‰ÎÊ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .11, ¿»¿ƒ»»»»∆≈ƒ»»»

B¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â12. ¿≈«»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה לא 3)ראה מכוסה אם באשפה, כלי "מצא

שיש  בכלי מדובר ושם כה:). בבאֿמציעא (משנה בו" יגע
ומכריז". נוטל מגולה "אם שם נאמר שהרי סימן, בו

להו 4) לית להו שקיל ואי אצנעינהו, אינש הני "דאמרינן
מרייהו  דאתי עד לשבקינהו הלכך בגווייהו, סימנא למרייהו
שנזכרו  הגוזלות - אלו אומרים: שאנו =) להו" ושקיל
אין  אותם, יטול המוצא ואם הטמינם. איש - במשנה
שיבואו  עד אותם יעזוב כך משום בהם. סימן לבעליהם

שם). גמרא אותם, ויטלו את 5)בעליהם שנטל עלֿידי
לידו. רצה 6)האבידה פרה או בשוק, מפוזרים פירות כגון

אתה  מכאן הנדחים. כדרך נדחים, שיו את "או הכרמים. בין
('ספרי' הכרמים" בין ורצה פרה . . . אבידה היא איזו אומר,

רכב). גדר 7)כיֿתצא מאחורי מדדים גוזלות כגון
והגיעו  בשוק אבדו ספק שהם בכנפיהם, ומקושרים
והם  הואיל הגדר, מאחורי הניחום ספק לגדר, בקפיצות

יטול",8)מקושרים. לא לכתחילה הינוח ספק "כל
בין  פירושו הינוח" ספק "כל רבינו ולדעת כה: בבאֿמציעא
שהביא  כסףֿמשנה, וראה סימן. בו שיש ובין סימן בו שאין
הינוח  בספק אפילו סימן, בו שביש והר"ן, הרשב"א דעת

ומכריז. בו".9)נוטל יגע "לא דין נטל 10)על "ואם
הוא, לשם להחזירו לו שאסור והטעם (שם). יחזיר" לא
שהניחו, החפץ את מצאו ולא הבעלים באו בינתיים שמא
להכריז. שנטל המוצא חייב כן ועל לשם, יחזרו לא ושוב

נטל. ואם ד"ה ו'תוספות' כאן ירושלמי שהרי 11)וראה
למקום  ולהחזיר לבעלים, להחזירו יוכל ולא סימן בו אין
ראה  יחזיר", לא נטל "ואם שאמרנו כמו חייב, אינו

כאן. להחזירו,12)כסףֿמשנה אסור סימן בו שיש בדבר
חייב  אינו סימן בו שאין בדבר להכריז. חייב שהוא משום
בו. שזכה מכיון להחזירו, עליו אוסרים אין אבל להחזירו,

.·‰Áp‰ C¯„a ÔÈa ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ13ÔÈa ¿»»»∆≈ƒ»≈¿∆∆«»»≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‰ÏÈÙ C¯„a14˙eL¯a ÔÈa ¿∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

ÌÈa¯‰15ÔB‚k ?‰Áp‰ C¯c „ˆÈk .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - »«ƒ«»¿«¿ƒ≈«∆∆«»»¿
C¯ca ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‡ˆnL16ÌBia17B‡ , ∆»»¬»»ƒ«∆∆«

‰tL‡a ‰qÎÓ ÈÏk ‡ˆnL18;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿ƒ¿À∆»«¿»¬≈∆…ƒ«»∆
Í¯ca ÌÈÁc :¯Ó‡pL19ÂÈÏÎÂ ¯BÓÁ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¡«ƒ»ƒ«∆∆¿¬»ƒ»»¬¿≈»

ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ˆ¯ ‰¯Ùe ,ÌÈÎeÙ‰20‰l‚Ó ÈÏk B‡ , ¬ƒ»»»»≈«¿»ƒ¿ƒ¿À∆
.ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰tL‡a»«¿»¬≈¬≈»¿≈«¿ƒ

א.13) הלכה ראה ונטלו, הולכים 14)בשעבר רבים שאין
סימטה. כגון שוק.15)בה, כגון בה, הולכים שרבים

ל:16) בבאֿמציעא בלילה 17)משנה אבל בכך, שדרכם
ג). הלכה וראה שם, (גמרא להכריז וחייב אבידה הריהם

כה:18) שם ה.19)משנה, הערה למעלה ראה
ידיעת 20) בלי ובוודאי לכרם, להזיק וגם להיפצע שעלולה

כאן. היא הבעלים

.‚¯Ù‡a ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‰‡¯21Ôk¯„k22: »»¬»»ƒ»¬»¿«¿»
‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla23ÌBi‰ ˙BÙa ;24ÛLp·e25, ««¿»¬≈¬≈»ƒ¿««∆∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡26BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ƒ»»»¿»»ƒ∆««∆¬≈
Ì‡ :C¯ca ‰ˆ¯ ‰¯t ‰‡¯ .ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡¬≈»¿≈«¿ƒ»»»»»»«∆∆ƒ

¯ÈÚ‰ ÈtÏk ‰Èt27‰„O‰ ÈtÏk ;‰„·‡ BÊ ÔÈ‡ -28- »∆»¿«≈»ƒ≈¬≈»¿«≈«»∆
.‰„·‡ BÊ È¯‰¬≈¬≈»
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מרעה.21) מסודרים.22)מקום וכליו חמור כי 23)כגון
ל:). (שם בלילה למרעה בהמה להוציא הבעלים דרך אין

קצת.24) השחר.25)משהחשיך עלות פחות 26)לפני
את  הוציאו במקרה שמא אבידה, זו אין ימים משלושה
לאחר  אותה השאירו או יותר מוקדם למרעה הבהמה
(גמרא  היא אבידה ודאי רצופים ימים שלושה אבל חשכה.

אבידה 27)שם). זו אין כך ומשום לבעליה, חוזרת הריהי
לא.). אבידה.28)(שם היא כן ועל מבעליה, בורחת הרי

.„ÌeMÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚB¯ d‡ˆÓ¿»»»≈«¿»ƒ«»¿«¬ƒƒ
Ú˜¯w‰ ˙„·‡29„·BÚ ÏL ÌÈÓ¯k‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈«««¿«¿ƒ»ƒ»«¿»ƒ∆≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ,‰„·‡ dÈ‡ - ÌÈ·ÎBk30Ì‡Â . »ƒ≈»¬≈»¿≈«»¿«¬ƒ¿ƒ
LLÁ31‰p‡ˆÓiLk ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰p‚¯‰È ‡nL »«∆»««¿∆»»≈»ƒ¿∆ƒ¿»∆»

ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - Ì¯k‰ ‰„ÈÒÙ‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¬≈¬≈»¿≈
.ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ

אבידת 29) אבל הכרם, את ומקלקלת הזמורות את שאוכלת
(שם). נפצעת ואינה בנחת רועה שהריהי כאן, אין בהמה

יא,30) פרק למעלה ראה גוי, אבידת על מצווה אינו כי
ג. שם.31)הלכה גמרא

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯t ‡ˆÓ32ıeÁ ˙„ÓBÚ Ì‡ , »»»»ƒ¿»«ƒƒ∆∆
ÌeÁzÏ33¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -34ÌÈ·OÚa ‰ÚB¯ ‰˙È‰ .35B‡ , «¿«»¿«¬ƒ»¿»»»¬»ƒ

˙Ù¯a ‰˙È‰L36˙¯nzLÓ dÈ‡L37˙„a‡Ó dÈ‡Â38 ∆»¿»¿∆∆∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈»¿«∆∆
da ÚbÈ ‡Ï -39B‡ ˙ÈlË ‡ˆÓ .‰„·‡ BÊ ÔÈ‡L , …ƒ«»∆≈¬≈»»»«ƒ

¯„b‰ „ˆa :Ìc¯˜40‡ÈË¯Òa ;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -41 «¿…¿««»≈¬≈∆…ƒ«»∆ƒ¿«¿»
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB ‰Ê È¯‰ -42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬≈∆≈«¿ƒ¿≈…«≈»∆

לב.32) בבאֿמציעא לעיר.33)משנה מחוץ אמה אלפים
בה.34) יגע לא הרבים, ברשות אפילו התחום בתוך אבל

בידינו  כלל שם. בגמרא יצחק רבי של אחרון כלשון זהו
אחרון. כלשון הגירסא 35)שהלכה לא. שם ברייתא

ה' בכת"י אבל הכרמים, בין רועה היא: שלנו בגמרות
רועה  היא: הגירסא ובתוספתא, קושטא דפוס וברי"ף

לב.36)בעשבים. שם ויכולה 37)משנה נעולה שאינה
רוחותיה 38)לצאת. ארבע מכל פתחים לה שאין כגון

לברוח  הבהמה את שתעורר רסא), סימן חושןֿמשפט (טור
שם. גמרא יצחק 39)משם, כרבי לתחום, חוץ ואפילו

לחםֿמשנה. ראה אחרון. הפועלים 40)בלשון שדרך
לא.). שם (ברייתא כליהם שם בכביש.41)להניח

הם.42) אבידה ובוודאי בכביש, כלים מניח אדם שאין

.Â˙BÏÊB‚ ‡ˆÓ43Ô‰ÈÙÎa ÔÈ¯M˜Ó44ÔÈc„Óe45¯Á‡ »»»¿À»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ««
¯„b‰46‰Ùb‰ ¯Á‡ B‡47„OaL ÔÈÏÈ·Ma B‡È¯‰ - ˙B «»≈«««»»«¿ƒƒ∆«»¬≈

ÌL ÌeÁÈp‰ Ô‰ÈÏÚa ‡nL ,Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê48Ì‡Â . ∆…ƒ«»∆∆»¿»≈∆ƒƒ»¿ƒ
BlL el‡ È¯‰ - ÔÏË49‡e‰L ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»»¬≈≈∆¿ƒ»¿ƒ∆∆∆

ÔÓÈÒ50ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -51ÌÈÚe·˜ Ô‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ
ÔÓB˜Óa52ÔÓÈÒ ÌB˜n‰L ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -53. ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆«»ƒ»

כה:43) בבאֿמציעא ועל 44)משנה כך, קושרים שהכל
שם). (גמרא סימן הקשר אין מעט 45)כן מעט ומהלכים

חננאל). אבנים.46)(רבינו קנים.47)של של או עץ של
שם.48) יוכל 49)גמרא ולא סימן, בהם אין שהרי

ה"א). סוף למעלה (ראה לבעליהם שאין 50)להחזירם
כך. קושרים שם.51)הכל כגון 52)גמרא מדדים, ולא

ברגליהם. כג.53)שקשורים כב: בבאֿמציעא רבא, כדעת
שם  סימן", מקום ולהוי הגמרא, מקושיית שמשמע וכמו

כה:

.Ê‰tL‡a ‡ˆÓ54‰qÎÓ ÈÏk55ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»»«¿»¿ƒ¿À∆¬≈∆…ƒ«
e¯‡aL BÓk ,Ba56‰ÈeOÚ dÈ‡L ‰tL‡ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ«¿»∆≈»¬»

Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BpÙÏ ‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,‡È‰ ˙Bpt˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»∆»¿«»««ƒ
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ‰qÎÓ B‡ˆnL57ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿À∆≈«¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ

eÈ‰ elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „etLÂ ÔÈkÒ ÔB‚k ,ÌÈpË¿̃«ƒ¿«ƒ¿«¿«≈»∆¬ƒ»
‰Úe·w‰ ‰tL‡a ÔÈqÎÓ58ÊÈ¯ÎÓe ÏËB -59. ¿Àƒ»«¿»«¿»≈«¿ƒ

כה:54) שם הבעלים.55)משנה, שם הניחוהו וודאי
א.56) הלכה נתגלה 57)למעלה האשפה פינוי עם שהרי

(משנה  יחזירו ולא הגון שאינו אדם שיקחנו ואפשר הכלי,
שם). להתפנות.58)וגמרא עשויה שאבידה 59)שאינה

מן  שהוציא האשפה עם שם שהשליכם להניח שיש הם,
שם). (גמרא קטנותם מפני בהם, להרגיש מבלי הבית,

.ÁÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ60‰Áp‰ C¯c :61ÚbÈ ‡Ï - »»≈¿À»ƒ∆∆«»»…ƒ«
Ô‰a62‰ÏÈÙ C¯c ;63BlL Ô‰ È¯‰ -64‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆∆¿ƒ»¬≈≈∆¿≈ƒ»»

˙BpË˜ ˙BÎÈ¯k65ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏaL ÏL66È¯‰L , ¿ƒ¿«∆ƒ√ƒƒ¿»«ƒ∆¬≈
ÔÓÈÒ Ô‰a ÔÈ‡67‰Ï·„ ÈÏebÚ ‡ˆnL B‡ ,68˙B¯kÎÂ , ≈»∆ƒ»∆»»ƒ≈¿≈»¿ƒ»

ÌBzÁ ÏL69ÌÈ‚c ÏL ˙BÊB¯ÁÓe ,70ÏL ˙BÎÈ˙ÁÂ , ∆«¿«¬∆»ƒ«¬ƒ∆
¯Oa71Ô˙È„nÓ ˙B‡a‰ ¯Óˆ Èf‚Â ,72ÈˆÈ‡Â ,73 »»¿ƒ≈∆∆«»ƒ¿ƒ»»«¬ƒ≈

ÔÓb¯‡ ÏL ˙BBLÏe ,ÔzLt74BlL el‡ È¯‰ -75, ƒ¿»¿∆«¿»»¬≈≈∆
a ÔÈ‡L ÈtÓÔÓÈÒ Ô‰76ÏËB - ÔÓÈÒ Ô‰a LÈ Ì‡Â . ƒ¿≈∆≈»∆ƒ»¿ƒ≈»∆ƒ»≈

.ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ Ò¯cÏ ÈeOÚ‰ ÔÓÈqL ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆ƒ»∆»ƒ»≈¬≈ƒ»

כא.60) בבאֿמציעא שם.61)משנה גמרא בסדר,
אבידה.62) זו שם.63)שאין גמרא סדר, ללא
ראה 64) הבעלים. מהם התייאשו - סימן בהם שאין מכיון

לקמן 65)כסףֿמשנה. ראה להכריז, חייב גדולות אבל
י. רגלי 66)הלכה עלֿידי למקום ממקום שמתגלגלות

סימן. המקום ואין סימן 67)הבהמות, בהן יש אם אבל
להדרס" העשוי "סימן שזהו אףֿעלֿפי להכריז, חייב
כרבא  אדם), רגלי דריסת ע"י שיטושטש שאפשר (פירוש:

וכג. כב: בצורת 68)שם לזו זו צמודות יבשות תאנים
כא.). (משנה ואין 69)עיגול שוות, הנחתומים ככרות כל

סימן. כך.70)בהן חורזים וכולם בחוט, יחד חרוזים דגים
אחד.71) במשקל נחתכו לפני 72)כולן גזוזות שהן כמות

האומן. בבית וארוז 74)חבילות.73)עיבודן סרוק צמר
סימן. זה אין כן ועל הם, ומצויים ארגמן וצבוע לשון, כעין

(75- היחיד ברשות אבל הרבים, ברשות במצא זה וכל
הבאות. ההלכות ראה סימן. נדרס,76)מקום שלא זמן כל

כב: שם רבא כדעת

.Ë˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kk ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡77¯Óˆ Èf‚Â , ¬»ƒ»»ƒ»∆««««ƒ¿ƒ≈∆∆
·iÁ - ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˙BÁe˜l‰«¿ƒ≈»À»«≈«ƒ¿«≈∆∆«»

el‡ ÏkL ;ÊÈ¯Î‰Ï78ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LÈ79Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»≈≈»∆ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ
˙B¯ˆB‡‰ eÁzÙ80.BlL el‡ È¯‰ - ÔÓL ÏLÂ ÔÈÈ ÏL ƒ¿¿»»∆«ƒ¿∆∆∆¬≈≈∆
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ÔÈÓeL¯ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â81eÈ‰ Ck ˙Bck‰ ÏkL . ¿««ƒ∆≈¿ƒ∆»««»»
LiL ,ÌBzÁp‰ ˙B¯kÎk ÔÈck‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,˙BÓeL¿̄¿ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒ¿««¿∆≈

„Á‡ Ï˜LÓe ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰¯eˆ82.ÌlÎÏ »««¿À»ƒ¿»∆»¿À»

כה.77) שם הרישום,78)משנה, הוא הסימן בכדים
המגופה. סביב בטיט ומרוחים מוגפים שהם פירוש:

ג.79) הלכה יג, פרק למעלה מכירת 80)ראה זמן שהגיע
(גמרא  למכירה כדיהם מוציאים אנשים והרבה והשמן. היין

כג:). וטחוי 81)שם מהודק כשהוא הקנקנים "כיסוי
חננאל). ורבינו (רש"י רשום" נקרא - זה 82)בטיט לולא

ה. הלכה יג, פרק למעלה ראה מובהק, סימן המשקל היה

.È- ‰ÏÈÙ C¯c Ì‡ :„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙BÎÈ¯k ‡ˆÓ»»¿ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¿ƒ»
BlL el‡ È¯‰83ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ‰Áp‰ C¯c Ì‡Â ,84; ¬≈≈∆¿ƒ∆∆«»»«»¿«¿ƒ

Û‡) ,ÔÓÈÒ ÌB˜n‰ - ÔÓÈÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»∆ƒ»«»ƒ»«
˙BnÏ‡ ‡ˆÓ .(˜‰·Ó ÔÓÈÒ BÈ‡L Èt ÏÚ85ÔÈa , «ƒ∆≈ƒ»À¿»»»¬À≈

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a86. ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈«¿ƒ

מכיון 83) סימן, אינו כן גם והמקום סימן, בהן שאין משום
שם  (גמרא מקומן יודע שאינו להניח יש ידיעתו בלי שנפלו

למעלה 84)כד.). ראה יטול, לא לכתחילה שהרי נטל, אם
להכריז" "חייב בין ומבחין בלשונו מדייק רבינו א. הלכה
ראה  הקודמות. בהלכות כמו זו בהלכה ומכריז" "נוטל ובין
ובזה  שם, ומגידֿמשנה ב' הלכה תחילת להכריז" "חייב
הגירסא: שלנו בגמרא כאן. שמח" "אור קושיית מיושבת
י' פ', ה', יד בכתב אבל ומכריז", נוטל הנחה, דרך "אי
רבינו. גירסת גם וזוהי להכריז", "חייב היא הגירסא

גדולות.85) יש 86)כריכות וגדולות, כבדות שהן מכיון
שאינן  ומפני נפלו, מקום באיזה יודע שהוא להניח
כי  מתייאש, אינו כובדן לרגל ובהמה אדם ברגלי מתגלגלות

שם. גמרא הרבים, ברשות אפילו סימן נחשב המקום

.‡ÈÏebÚ ‡ˆÓ87O¯Á BÎB˙·e88,˙BÚÓ BÎB˙·e ¯kk , »»ƒ¿∆∆ƒ»¿»
˙BÎÈ˙Áa ‰pLÓ ‡e‰L ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á89‚c , ¬ƒ»∆»»∆¿À∆«¬ƒ»

CeL90,ÈepL Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , »¿≈…«≈»≈ƒ¿≈»∆ƒ
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ91.ÔÓÈÒÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚa Ìe‡OÚ ‡lL ; «»¿«¿ƒ∆…¬»¿»≈∆∆»¿ƒ»

כא.88)דבילה.87) בבאֿמציעא בשר 89)משנה כגון
כג:). שם (גמרא משולש בצורת שם.90)חתוך ברייתא

שם 91) במשנה מאיר רבי על החולק יהודה רבי כדעת
פסק  כן ועל מאיר", ר' "דברי במשנתנו גרס לא הרא"ש כא.
ר"מ", "דברי גרס רבינו משנה. כסתם אלא יהודה כר' דלא

(כסףֿמשנה). יהודה כרבי הלכה - יהודה ור' מאיר ור'

.·È˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ92eÈ‰ Ì‡ : »»≈¿À»ƒƒ¿«¿»ƒ»
·˜ BÓk93Úa¯‡ ÏÚ ¯˙Èa B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ¿«¿«¿««¿»≈««¿«

ÌÈÏtËÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BlL el‡ È¯‰ - ˙Bn‡«¬≈≈∆ƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
Ô˙ÙÈÒ‡a94‡Ï - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁÙa ÔÈ¯fÙÓ eÈ‰ . «¬ƒ»»»¿À»ƒ¿»≈«¿««…

ÈÌL ÌeÁÈp‰ ÌÈÏÚa‰ ‡nL ,Ô‰a Úb95ÈˆÁ BÓk eÈ‰ . ƒ«»∆∆»«¿»ƒƒƒ»»¿¬ƒ
˙Bn‡ ÈzLa ·˜96˙Bn‡ ‰BÓLa ÌÈa˜ B‡97B‡ , «ƒ¿≈«««ƒƒ¿∆«

ÌÈ¯Óz BÓk ,ÔÈÈÓ ‰LÏLe ÌÈMÓ ·w‰ ‰È‰L∆»»««ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿»ƒ
[ÌÈBn¯Â] ÔÈÓLÓL98˜ÙÒ el‡ Ïk -99‡Ï CÎÈÙÏ . À¿¿ƒ¿ƒƒ»≈»≈¿ƒ»…

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏË Ì‡Â ,ÏhÈ100. ƒ…¿ƒ»«≈«»¿«¿ƒ

שם 92) (גמרא הפירות את משם לקחו שהבעלים לאחר
הסאה.93)כא.). ששית שהם לוגים ארבעה היבש, מדת

הקטנה,94) הכמות בגלל הרבה לטרוח לו כדאי הדבר אין
"קב  הגירסא: שלנו בגמרא אותם. מפקירים והבעלים
היא: הרי"ף גירסת אבל טירחייהו", דנפיש אמות בארבע
מקום  יש כך ומשום איניש". טרח לא אמות בארבע "קב
הוא  העיקרי הטעם אם שם) (בגמרא ירמיה רב של לבעיות
סופרים). דקדוקי (ראה הגדול השטח או הקטנה הכמות

לקחתם.95) כאן 96)וישובו אין הרי בשטח, נתחשב אם
מפקיר, ואינו אמות שתי של בשטח לאסוף מרובה טרחה
כדאי  ולא מועטת הכמות הרי בכמות, נתחשב אם אבל

אותם. ומפקיר - לשוב גדול 97)לבעלים הוא השטח
גדולה. הכמות אבל מרובה, תמרים 98)והטירחה

אפשר  כך ומשום לאספם, טרחה אין גדולים שהם ורימונים,
נתחשב  אם אבל אותם, מפקירים הבעלים שאין לומר
משום  לקחתם, ישובו לא שהבעלים לומר יש בשוויים,
וכדאי  מרובה חשיבותם שומשמין לעומתם הם. שזולים
מרובה. אותם לאסוף הטירחה אבל ולקחתם, לשוב

שם.99) בגמרא נפתרו שלא מציאה 100)בעיות כדין
א. הלכה למעלה ראה הנחה, בדרך ונמצאה סימן בה שאין

.‚È˙B¯t È¯eaˆ ‡ˆBn‰101ÈÏÎa ˙B¯t B‡ ,102B‡ , «≈ƒ≈≈≈ƒ¿ƒ
‡e‰L ˙BÓk ÈÏk103ÂÈÙÏe ÈÏk ‡ˆÓ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¿ƒ¿∆«»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»»

˙B¯t104˙B¯t‰ BlL el‡ È¯‰ -105ÏËB ÈÏk‰Â , ≈¬≈≈∆«≈¿«¿ƒ≈
ÏL ˙B¯t‰Â „Á‡ ÏL ÈÏk‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆¬ƒ≈«¿ƒ∆∆»¿«≈∆
Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡ È¯‰Â ,¯Á‡«≈«¬≈≈ƒ»¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈

.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - „Á‡ Ì„‡ ÏL∆»»∆»«»¿«¿ƒ

כד:).101) בבאֿמציעא (משנה סימן הוא המספר
הפירות.102) את גם מקבל בכלי, סימן ריקן 103)והנותן

שם). המשנה כה.104)(לשון שם ברייתא,
שכתב 105) מה וראה שלו, הפירות אלו הרי כלומר,

כאן. המגידֿמשנה

.„È?„ˆÈk106ÈÏk‰ È¯BÁ‡ eÈ‰107È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ≈«»¬≈«¿ƒƒ¿≈«≈¬≈
ÔÈLLBÁ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ÈÏk‰ Èt eÈ‰ ;BlL el‡≈∆»¿≈«¿ƒƒ¿≈«≈¿ƒ

eÎtL ÈÏk‰ ÔÓ ‡nL108ÌÈ‚‡ eÈ‰ Ì‡Â .109,ÈÏkÏ ∆»ƒ«¿ƒƒ¿¿¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ
;BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈtÏk ÂÈtL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿«≈«≈¬≈≈∆
ÈtÓ BÎB˙a Ô‰Ó ¯‡L ‰È‰ ,ÈÏk‰ ÔÓ eÎtL el‡L∆ƒƒ¿¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿≈

ÌÈ‚‡‰110ı¯‡a Ô˙ˆ˜Óe ÈÏka ˙B¯t‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .111 »√»ƒ»ƒ¿»«≈«¿ƒƒ¿»»»»∆
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -112. «»¿«¿ƒ

לא.106) ואם הכלי לבעל שייכים הפירות אם לדעת אפשר
שאין 107) ומכיון נשפכו, הכלי מן לא שהפירות מראה זה

שם). (גמרא המוצא של הם הרי סימן, ובעל 108)להם
הפירות. בעל גם הוא הכלי,109)הכלי לתוך כפופה שפה

לחוץ. מלהשפך הפירות את שם.110)ומונעת גמרא
שם.111) ברייתא הכלי, מן נשפכו שהפירות מוכיח הדבר
לכלי.112) שמחוץ הפירות את גם יקבל הכלי ובעל

.ÂË˙BÚÈˆ˜ ‡ˆBn‰113‰„O „ˆa elÙ‡Â ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿«¿≈
˙BÚÈˆ˜114BlL el‡ È¯‰ -115‰ËB ‡È‰L ‰‡z ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈≈∆¿≈¿≈»∆ƒ»

‰ÈzÁz ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ,C¯cÏ116ÌeMÓ ˙B¯zÓ - «∆∆¿ƒ¿¿¿≈ƒ«¿∆»À»ƒ
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ÏÊb117˙Ò‡Ó d˙ÏÈÙ ÌÚ da ‡ˆBiÎÂ ‰‡z‰L ;118. »≈∆«¿≈»¿«≈»ƒ¿ƒ»»ƒ¿∆∆
¯OÚÓ ÌeMÓ ˙B¯eËÙe119ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Ï·‡ .120 ¿ƒ«¬≈¬»≈ƒ¿»ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬ƒ

כא:).113) (שם ליבשן ששוטחים שנראה 114)תאנים
השדה. לבעל שייכות דבר 115)שהקציעות הקציעות כי

והרגישו  קרובות, לפעמים אותן בודקים והבעלים הן, חשוב
יאוש  לאחר המוצא לידי והגיעו קצר, זמן כעבור באבדנן

בעל 117)בדרך.116)(שם). של שהתאנים אףֿעלֿפי
הן. אותה.118)התאנה מפקיר התאנה כדין 119)ובעל

חשובים 120)הפקר. אינם אבל נמאסים, ואינם הם קשים
ועל  אותם, לראות תכופות בודקים אינם ובעליהם כקציעות,
מדעת  שלא יאוש זה והרי שנפלו, יודעים שאינם אפשר כן

נמאסים. אינם כי אותם, מפקירים אינם והבעלים

.ÊËÌÈÏÚa‰L ;˙B¯zÓ - Áe¯‰ Ô¯ÈMnL ÌÈ¯Óz121 ¿»ƒ∆«ƒ»»«À»∆«¿»ƒ
ÌeÏÁÓ122Ô˙˜ÊÁ e‰ÊÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ123ÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿»¿»»»¿∆∆¿»»¿ƒ»∆

‰ÏÈÁÓ Èa ÔÈ‡L ,ÌÈÓB˙È124Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¬ƒ¿≈ƒ
ÛÈw‰Â ‰„O‰ ÏÚa „Èt˜‰125Ôwz B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ƒ¿ƒ«««»∆¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ≈
˙BÏ·Bp‰ Ba eÏtiL ÌB˜Ó126el‡ È¯‰ - ÌË˜ÏiL „Ú »∆ƒ¿«¿«∆ƒ¿¿≈¬≈≈

.ÏÁÓ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡¬∆¬≈ƒ»«¿∆…»«

העץ.121) מן תמרים משיר שהרוח שיש מראש היודעים
מתיקותם 122) מחמת אותם אוכלות וחיות שבהמות מפני

כב:). מחלום.123)(בבאֿמציעא שהבעלים
יתומים 124) של בתאנה שגם ונראה (שם). הם שקטנים

כך. וחיות.125)הדין בהמות יכנסו שלא בגדר,
העץ.126) מן הנופלים בשלו, שלא הפירות

.ÊÈÚ¯ Ïe˙Á127‚¯B‰L128¯eÒ‡ - ÌÈpËw‰ ˙‡ »«∆≈∆«¿«ƒ»
ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â ,BÓi˜Ï129·L‰ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â , ¿«¿¿≈ƒ»≈¿≈ƒ»≈

B‡ˆBn‰ Ïk ‡l‡ ;ÏÈÚBÓ B¯BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡¬≈»««ƒ∆ƒ∆»»«¿
BlL ¯BÚ‰Â B‚¯B‰Â ,Ba ‰ÎÊ130. »»¿¿¿»∆

פו.127) "קטעיה 128)בבאֿקמא הגירסא: שלנו בגמרא
חסרה  פ' בכתבֿיד אבל ילד), של ידו (=קטע דינוקא" לידא
היתה  רבינו וגירסת סופרים), דקדוקי (עיין "לידא" תיבת

מגידֿמשנה. וראה לינוקא", "קטליה מכיון 129)כנראה
שם. גמרא בעלים, ללא כחתול דינו - לקיימו שאסור

שם.130) רבינא דעת

.ÁÈÌÈMÓÁ CB˙a :C·BLÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÏÊBb»«ƒ¿»»¿»¿¬ƒƒ
‰n‡131C·BM‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ -132ıeÁ , «»¬≈∆«««»

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁÏ133ÔÈ‡L ; «¬ƒƒ«»¬≈∆¿∆≈
‰c„Ó ÏÊBb‰134ÈL ÔÈa ‡ˆÓ .‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙È «»¿«∆»≈«¬ƒƒ«»ƒ¿»≈¿≈

˙BÎ·BL135·B¯˜ ÏL ‡e‰ È¯‰ -136‰ˆÁÓ ; »¬≈∆»∆¡»
‰ˆÁÓÏ137eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e˜ÏÁÈ - ¿∆¡»«¬…«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

ÈBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓa ÌÈÂL ˙BÎ·BM‰ ÈL ÈBÈ≈¿≈«»»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ»≈
·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈa¯ „Á‡‰138‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ »∆»«ƒ«≈««»…««ƒ∆
.˜BÁ»̄

כג:131) מתרחק 132)בבאֿבתרא אמה חמשים שעד
(שם). משובכו בא.133)הגוזל ההפקר מן שם.134)כי

לשניהם.135) חמשים קרוב 136)בתוך שלו, לזה "קרוב
שם). (משנה שלו" ספק.137)לזה זה כגון 138)הרי

אמה  עשרים ותוך מרובות, שיוניו לשובך אמה ארבעים תוך
שם). (גמרא מועטות שיוניו לשובך

á"ôùú'ä áà-íçðî ã"é 'ä íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
מוצאו,1) של שהוא ממה פרטים קצת כן גם בו נתבאר

בשלימות. זה ביאור ונשלם סיבה זה אי מחמת

.‡ÌÈËÁÓ ‡ˆBn‰2˙B¯BpˆÂ3‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÓÒÓe «≈¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«≈
BlL el‡ È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Ì‡ˆÓ Ì‡ :Ô‰a4ÌÈL , »∆ƒ¿»»∆»∆»¬≈≈∆¿«ƒ

.ÔÓÈÒ ÔÈnL ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¯˙È B‡ ÌÈL¿«ƒ»≈«»¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»

כד.2) מציעא בבא חוטי 3)ברייתא לטוות מזלגות כעין
ראה 4)זהב. עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין שהרי

ב. הלכה יד, פרק למעלה

.·BlL el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ‡ˆBn‰ ÔÎÂ5. ¿≈«≈»¿À»ƒ¬≈≈∆
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ˙BÚaËÓ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡6Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿»«¿¿∆««≈∆¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk7·iÁ - ˙BÚÓ ¯eaˆ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»ƒ¬»ƒ»»ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï8˙BÚaËÓ ‰LÏL ‡ˆÓ .9Ô‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ¿«¿ƒ»»¿»«¿¿∆««∆¿≈

Ïc‚Ók ÔÈÈeOÚ10ÔkÓ „Á‡Â ÔkÓ „Á‡ eÈ‰L B‡ , ¬ƒ¿ƒ¿»∆»∆»ƒ»¿∆»ƒ»
Ô‰Èab ÏÚ „Á‡Â11,‰Ê ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ê ˙ˆ˜Ó eÈ‰L B‡ , ¿∆»««≈∆∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆

˙Á‡ ˙·a eÏËpÈ Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎÈ Ì‡L È„k12- ¿≈∆ƒ«¿ƒ≈»≈≈∆ƒ»¿¿«««
¯ÈLk ÌÈÈeOÚ eÈ‰ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ13‰¯eLk B‡14B‡ «»¿«¿ƒ»¬ƒ¿≈¿»

‰·eˆÁk15ÌlÒk B‡16.ÏhÈ ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¬»¿À»¬≈∆»≈¿…ƒ…

סימן.5) בהן אין אבל 6)שהרי השני, על אחד מטבע
למטה. דינם רבינו פירש מטבעות מן 7)בשלושה ונפלו

כה.). מציעא (בבא המוצא של הן הרי כן ועל הבעלים,
למעלה 8) (ראה סימן הוא והמקום הינוח, דרך זה שהרי

י). הלכה טו, סימן.9)פרק הוא המספר כה. שם משנה
מכריז  המוצא שהרי סימן, המספר אין מטבעות בשתי
שם). (גמרא שניים מטבעות ומיעוט מצאתי, מטבעות

המשנה 10) את יצחק רבי פירש כך נפילה. דרך זה שאין
פירושו, ו"כמגדל" זה", גב על זה מטבעות "שלושה שם.
והקצר  באמצע הבינוני למטה, הרחב חנינא, רבי לפי
אחד  ברוחב כשהמטבעות אפילו יוחנן רבי ולפי למעלה,
הרי  חבירו, על עודף אחד ואין זה גב על זה מונחים והם

(שם). להכריז וחייב הינוח דרך וחציו 11)זה זה על חציו
כה:). (שם זה כה.).12)על (שם הוא הינוח דרך

(שם).13) כצמיד זה.14)עגול אצל אחד 15)זה כל
שניים. של אוויר ורוב 16)כנגד התחתון על אמצעי רוב

שם. רש"י מעלות, כמו האמצעי על העליון

.‚ÒÈÎa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰17·iÁ - ‡e‰L ˙BÓk ÒÈk B‡ , «≈»¿ƒƒ¿∆«»
ÊÈ¯Î‰Ï18el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ÂÈÙÏe ÒÈk ‡ˆÓ . ¿«¿ƒ»»ƒ¿»»»¿À»ƒ¬≈≈

BlL19ÏL ˙BÚn‰Â ÒÈk‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . ∆¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆«ƒ¿«»∆
„Á‡ Ì„‡20.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - eÏÙ ÒÈk‰ ÔÓe »»∆»ƒ«ƒ»¿«»¿«¿ƒ

כד:).17) שם (משנה בארנק.18)בארנק סימן יש שהרי
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סימן 19) אין מפוזרות ולמעות נפלו, מהארנק לא שהמעות
ויד. יג הלכה טו פרק למעלה ראה כה.). כגון 20)(גמרא

מעות  שמקצת או המעות, לצד פונה הפתוח הארנק שמנעול
שם. הכיס, יד על ומקצתן בכיס

.„‰·z ÔÈa eÈ‰ Ì‡ :˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰21- ÈÂÁÏ «≈»«¬ƒ»≈≈»«∆¿»ƒ
˙eÁ‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰22ÔÈ‡Â ,‰·z‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ Ì‡Â ; ¬≈≈∆«««¬¿ƒ¿»»««≈»¿≈

Ô‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰·zÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ23. »ƒ«ƒ≈»¿«¬≈≈∆¿»
‰nÏÂ24¯ˆÁ dÈ‡L ÈÙÏ ?‰ÈÏÚ·Ï ˙eÁ‰ ‰˜z ‡Ï ¿»»…ƒ¿∆«¬ƒ¿»∆»¿ƒ∆≈»»≈

˙¯nzLn‰25dÎB˙a ‰ÈÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â .26CÈ¯ˆ , «ƒ¿«∆∆¿««ƒ∆¿»∆»¿»»ƒ
iL BÓk ,È˙eÁ ÈÏ ‰˜z :¯ÓBÏ.¯‡a˙ «ƒ¿∆ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈

לפניה.21) יושב שהרי 22)שהחנווני נפל, החנווני שמיד
מקומו. נפל 23)שם הקונים מאחד אומרים שאנו

שם. אלעזר רבי דעת בהן 24)והתייאש. זכה לא ולמה
(בבא  מדעתו? שלא לו קונה אדם של חצרו הרי החנווני

יא.). שם.25)מציעא ונכנסים יוצאים רבים שהרי
הנ"ל.26) מהטעם המשתמרת, כחצר דינה אין

.‰ÈÁÏM‰ ˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆÓ27‡qk ÔÈa :28 »»»«¬«À¿»ƒ≈ƒ≈
ÈÁÏL ÏL el‡ È¯‰ - ÈÁÏMÏ29‡qk‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ ; «À¿»ƒ¬≈≈∆À¿»ƒ¿»»««ƒ≈

ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰ elÙ‡ ,ÈÁÏM‰ ÈÙÏ30ÏÚ ÔÈÁpÓe ƒ¿≈«À¿»ƒ¬ƒ»¿ƒÀ»ƒ«
·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â .Ô‡ˆBÓ ÏL el‡ È¯‰ - ÔÁÏM‰«À¿»¬≈≈∆¿»¿∆ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ31·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk , ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»…
ÌÈ¯e¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - Ï‡¯OÈ32Ì‰Ï LÈ ƒ¿»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈»∆

.ÔÓÈÒƒ»

כו:).27) מציעא בבא (משנה מעות התיבה 28)מחליף
לקונים  השולחני בין והמפרידה המעות, את עליה ששמים

כסא. ניגש 29)נקראת הקונה אין שהרי נפלו, שממנו
והרי"ף 30)לשם. חננאל רבינו גירסת זוהי סימן. בהן ויש

גבי  על ומונחין צרורין אפילו אלעזר רבי "אמר בגמרא.
גרס  לא ורש"י המוצא). (של שלו" אלו הרי השולחן

שם. ראה מדבר 31)"צרורין", אפילו הבעלים שנתייאשו
אפילו  המתחיל דיבור כו: שם בתוספות וראה סימן, בו שיש

ישראל 32)צרורין. ברוב אפילו צרורים, אינם אם אבל
מתייאשים  והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי
שם  ראה ייאוש, לאחר המוצא ליד הגיעו והמעות מייד,

כא: מציעא ובבא ב הלכה

.Â,˙B¯t B¯·Á BÏ ÁÏML B‡ ,B¯·ÁÓ ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈≈¬≈∆»«¬≈≈
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ˙B¯e¯ˆ ˙BÚÓ ÔÎB˙a ‡ˆÓe33Ô‡ˆÓ ; »»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯fÙÓ34?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿À»¬≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
¯bz‰ ÔÓ ˙B¯t‰ eÈ‰Lk35ÔÁ˜lL ˙Èa‰ ÏÚaÓ B‡ ¿∆»«≈ƒ««»ƒ««««ƒ∆¿»»

BÓˆÚÏ ˙B¯t‰ Lc ˙Èa‰ ÏÚa Ì‡ Ï·‡ ;¯bz‰ ÔÓƒ««»¬»ƒ««««ƒ»«≈¿«¿
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú È„È ÏÚ B‡36‰Ê È¯‰ - «¿≈¬»»¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¬≈∆

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ37. «»¿«¬ƒ

המספר.33) או הקשר סימן, בהן יש אין 34)שהרי שהרי
שם). (משנה סימן אנשים 35)בהן מהרבה פירות הקונה

אין  שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין
מי  של ידוע ולא שונים מאנשים באו והפירות סימן במעות

כז.). (שם לקונה המעות כן ועל שקנה 36)הכסף, מה וכל

רבו. קנה סימן,37)עבד בהן שאין פי על אף הבית, לבעל
שהרי  מתייאש, אינו הבית ובעל הן. מי של יודעים שהרי
עבדיו  ידי על כשדשם אבל שם). (גמרא מכר למי יודע הוא

ונתייאשו. המעות נפלו שמהם אפשר העבריים

.ÊÔBÓËÓ ‡ˆBn‰38Ï‚a39el‡ È¯‰ - ÔLÈ Ï˙Îa B‡ «≈«¿¿«¿…∆»»¬≈≈
Ô‰ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈi¯BÓ‡ ÏL :¯ÓB‡ È‡L ;BlL40. ∆∆¬ƒ≈∆¡ƒƒ««¿ƒ≈

‰hÓ ‰hÓ Ì‡ˆÓiL ,‡e‰Â41˙BBÓËn‰ Ïk C¯„k ¿∆ƒ¿»≈«»«»¿∆∆»««¿
˙BLÈ‰42ÔBÓËÓ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡ Ï·‡ ; «¿»¬»ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿

¯·c‰ BÏ ˜tzÒ elÙ‡ ,L„Á43ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»¬ƒƒ¿«≈«»»¬≈∆…ƒ«
ÌL Ì‰ ÌÈÁpÓ ‡nL ,Ô‰a44. »∆∆»À»ƒ≈»

סתר.38) במקום כה:).39)טמון שם (משנה אבנים
גויים 40) היו לא האחרונים שבדורות שידוע פי על אף ולכן

שם). (גמרא כן הדין הגירסה 41)במקום, הקרקע. בתוך
חלודה  העלה שהחפץ כלומר, טפי", "דשתיך שלנו בגמרא
רבינו  גירסת רב. מזמן מונח שהוא מוכיח וזה מרובה,

היסוד. אצל למטה מונח כלומר, שמוצאים 42)"דשתית",
באדמה. שוקעים הבתים שקירות לאחר בקרקע אותם

חדש.43) מטמון זה לא 44)אם כן ועל לקחתו, ויבואו
טו, פרק למעלה ראה שם), (גמרא הינוח ספק כל כדין יגע

א. הלכה

.Á,BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ«¬≈∆»»»∆…ƒ«¿
ÔBÓËn‰ ‰Ê ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰˜È ‡Ï ‰nÏ ,¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈»»…ƒ¿∆««∆»≈∆««¿
,ÌÈi¯BÓ‡ ÏL ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔLi‰ Ï˙k‰ CB˙aL∆¿«…∆«»»««ƒ∆∆¡ƒƒ

¯ˆÁ‰ ÏÚ·Ï BÊ ‰‡ÈˆÓ ‰È‰˙Â45Úe„È BÈ‡L ÈtÓ ?46 ¿ƒ¿∆¿ƒ»¿««∆»≈ƒ¿≈∆≈»«
ÏkÓe epnÓ „e·‡ ÔBÓËn‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÏ¿…«¬≈ƒ«¬≈∆««¿»ƒ∆ƒ»
ÏL ‰„·‡ ‰Óe .B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏe ,Ì„‡»»¿ƒ»∆¿»¬≈»∆

Ì„‡47- d˙‡ˆÓe epnÓ „·‡z ¯L‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ , »»»¿»»¬∆…«ƒ∆¿»»
Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ ‰ÈeˆÓe epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ48˙‡ˆÈ , ƒ∆¬»ƒ∆¿»≈∆»»»»»

BÊ49Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L ÌiÏ ‰ÏÙpL50Ï˜ ; ∆»¿»«»∆¬»ƒ∆ƒ»»»«
ÌÏBÚÓ BlL ‰È‰ ‡lL ,ÈBÓ„˜ ÔBÓËÓÏ ¯ÓÁÂ51, »…∆¿«¿«¿ƒ∆…»»∆≈»

ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÏkÓe epnÓ „e·‡ ‡e‰Â¿»ƒ∆ƒ»»»¿ƒ»∆
.B‡ˆBÓ¿

ז).45) הלכה (ראה לקחתה למוצא מתירים שיש 46)ומדוע
וקיים.47)מטמון. להחזיר.48)שחי שאין 49)חייבים

(שם). להכריז הבעלים 50)צריכים שנתייאשו וחזקה
ראה  שלהם, החפץ על זכותם את אבדו כן ועל שנפלה, משעה

ד. הלכה יד, פרק תוספות 51)למעלה וראה בה. זוכה שאינו
כאן. ובראב"ד דשתיך המתחיל דיבור כו. שם

.ËL„Á Ï˙Îa ÔBÓËÓ ‡ˆÓ52ÁÈÎBÓ ÔBÓËn‰ Ì‡ : »»«¿¿…∆»»ƒ««¿ƒ«
ÁÈÎBÓ Ì‡Â ;BlL ‡e‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡e‰L∆¿««««ƒ¬≈∆¿ƒƒ«

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ‡e‰L53. ∆∆∆»ƒ«¬≈∆¿
L ·vp‰ È¯‰ - ÔÈkq‰ ?„ˆÈkÁÈÎBÓ Bl54- ÒÈk‰Â ; ≈«««ƒ¬≈«ƒ»∆ƒ«¿«ƒ

ÁÈÎBÓ ÂÈt55Ô‰Ó ‡ÏÓ Ï˙k‰ CBz ‡ˆÓ Ì‡Â .56- ƒƒ«¿ƒƒ¿»«…∆»≈≈∆
ÔÈ˜ÏBÁ57. ¿ƒ

כה:).52) שם (משנה שבכותל חור פי 53)בתוך על אף
מטמון  שזה מכיוון המוצא, של זה הרי הינוח, וודאי שזה
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נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן מחזיקים 54)המונח שכן
הבית  בעל הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין
הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אותו הטמין
(גמרא  המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד

כו.). ואם 55)שם הבית, בעל של הריהו לפנים, פונה אם
(שם). המוצא של הריהו לחוץ, לסוף 56)פונה שייך

כל  את תופסות שהמעות והכוונה משנה), (כסף י הלכה
הכותל. מחציו 57)רוחב (שם) המשנה לדברי בהתאם

אבל  המוצא. של ולחוץ מחציו הבית, בעל של ולפנים
על  סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין
הכיס  פי או הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות

מוכיחים.

.ÈÔÈ‡L ,·‰Ê ÏL ˙BBLÏ B‡ ˙BÚÓ Ï˙k‰ CB˙a eÈ‰»¿«…∆»¿∆»»∆≈
ÁÈÎBÓ ÌL58ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ :59‡ˆBÓ ÏL -60BÈˆÁÓ , »ƒ«≈∆¿¿«∆≈≈∆¿

ÌÈÙÏÂ61˙Èa‰ ÏÚa ÏL -62. ¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ

הרבים 58) רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל אם
שם). שם).59)(גמרא (משנה הרבים לרשות הקרוב בחצי

ובמשך 60) ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הנחה מתוך
מהן. התייאש הבית.61)הזמן לפנים הקרוב בחצי

התייאש.62) ולא אותן הניח הוא כי

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ63ÔÚhLk ‡l‡ ¿≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»«
e‡L ,L¯BÈ ‰È‰L B‡ ;BlL ÔBÓËn‰L ˙Èa‰ ÏÚa64 ««««ƒ∆««¿∆∆»»≈∆»

BÏ ÔÈÚBË65Ô‰L ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰ ÂÈ·‡ ÏL ‡nL ¬ƒ∆»∆»ƒ≈¬»ƒ»∆≈
‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ66‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¬≈≈∆≈¿ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡ ¯ÎBO ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡Ï B˙Èa ¯ÈkOÓ67. «¿ƒ≈«¬≈ƒ¬≈≈∆≈«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰LÏLÏ B¯ÈkO‰ Ì‡Â68È¯‰ - „Á‡k ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿≈»ƒ¿∆»¬≈

˜ct e‰‡OÚ69˙Èa‰ CB˙a elÙ‡ ,Ba ‡ˆÓp‰ ÏÎÂ , ¬»»À¿»¿»«ƒ¿»¬ƒ¿««ƒ
„Á‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ -70ÏBÎÈ ¬≈∆¿»ƒ¿≈∆≈∆»»

e‰‡OÚ È¯‰L ,ÔÓË ‡e‰L B‡ BlL Ô‰L ÔÚËÏƒ¿…∆≈∆∆»«∆¬≈¬»»
.˜ctÀ¿»

הבית.63) בעל של על 65)הדיינים.64)שהמטמון אף
טוען. אינו עצמו שהוא של 66)פי חצרו אומרים ואין

לרשות  הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה  אדם
לדין  הטעם גם וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים

המוצא. של ולחוץ שמחציו בעל 67)המשנה, של ולא
לאחד 68)הבית. אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו

וראה  שם. הגמרא לשון נוקט ורבינו מוצאם, של אלו הרי
שם. שם.69)רש"י מצויים הבית.70)שרבים בעל ואף

ישראליים  לשלושה השכיר אבל לגויים, השכיר ודווקא
אינם  ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב
נחמן  רב נגד כמותו ופסק כו: שם רבא דעת מתייאשים.

הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא מפני

á"ôùú'ä áà-íçðî å"è 'å íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) מוצאה של שהיא המציאה זכות איכות בו נתבאר

בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡BÈ‡ ,d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰L da e¯Ó‡L ‰‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ»∆»«¿»∆ƒ∆¿»≈
B„ÈÏ ÚÈbzL „Ú da ‰ÎBÊ2B˙eL¯Ï B‡3Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«∆«ƒ«¿»ƒ¿¬»ƒ

‰‡¯4‰ÈÏÚ ÏÙ elÙ‡ ,‰‡Èˆn‰ ˙‡5¯Á‡ ‡·e , »»∆«¿ƒ»¬ƒ»«»∆»»«≈
.da ‰ÎÊ da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê È¯‰ - da ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»¬≈∆∆∆¡ƒ»»»»

ב.).2) (בבאֿמציעא משמע" לידיה דאתאי "ומצאתה
ח.3) הלכה להלן ראה לחצרו. בעלמא 4)כגון "בראיה

שם). (גמרא לה" קני והטעם 5)לא י. בבאֿמציעא משנה
ואףֿעלֿפי  לרשותו. ולא לידו הגיעה שלא משום קנה, שלא
רק  זה לו, קונות אדם של אמותיו שארבע חכמים שתיקנו
אבל  ושבים, עוברים הרבה שאין דרכים בצידי או בסימטה
דין  מקור שממנה המשנה קונות. אינן ממש הרבים ברשות
שם  ששת רב אותה שפירש כמו הרבים, ברשות מדברת זה
והרי"ף. חננאל ורבינו כאן, לרבינו המשנה פירוש וראה י:
ובביאור  ובהג"ה טו, סעיף רסח סימן המשפט חושן וראה
עליה, נפל אפילו קנה שבסימטה יוצא, ומזה שם. הגר"א
למה  לתמוה, ויש שם. שבגמרא הראשון לפירוש בניגוד

לטעות. מקום והשאיר כאן רבינו סתם

.··ÎB¯ ‰È‰6,‰‡Èˆn‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰Ó‰a Èab ÏÚ »»≈««≈¿≈»¿»»∆«¿ƒ»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â7BÏ d‰Èa‚‰L ÔÂÈk - da ÈÏ ‰ÎÊ :8‰˜ ¿»««¬≈¿≈ƒ»≈»∆ƒ¿ƒ»»»

·ÎB¯‰9ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,10B„ÈÏ11¯Ó‡ Ì‡Â . »≈¿««ƒ∆…ƒƒ«¿»¿ƒ»«
ÈÏ ‰z :BÏ12‰ÎÊ - da È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡Â dÏËe , ¿∆»ƒ¿»»¿»«¬ƒ»ƒƒ»»»
ÏËBp‰ da13È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡ ·ÎB¯Ï d˙pMÓ Ì‡Â . »«≈¿ƒƒ∆¿»»»≈»«¬ƒ»ƒƒ

‰lÁz da14ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -15. »¿ƒ»…»«¿

ט:6) בבאֿמציעא רגלי.7)משנה הרי 8)ההולך ושתק,
שליחותו. שאמר:9)עשה י.), (שם יוחנן רבי כדעת

חבירו. קנה לחבירו, מציאה רומי 10)המגביה בדפוס
הגיעה. ומרגע 11)ר"מ: שליחו, נעשה המגביה כי

הרוכב. אותה קנה שם.12)שהגביהה כי 13)משנה,
לו  לתת אלא בשבילו לזכות שליח אותו עשה לא הרוכב
בו  לחזור בידו הרשות לו, נתן שלא עוד וכל המציאה, את

שם.14)משליחותו. משנה המציאה, את כשהגבהתי
אפילו15) לעצמו,כי בה לזכות שנתכוון דבריו, נכונים אם

שם. רש"י ראה לו. כשמסרה לרוכב במתנה נתנה הרי

.‚B¯·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ dÈa‚n‰16B¯·Á ‰˜ -17ÏÚ Û‡Â . ««¿ƒ«¿ƒ»«¬≈»»¬≈¿««
BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt18e‰Èa‚‰ .[da ‰ÎÊ] - ÌeÏk ƒ∆…»«¿»»»ƒ¿ƒ

ÌÈL ‰‡Èˆn‰19Ì‰ÈL ‰e‡˜ -20. «¿ƒ»¿«ƒ¿»»¿≈∆

לחבירי.16) המציאה את מגביה אני אמר: ההגבהה בשעת
י.17) שם בו, לחזור יכול המגביה חבירו 18)ואין

לו  אמר הקודמת בהלכה בשבילו. המציאה את שיגביה
אמר  וכאן כלום, אמר לא והמגביה בה", לי "זכה חבירו:
כלום. אמר לא וחבירו לחבירי", בה זוכה "אני המגביה:

חבירו. בה זכה המקרים מודים 19)בשני כששניהם
ח.) וגמרא ב. שם (משנה ביחד המציאה את שהגביהו

כמגביה 20) הוא מהם אחד וכל בהגבהה, לזה זה עזרו כי
ח.). (שם שניהם בה זכו ועלֿידיֿזה לחבירו, מציאה

.„L¯Á BÏ d‰Èa‚‰21‰˜ ‡Ï - ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»≈≈∆»»…»»
Áwt‰22˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,23ÁwÙe L¯Á d‰Èa‚‰ . «ƒ≈«¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿ƒ»≈≈ƒ≈«
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Áwt ‰˜ ‡lL CBzÓ - „Á‡k24L¯Á ‰˜ ‡Ï25eÈ‰ . ¿∆»ƒ∆…»»ƒ≈«…»»≈≈»
ÌÈÓÎÁ ewz - ÌÈL¯Á Ì‰ÈL26‡lL È„k ,e˜iL ¿≈∆≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿¿≈∆…
˙Bˆp‰Ï e‡B·È27. »¿ƒ»

כשוטה.21) ודינו שומע ואינו מדבר אינו מלידה,
ח.22) ולקמן 23)בבאֿמציעא נט: גיטין משנה ראה

יב. -24)הלכה הפקח בשביל החרש שהגביה מה שהרי
הוא. קרקע גבי על את 25)כמונח הגביה לא שהרי

אינה  הפקח של וההגבהה הקרקע, גבי מעל כולה המציאה
ואפילו  לחרש. קנה לא לעצמו, קנה שלא מיגו לו, מועילה
פקח  יאמר: עצמו החרש כי כאן, אין שלום" דרכי "מפני

ח.). (בבאֿמציעא אקנה? אני קנה, שם.26)לא
המציאה.27) את מהם החוטפים עם לריב

.‰¯BÓÁ B‡ ÏÓ‚ e‡¯L ÌÈL28eÓ„˜Â ,‰‡ÈˆÓ ÏL ¿«ƒ∆»»»¬∆¿ƒ»¿»¿
e‰eÎLÓ B‡ e‰e‚È‰‰Â Ì‰ÈL29„Á‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»

Ì‰ÈL e˜ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒ¿∆»≈»¿≈∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡31„Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÏÓ‚a Ï·‡ ;¯BÓÁa ¬ƒ«¬¬»¿»»ƒ»»∆»

‡Ï Ï·‡ ,‰˜ CLBn‰ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó«¿ƒ¿∆»≈«≈»»¬»…
‚È‰n‰32. ««¿ƒ

ח:28) מכירה 29)שם הלכות ראה ממקומו. רגליו ועקר
ו. הלכה ב, אףֿעלֿפי 30)פרק מחבירו, עדיף אחד ואין

במשיכה. גם נקנה בהנהגה, דרכו נמשך 31)שחמור זה
מושך". ואחד מנהיג, "אחד הדין: אחרון 32)אחר כלשון

אם  כלומר, קונה. אינה משיכה במקום בגמל שהנהגה שם.
ואחד  מנהיג אחד אם אבל קונים, שניהם מנהיגים שניהם

ט.). (שם קונה המנהיג ואין עדיף המושך מושך,

.Â‰¯ÒBna ÊÁ‡Â „Á‡ Ì„wL ‰‡ÈˆÓ ˙Ó‰a33‡Ï - ∆¡«¿ƒ»∆»«∆»¿»««≈»…
‰˜34‚È‰È B‡ CLÓiL „Ú ,35¯b‰ ÈÒÎa ÔÎÂ .36. »»«∆ƒ¿…«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«≈

.dc·Ï ‰¯ÒBn‰ ‰˜ Ï·‡¬»»»«≈»¿«»

בעלֿחי.33) בו שקושרים במוסרה 34)חבל האוחז אין
אותה  מוסר הבהמה בעל אלאֿאםֿכן הבהמה את קונה

ח:). (שם במתנה או וממכר במקח כגון ראה 35)בידו.
ה. בנכסיו 36)הלכה הקודם וכל יורשים, לו ואין שמת

(שם). בהם זכה

.Ê·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰37·ÎB¯‰ - ‰¯ÒBna ÊÁB‡ „Á‡Â »»∆»≈¿∆»≈«≈»»≈
‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL ‰¯ÒBn‰Â ‰Ó‰a‰ ‰˜38,„·Ïa »»«¿≈»¿«≈»∆«¿»≈«¿≈»ƒ¿«

B„Èa ÊÁ‡M ‰Ó ‰pnÓ ‰˜ ‰¯ÒBn‰ ÊÁ‡L ‰ÊÂ39, ¿∆∆»««≈»»»ƒ∆»«∆»«¿»
Ô‰Ó „Á‡ e‰˜ ‡Ï ‰¯ÒBn‰ ¯‡Le40. ¿»«≈»…»»««≈∆

ט.37) פגיה".38)שם "בית ובלשונו אשי, רב כדעת
אלאֿאםֿכן 39) ההפקר מן חפץ קונים אין כי לא, ויותר

כולו. זכה.40)הגביהו בו התופס וכל

.ÁBzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁ41Ì‡Â , ¬≈∆»»»∆…ƒ«¿¿ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ da ‰ÏÙ42‰na . »¿»»¿ƒ»¬≈ƒ∆««∆»≈«∆

˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c43‰„Oa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆¬»¿»∆
e‰„O „ˆa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰p‚Â44 ¿ƒ»¿«≈»∆ƒ»»≈¿«»≈

„ÓBÚ BÈ‡ Ì‡Â ;da ‰ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡Â¿»«»¿»ƒ»ƒ»»»¿ƒ≈≈
ÈÏ ‰˙ÎÊ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ ,ÌL45- 'È„O »∆»»≈¿…»«»¿»ƒ»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÔÎÂ .‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk46‡e‰L Ì„‡ ÏL »«≈»»¿≈«¿««∆»»∆
BÏ ÌÈB˜ el‡ È¯‰ - Bcˆa „ÓBÚ47‰ÚÈb‰ Ì‡Â , ≈¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒƒ»

.da ‰ÎÊ - BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ‰‡Èˆn‰«¿ƒ»¿«¿««∆»»»

ואילו 41) יא.), (בבאֿמציעא בחצרו שהחפץ יודע שאינו
היא  שהחצר הוא והטעם בה. לזכות רוצה היה  יודע היה
(נמוקיֿיוסף  שם נותן שבידו מה כל שהרי לידו, כהמשך

הרנב"ר). ליטלה.42)בשם  לאחר כגון 43)ואסור
לחצרו  יכנס לא שאיש כך על סומך החצר ובעל גדר, מוקפת

(שם). שם.44)לקחתה שמואל, שם.45)דעת משנה,
הדברים: שני צריכים משתמרת שאינה שבחצר סובר, רבינו

חצרי. לי זכתה שיאמר וגם החצר, בצד ראה 46)עומד
ט. לא 47)הלכה אפילו קונות אמות ארבע י. בבאֿמציעא

שיכול  מפני חצר, מקנין עדיף אמות ד' קנין לי". "זכו אמר
המציאה. את ולקחת יד להושיט הוא

.ËÌÈÓÎÁ48‰Ê ¯·„ ewz49e·È¯È ‡lL È„k , ¬»ƒƒ¿»»∆¿≈∆…»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ‡ˆBn‰«¿ƒ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ

‡ËÓÒa50ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ,51ÌÈa¯‰ ÔÈ‡L52 ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ∆≈»«ƒ
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ‰„Oa B‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÁBc53Ï·‡ ; ¬ƒ»∆¿»∆∆≈¿»ƒ¬»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ‰54B¯·Á ‰„O CB˙a B‡55ÔÈ‡ - »≈ƒ¿»«ƒ¿¿≈¬≈≈
BÏ ˙BB˜ ˙Bn‡ Úa¯‡56ÚÈbzL „Ú ÌL ‰B˜ BÈ‡Â , «¿««¿≈∆»«∆«ƒ«

B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ57. ¿ƒ»¿»

לאדם.49)שם.48) לו קונות אמות קרן 50)ארבע
רב  כדעת לרבים, הפקר והיא הרבים לרשות הסמוכה זווית

י: שם אמות 52)שם.51)ששת ארבע אחד לכל ויש 
לו. כתוב 53)מיוחדות פפא רב בדברי שלנו בגמרא

"בשדה  היא: ורבינו הרי"ף חננאל, רבינו וגירסת "בעלמא",
בעלים". לו שאין "בשדה הכוונה מפרש ורבינו דעלמא",

מיוחדות 54) אמות ארבע אחד לכל ואין מרובה, שהצפיפות
שם.55)לו. פפא רב מדברי אחר. של חצירו נעשית אינה
תועיל 56) לא התקנה שהרי לו, קונות אין הרבים ברשות

הפקיעו  שלא לו, קונות אין חבירו ובשדה ריב, למנוע
לאחרים  לתת עלֿמנת הבעלים של המליאה זכותם חכמים

חצר. א.57)זכות הלכה ראה

.È¯ˆÁ dÏ LÈ - ‰pË˜58˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ LÈÂ59, ¿«»≈»»≈¿≈»«¿««
ÔË˜Â60ÈtÓ .˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡Â ¯ˆÁ BÏ ÔÈ‡ - ¿»»≈»≈¿≈«¿««ƒ¿≈

‰e„ÓÏ d„iÓ ‰pË˜ ÏL ¯ˆÁL61‡È‰L ÌLkL : ∆»≈∆¿«»ƒ»»¿«¿»∆¿≈∆ƒ
Ë‚a ˙L¯b˙Ó Ck ,d„ÈÏ ÚÈbn‰ Ë‚a ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆¿≈««ƒ«¿»»»ƒ¿»∆∆¿≈
,Ëb‰ ÔÈÚÏ ¯ˆÁ dÏ LiL ÌLÎe ;d¯ˆÁÏ ÚÈbn‰««ƒ««¬≈»¿≈∆≈»»≈¿ƒ¿««≈

‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ dÏ LÈ Ck62Ì„‡ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ; »≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿««∆»»
‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ B¯ˆÁk63B¯ˆÁL e„ÓÏ LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬≈¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ»«¿∆¬≈

BÁeÏMÓ BÏ ‰B˜64BÁeÏL BÏ ‰BwL C¯„k :65Ck , »ƒ¿¿∆∆∆∆¿»
ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔËw‰Â ;B¯ˆÁ BÏ ‰˜z66, ƒ¿∆¬≈¿«»»ƒ¿≈∆»ƒ«

„Ú ,BÏ ÔÈB˜ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ B¯ˆÁ ÔÈ‡ Ck»≈¬≈¿…«¿««∆ƒ«
B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ ÚÈbzL67. ∆«ƒ«¿ƒ»¿»

לגדול 58) כמו מדעתה שלא לה קונה המשתמרת חצר
יא.) י: החכמים,59)(בבאֿמציעא תקנת מכוח לה קונות
שם. יוחנן רבי מסקנת 60)דברי ולפי לקיש. ריש דברי
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ורש"י. חננאל רבינו ראה בקטן. מודה יוחנן רבי גם הגמרא,
בידה"61) ונתן כריתות ספר לה "וכתב בתורה: כתוב

מכלֿמקום". – "ונתן עז: בגיטין ודרשו א). כד, (דברים
הגט  את נתן אפילו אלא ממש בידה דוקא לאו כלומר,
י: שם היד, כדין החצר ודין מגורשת, היא הרי לחצרה,

כלומר 62) מגט", מציאה "ילפינן אמרו: יא. בבבאֿמציעא
הגט, לענין כידה שחצרה כשם מגט, מציאה לומדים אנו

מציאה. לענין כידה היא פפא 63)כך רב מדברי יוצא זה
אמות, ארבע תיקנו לא חבירו שבשדה שאמר, י:) (שם
פאה, ולקחת בו ללכת זכות לו נתנה שהתורה ואףֿעלֿפי
אמות  שארבע משמע חצרו. שתהיה זכות לו נתנה לא אבל
לה  יש כך חצר, לה שיש כשם הקטנה כן ועל כחצרו. דינן

אמות. י:64)ארבע כמותו.65)שם אדם של שלוחו כי
מהכתוב 66) כמותו, אדם של ששלוחו למדנו מא. בקידושין

"כי  מתחילה: והפרשה מביתו", "ושלחה א) כד, (דברים
כ  איש" גדול.יקח יב.67)לומר, הלכה לקמן ראה

.‡È‰‡¯L ÈÓ68È¯‰Â ,‰‡Èˆn‰ ¯Á‡ ÌÈˆ¯ ÌÈ¯Á‡ ƒ∆»»¬≈ƒ»ƒ«««¿ƒ»«¬≈
˙BÏÊB‚ B‡ ¯e·L È·ˆ ‡È‰69‰È‰ Ì‡ :eÁ¯t ‡lL ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ»»

e‰„O „ˆa „ÓBÚ70‰È‰ ı¯ ‰È‰ el‡Â ,dÎB˙a Ô‰L ≈¿«»≈∆≈¿»¿ƒ»»»»»
ÔÚÈbÓ71¯Ó‡Â ,72;e‰„O BÏ ‰˙ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ : «ƒ»¿»«»¿»ƒ»ƒ»¿»»≈

ı¯ ‡e‰L È·ˆk el‡ È¯‰ - ÔÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿«ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ∆»
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈÁÈ¯Ùn‰ ˙BÏÊB‚Îe Bk¯„k73‡l‡ , ¿«¿¿»««¿ƒƒ¿…»«¿∆»

‰zÓa BÏ e˙ Ì‡Â .‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ Ïk74ÏÈ‡B‰ - »«≈»∆»»¿ƒ»¿¿«»»ƒ
ÔÈÏbÏb˙Ó Ô‰ È¯‰Â BÏ Ì˜‰ ¯Á‡Â75,e‰„O CB˙a ¿«≈ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈

e‰„O ‰˙˜76˙BÏÊB‚Â Bk¯„k ı¯ È·ˆ ‰È‰ Ì‡Â . »¿»»≈¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿¿»
e‰„O BÏ ‰˙˜ ‡Ï - ÔÈÁÈ¯ÙÓ77. «¿ƒƒ…»¿»»≈

יא.68) בבאֿמציעא רבים,69)משנה לשון המשנה נקטה
ביחד. הרבה לפרוח שדרכם שם.70)משום שמואל, דעת

יב.71) שם יוחנן, רבי דרושים 72)דעת יא. שם משנה,
רץ, היה אילו ב. שדהו. בצד עומד א. התנאים: שלושת כל
חצר  ששדה משום שדי, לי זכתה אמר: ג. מגיעם. היה
נעשית  הנ"ל התנאים קיום ועלֿידי היא, משתמרת שאינה

המשתמרת. לא 73)כחצר אחר, יקחהו לא אפילו שהרי
שם. משנה בשדהו, יב.74)ישאר השבור 75)שם הצבי

בשדה. כמונח דינו בשדה ונתגלגל פרחו, שלא והגוזלות
בו.76) לחזור יכול הנותן שדעת 77)ואין במתנה, אפילו

והגוזלות  כדרכו הרץ הצבי שהרי אותו, מקנה אחרת
בחצרו  אינם כאילו ודומים שדהו, את מהר יעזבו המפריחים

כלל.

.·ÈL¯Á ˙‡ÈˆÓ78ÏÊb da LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL79ÈtÓ , ¿ƒ«≈≈∆¿»»≈»»≈ƒ¿≈
ÌBÏL ÈÎ¯c80¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .81Ô„iÓ dÏÊ‚e ¯Á‡ «¿≈»¿ƒ»ƒ»««≈¿»»ƒ»»

ÔÈi„a ‰‡ˆBÈ dÈ‡ -82BÈ‡ - ÚaLÂ da ¯Ùk Ì‡Â , ≈»¿»¿«»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ¿«≈
LÓÁa ·iÁ83. «»¿…∆

הוא 78) כן ועל שוטה, וגם אלם גם הוא וממילא מלידה,
נט:). גיטין (משנה וקטן שוטה עם יחד תמיד אם 79)נזכר

מידם. וחטף אחר המוצא 80)בא בין ריב למנוע כדי
אין  שהרי גזל, זה אין הדין מצד אבל האחרים. ובין וקרוביו
על  עדיין מונחת היא וכאילו במציאה, זכות ולא דעת, בהם

שם). (בבאֿמציעא החכמים.81)הקרקע תקנת על
שם.82) תנאֿקמא וכדעת הדין, מן זכה הגזלן גזלן 83)כי

חומש  ולהוסיף הקרן את להחזיר חייב לשקר, ונשבע שכפר
גם  אין - בדיינים יוצא שאינו זה בגזל אבל כד), ה, (ויקרא

טז. הלכה ו, פרק למעלה ראה חומש.

.‚ÈBa ˙‡ÈˆÓ84BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ Bz·e85Û‡ , ¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ«À¿»«
ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ86‰¯Úp‰ Bza ˙‡ÈˆÓe ,87ÏÚ Û‡ , «ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ«ƒ««¬»««
˙ÎÓBÒ dÈ‡L Èt88‰¯eÎÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,BÁÏL ÏÚ ƒ∆≈»∆∆«À¿»«¬ƒ»¿»¿»

‰Ó‡89ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ˙‡ÈˆÓe ,90˙‡ÈˆÓe , »»¿ƒ««¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«
BzL‡91BÈ‡L Ba ˙‡ÈˆÓ Ï·‡ .BlL el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈∆¬»¿ƒ«¿∆≈

˙‡ÈˆÓe ,ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁÏL ÏÚ CÓBÒ≈«À¿»««ƒ∆»»¿ƒ«
ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú92‡È‰L BzL‡ ˙‡ÈˆÓe , «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿∆ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙L¯‚Ó93el‡ Ïk -ÔÈ‡ ˙B‡Èˆn‰ ¿…∆∆¿≈»¿…∆∆»≈«¿ƒ≈»

.BlL∆

יב.84) בבאֿמציעא מפרנסם.85)משנה שאביהם
שהמציאה 86) והטעם יב: שם כקטנים, מציאה לענין דינם

מפרנסם. הוא שהרי איבה", "משום - בת 87)לאב
ברשות  עדיין שערות, שתי שהביאה אחד ויום שתיםֿעשרה

מו.). (כתובות היא הגמרא 88)אביה מדברי יוצא זה
שערות, שתי הביאה שלא עבריה, שפחה שמציאת שאומרת,
אביה  שולחן על סמוכה שאינה אףֿעלֿפי לאביה, שייכת

יב: בבאֿמציעא רבה, שולחן על מכורה 89)אלא
(שם). לאביה אלא לאדוניה שייכת המציאה אין כשפחה,
למנוול  ויקדשנה אותה ישנא שלא איבה, משום הוא והטעם

שם). תוספות וראה מז, (כתובות שחין כל 90)ולמוכה
יב.). שם (משנה, רבו קנה עבד שקנה למנוע 91)מה כדי

מפרנסה. הוא שהרי לבינה, בינו עצמם 92)קטטה ברשות
שם). (משנה, גט 93)הם לה זרק כגון מגורשת, ספק

אףֿעלֿפי  לו. קרוב ספק לה קרוב ספק הרבים, ברשות
שהרי  שלה, המציאה זאת בכל אותה, לפרנס חייב שעדיין

יב:). שם (גמרא לבינה בינו איבה כבר יש וכך כך בין

á"ôùú'ä áà-íçðî æ"è ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שטרות 1) אלו איזה השטרות, מציאת דיני בו נתבארו

שהוא  כמו המציאה, משאר חלוקים דיניהם והיות שיהיו,
שם. מבואר

.‡·BÁ ¯ËL ‡ˆBn‰2L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,3Ba «≈¿«««ƒ∆…≈≈
ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡4‰„BÓ ·iÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,5ÏÚ Û‡Â , «¬»¿»ƒ¿««ƒ∆««»∆¿««
Ìi˜Ó ‡e‰L Èt6¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -7,BÚ¯t ‡nL ; ƒ∆¿À»¬≈∆…«¬ƒ∆»¿»

‡Èe˜e8Ì‰9˙BÁB˜Ï Û¯ËÏ È„k ÌÈOBÚ10‡lL ¿¿»≈ƒ¿≈ƒ¿…»∆…
ÔÈck11CÎÈÙÏe ,12BÏ LÈ È¯‰L .BÏ ‰„B‰13Û¯ËÏ «ƒ¿ƒ»»∆¬≈≈ƒ¿…

‡lL ˙eÈ¯Á‡‰L ,˙eÈ¯Á‡ Ba L¯t ‡lL ¯ËLaƒ¿»∆…≈≈«¬»∆»«¬»∆…
¯ÙBÒ ˙eÚË - ¯ËLa ‰L¯t˙14È¯ËLa ÔÈa ,‡e‰ ƒ¿»¿»ƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
¯kÓÓe ÁwÓ È¯ËLa ÔÈa ‰‡ÂÏ‰15CÎÈÙÏ .16L¯t Ì‡ , «¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈≈

‰„BÓ ·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙eÈ¯Á‡a ‡lL ‡e‰L ‰Ê ¯ËLaƒ¿»∆∆∆…¿«¬»ƒ»»««»∆
¯ÈÊÁÈ -17¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;18BÚ¯t ‡nL ,19. «¬ƒ¿ƒ»…«¬ƒ∆»¿»
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יב:2) בבאֿמציעא במפורש.3)משנה כתוב שלא
לטרוף 4) יוכל והמלוה החוב, לפרעון אחראים הלוה שנכסי

ההלוואה. אחרי שקנו הלקוחות, מיד גם שהלוה 5)אותם
וכלֿשכן  המלוה, מיד נפל והשטרֿחוב פרע, שלא מודה

שם). (גמרא שפרע וטוען מודה העדים 6)כשלא עלֿידי
טז). (בבאֿמציעא של 8)למלוה.7)בביתֿהדין הסכם

והלוה.9)רמאות. שלא 10)המלוה במפורש שקנו
כשקנו  אבל אחרים. נכסים ללוה כשאין או באחריות,

קנוניה. חשש אין נכסים, ללוה ויש שהרי 11)באחריות
יג. שם החוב, קרקע 12)נפרע את ביניהם שיחלקו כדי

אחריות 14)זכות.13)הלקוחות. לכתוב שכח הסופר
של  טעותו מפני זכותו את הפסיד לא והמלוה נכסים,
לג: שם כאביי פסק רבינו במשנה. החכמים כדעת הסופר,
שיטתו  לפרעון. חוששין שאין שסובר שמואל לדעת בניגוד

יד. שם הופרכה, שמואל מבדיל 15)של שאינו רבא כדעת
טו:). (שם וממכר מקח שטרי ובין הלואה שטרי בין

טעות 16) ש"אחריות בזה מנומק יחזיר" "לא שהדין מכיון
בו 17)סופר". שאין מפורש כתוב זה בשטר שהרי

שלא  מודה הרי והוא בלבד, הלוה מן ינכה והמלוה אחריות,
יב:18)פרע. בשמירתו,19)שם נזהר ולא שנפל מכיוון

שפרעו. לחשוש יסוד יש

.·ÌBia Ba BpÓfL ¯ËL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ20‰È‰Â , ¿≈ƒ»»¿»∆¿««¿»»
Ìi˜Ó21‰„BÓ ·iÁ‰Â ,22¯ÈÊÁÈ -23Ìi˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ; ¿À»¿««»∆«¬ƒ¿ƒ≈¿À»

˙BÂÏÏ ·˙k ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -24‰ÂÏ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ25. …«¬ƒ∆»»«ƒ¿«¬«ƒ…»»

בבא20ֿ) יוחנן, רבי של מימרא נכתב. שנמצא שביום
יז. כשר.21)מציעא שהשטר ביתֿהדין שלא 22)אישור

שם. כהנא רב דברי נפל, ומהמלוה ואין 23)פרע למלוה.
שטר  לכתוב יכולים הם כי א, בהלכה כמו לקנוניה חוששין
א. בהלכה מהֿשאיןֿכן הנמצא, השטר כזמן שזמנו אחר

הלואה.24) קבלת לשם שטר לעצמו ואינו 25)הכין
שכר  על וחס אחרֿכך, ללוות בדעתו כי השטר, את משמיד
שקנו  הלקוחות, מן כדין שלא יטרוף והמלוה הסופר.
ועל  ההלואה, ובין השטר כתיבת שבין בימים קרקע מהלוה
מודה  כשהלוה אפילו מקויים כשאינו למלוה יחזיר לא כן
מאירת  ז, סעיף סה, סימן חושןֿמשפט וראה שם). (גמרא

כב. סעיףֿקטן שם עינים

.‚˙ÓÁa ¯ËL ‡ˆÓ26- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ ÈÏÎa B‡ »»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ≈¿«≈»∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ ‰Ê È¯‰27‰LÏL ‡ˆÓ . ¬≈∆«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»»»¿»

ÔÈÎe¯k ˙B¯ËL28‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ B‡ ,„Á‡ C¯Îa29 ¿»¿ƒ¿∆∆∆»À»ƒ∆«∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ „‚‡ ÌÈ„e‚‡Â30. «¬ƒ∆∆∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»

כ:26) וגמרא כ. שם משנה עור, של מהֿשאיןֿכן 27)נוד
למלוה  השטר את מחזירים שאין הקודמות ההלכות בשתי
הסימן, את מכיר והוא היה, בידו השטר שהרי בסימן, אפילו

נפל. שמידו הוכחה זו של 28)ואין בסופו זה של ראשו
שם. וגמרא משנה של 29)זה, אורכו על זה של אורכו

יאמר 30)זה. והמאבד מצאתי", "שטרות מכריז המוצא
כן  על כסימן. אגודים, או כרוכין שהיו או המספר, את
המספר  אין בשנים כי שטרות, שלושה על המשנה מדברת
(גמרא  שנים הוא "שטרות" של המינימום שהרי סימן,

שם). ורש"י

.„„Á‡ ‰Âl‰ ‰È‰31‰LÏL ÌÈÂÏn‰Â32Ì‡ : »»«…∆∆»¿««¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜Ó33‰ÂlÏ ¯ÈÊÁÈ - Ì‰34ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»ƒ≈«¬ƒ«…∆¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ

¯ÙBÒÏ Ô‰È˙B¯ËL e˙ ÌÈÂÏn‰ ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL35 ∆»«ƒ»∆»««¿ƒ»¿¿»≈∆¿≈
Ôic‰ „iÓ eÏÙÂ ÔÓi˜Ï36ÌÈÂl‰Â „Á‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ . ¿«¿»¿»¿ƒ«««»»»««¿∆∆»¿«…ƒ
‰ÂÏnÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰LÏL37‡Â .È„È ·˙Îa ÔzLÏL eÈ‰ Ì ¿»«¬ƒ««¿∆¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÔzLÏL ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ ¯ÙBÒ≈∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»∆»¿»¿»
¯ÙBq‰ „iÓ eÏÙÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ Ô‰È¯ËL eÎÈÏB‰38. ƒƒ¿≈∆«≈ƒ¿…¿»¿ƒ««≈

בבאֿמציעא 31) (משנה יחד שמצאם השטרות בשלושת
ומיהודה.32)כ.). מלוי משמעון, לוה ראובן כגון
כ:33) שם שוודאי 34)גמרא, סימן, המלוה נתן אפילו

מיד  שאם נפלו, ומידו חזרה וקבלם השטרות את הלוה פרע
אחד. למקום אותם קיבץ מי נפלו, של 35)המלווים

שמא 36)ביתֿהדין. חוששים אין מקויימים בשטרות אבל
שטרו  את להשהות איש של דרכו שאין נפלו, הדיין מיד
הגירסא  591 אוקספורד ובכ"י (שם). הדיין אצל המקויים

הסופר". מיד "ונפלו שאם 37)היא: נפלו, מידו שוודאי
וגמרא  (משנה אחד למקום נזדמנו כיצד נפלו, הלווים מיד

נפלו,38)שם). שמהמלוה ודאי זה ואין לוו, לא ומעולם
סימן. שנתן למי אלא יחזיר לא כן ועל

.‰ÔÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ‡ˆÓ39‡Ï - Ô‰ÈÈa ·BÁ ¯ËLe »»¿»¿ƒ¿«≈≈∆…
¯ÈÊÁÈ40¯·BL Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â .41- ÌÈ„Ú ‡Ïa elÙ‡ , «¬ƒ¿ƒ≈ƒ»∆≈¬ƒ¿…≈ƒ

‰ÂlÏ ·BÁ‰ ¯ËL ÔzÈ42‡Ï ,Úe¯t ‰È‰ ‡Ï el‡L ; ƒ≈¿«««…∆∆ƒ…»»»«…
·˙k BnÚ LÈ È¯‰Â ,ÌÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ÔÈa BÎÈÏL‰ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.Úe¯t ‡e‰L∆»«

כ:39) המלוה 40)שם נתן אפילו ללוה, ולא למלוה לא
השטרות  יתר עם מושלך שהריהו נפרע, שמא סימן,

כ.).41)הפרועים. שם (משנה נפרע שהשטר בו שכתוב
באחד 42) שם, משנתנו מדברת רבינו, לפי נפרע. שוודאי

בצירוף  ביניהם חוב ושטר קרועים, שטרות ברחוב שמצא
אחד  על שובר שטרותיו בין שמצא במלוה ולא שובר,

כאן. ומשנהֿלמלך אורֿשמח ראה השטרות,

.Â‡ˆÓ43‰„BÓ ÏÚa‰L ÔÓÊa :ÌÈL Èh‚44¯ÈÊÁÈ - »»ƒ≈»ƒƒ¿«∆«««∆«¬ƒ
‰M‡Ï45‰„BÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ;46ÔÓÈÒ ‰M‡‰ ‰˙ Ì‡ : »ƒ»≈«««∆ƒ»¿»»ƒ»ƒ»
˜‰·Ó47dÏ Ô˙pÈ -48‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â , À¿»ƒ»≈»¿ƒ»…«¬ƒ…»∆

‰ÊÏ ‡ÏÂ49ÏÚa‰ ¯Ó‡ .50,ÂÈÓÈÒ Ô˙Â ,ÏÙ È„iÓ : ¿…»∆»««««ƒ»ƒ»«¿»«ƒ»»
Ô˙pÈ - ÂÈÓÈÒ ‰˙Â ,ÏÙ È„iÓ :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â¿»ƒ»∆∆ƒ»ƒ»«¿»¿»ƒ»»ƒ»≈

dÏ51‡e‰Â .52:‰¯Ó‡L ÔB‚k ,˜‰·Ó ÔÓÈÒ ÔzzL , »¿∆ƒ≈ƒ»À¿»¿∆»¿»
˙ÈBÏt ˙B‡ „ˆa LÈ ·˜53,d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï el‡L ; ∆∆≈¿«¿ƒ∆ƒ…ƒƒ«¿»»

.˙Ú„BÈ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»««

יח:43) נפל.44)בבאֿמציעא ומידה לאשתו הגט את שנתן
שהחייב 45) שאףֿעלֿפי חוב, כשטר שלא להנשא, להתירה

ששטרֿחוב  הוא, והטעם א. הלכה למעלה יחזיר, לא מודה
לא  כן ועל הלקוחות, מן ואפילו בא, הוא החוב לגביית
עלול  (הלקוח) שלישי אדם שהרי הלוה, הודאת תועיל
להינשא. האשה את להתיר בא עיקרו גט אבל להפסיד,
לאשה  נתנו ולא בניסן הגט כתב שמא חשש, קיים [אמנם
שלה, מלוג נכסי של פירות הבעל מכר ובינתיים תשרי, עד
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הלקוחות  מן תטרוף הגט את לידה שיחזירו אחרי ועכשיו
גט  על כך הקשו יט. שם בגמרא לתשרי. ניסן בין שקנו מה
שתוכל  כדי מחזירים, והשיבו: שחרור, שטר ועל אשה
ממנה  ידרשו הלקוחות מיד להוציא וכשתבוא להנשא,
קובע]. אינו הגט ותאריך לידה, הגט הגיע מתי להוכיח

וכעת 46) נפל, ומידו הגט את לה נתן לא שעדיין טוען והוא
והיא  נפל שמידה טוענת והאשה לגרשה, רוצה אינו

ההלכה.47)מגורשת. סוף איש 48)ראה אשת ומתירים
גירשה. שלא טוען שהבעל אףֿעלֿפי מובהק, בסימן

שם.49) הברייתא כח.50)לשון הבעל 51)שם שסימני
ולא  בסימניו, ויודע הגט את כתב הוא שהרי כלום, אינם
באו  כלומר יניח", וסימנין "סימנין שאמרנו סתם כבמציאה
חבירו, שנתן כמו האבידה סימני נתן מהם אחד וכל שנים
שיודה  עד מונחת תהיה אלא לזה, ולא לזה לא יתן לא
וראה  שם, גמרא ראה פשרה. ביניהם יעשו או לחבירו האחד

פ  ו.למעלה הלכה יג, ופרק ג, הלכה יא, בתנאי.52)רק
היה 53) כשהגט הנקב את ראתה שמא כי סתם, נקב ולא

שם). (גמרא בעלה ביד

.ÊËeÁ‰ ÈÓÈÒ ¯ÓB‡ ‡e‰54‡È‰Â ,Ëb‰ Ba ¯LwL ≈ƒ»≈«∆»««≈¿ƒ
ÔÓÈÒ ¯Ó‡zL ,‡e‰Â .dÏ Ô˙pÈ - ËeÁ‰ ÈÓÈÒ ˙¯ÓB‡∆∆ƒ»≈«ƒ»≈»¿∆…«ƒ»
Ì„‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËeÁ‰ ˙cÓ C¯‡ ÔB‚k ,˜‰·ÓÀ¿»¿…∆ƒ««¬»ƒ»¿»»…

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯ÁL B‡55:¯ÓB‡ ‡e‰ . »…≈∆ƒ»À¿»≈
˙ÓÁa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÁpÓ ‰È‰ ˙ÓÁa56- ÁpÓ ‰È‰ ¿≈∆»»À»¿ƒ∆∆¿≈∆»»À»

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡L ;BÏ Ô˙pÈ57. ƒ»≈∆≈∆ƒ»À¿»

כה.54) ביד 55)בבאֿמציעא היה כשהגט ראתה שמא
שם.56)בעלה. עור, של יודעת,57)נוד שהאשה

בחמת. שטרותיו כל מחזיק שהבעל

.Á¯e¯ÁL Ë‚ ‡ˆÓ58‰„BÓ ·¯‰L ÔÓÊa :59¯ÈÊÁÈ - »»≈ƒ¿ƒ¿«∆»«∆«¬ƒ
„·ÚÏ60‰„BÓ ·¯‰ ÔÈ‡ ;61¯ÈÊÁÈ ‡Ï -62‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï »∆∆≈»«∆…«¬ƒ…»∆¿…

.‰ÊÏ»∆

יח.58) שם משנה, הכנעני. עבדו את האדון ששחרר שטר
נפל.59) העבד ומיד בו, להשתחרר לעבד שנתנו
יט.60) שם ונמלך 61)ברייתא, השטר את שכתב וטוען

ליתנו. שלא שם.62)בדעתו

.Ë‰zÓ ¯ËL ‡ˆÓ63‡È¯a ˙zÓ Ì‡ :64Û‡Â ,‡È‰ »»¿««»»ƒ«¿«»ƒƒ¿«
ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ65‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - «ƒ∆¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…

Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ66¯ËL ·˙kL ¯Á‡Â , »∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿««∆»«¿»
‡ BÊ ‰„O ¯ÎÓ ‰Ê,Ba ¯ÊÁÂ ,‰zÓa ¯Á‡Ï d˙ B ∆»«»∆¿»»¿«≈¿«»»¿»«

‰ÊÂ67‰ÊÏ ‰„BnL68ÏÚ ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ¿∆∆∆»∆¿≈«¬¿¿»«
ÔB¯Á‡‰69·ÈÎL ˙zÓ Ì‡Â .BÏ ¯ÎnL B‡ BÏ Ô˙pL »«¬∆»«∆»«¿ƒ«¿«¿ƒ

Ú¯Ó70;ÔzÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔzÈ - ‰„B‰ Ì‡ :‡È‰ ¿«ƒƒ»ƒ≈¿ƒ»…ƒ≈
ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈLÏ Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎML∆¿ƒ¿«∆»«ƒ¿«ƒ∆««∆»«¬

‰˜71¯‡a˙iL BÓk ,72. »»¿∆ƒ¿»≈

יח.63) שם לאחר 64)משנה, בו לחזור יכול הנותן שאין
יט: שם גמרא למקבל, המתנה שטר את שמסר

יט.65) שם חבירו.66)ברייתא זכה הדבר 67)ולא
שנמצא 69)הראשון.68)הזה. המתנה ששטר לומר

השטר  את נחזיר ואם נפל, ומידו לראשון, בשעתו נמסר
שטרו  שהרי האחרון, מן השדה את יוציא הוא לראשון,
(גמרא  השדה את ביניהם ויחלקו האחרון, של לזה  קודם

(שם).70)שם). דוי ערש על השוכב מסוכן חולה
אלא 71) להקנות כוונתו שאין בו, לחזור יכול הנותן כי

לא  לראשון השטר את נחזיר אפילו כן ועל מיתה, לאחר
האחרון. הלכה 72)יפסיד ט, פרק ומתנה זכייה הלכות

טז.

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙pL Ú¯Ó ·ÈÎL ˙Ó≈¿ƒ¿«∆¿»»¿«»»««ƒ
‰„BÓ L¯Bi‰L73¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - d˙ BLÈ¯BnL ∆«≈∆∆ƒ¿»»¬≈∆…«¬ƒ

d¯ÎÓe ,Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï…»∆¿…»∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿»»
Ba ¯ÊÁÂ ,d˙ B‡ L¯Bi‰74˙BOÚÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â , «≈¿»»¿»««¬≈∆«¬

ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ‰Ê ÌÚ ‡Èe˜75.ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÈÒÎ ¿¿»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆»«¬

יט:73) מתנת 74)שם שהרי בו, לחזור רשאי אינו והרי
היא. לראשון 75)בריא השטר את שיחזירו עלֿידיֿזה

את  ביניהם יחלקו ואחרֿכך האחרון, של לזה קודם שזמנו
השדה.

.‡È¯·BL ‡ˆÓ76¯aLpL ‰„BÓ ¯ËM‰ ÏÚaL ÔÓÊa : »»≈ƒ¿«∆«««¿»∆∆ƒ¿«
BÏÁÓ B‡ BÚ¯Ùe B¯ËL77ÔzÈ -78ÔÈ‡ ;¯·BM‰ ÏÚ·Ï ¿»¿»¿»ƒ≈¿«««≈≈

Ì‰ÈL79¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÌÈ„BÓ80.‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…»∆

יח.).76) שם (משנה, נפרע שהשטר תוקף 77)המאשר
בעל  לו שמחל או החוב, את לו שפרע מפני נשבר השטר

החוב. על השטר 78)השטר בעל מכר שמא חוששים ואין
השובר  את נחזיר ואם החוב, פרעון לפני לאחר השטר את
המוכר  זכאי - השטר מכירת לאחר גם שהרי הקונה, יפסיד

כ.). (שם החוב על שהכין 79)למחול טוען השטר ובעל
נפרע. טרם החוב אבל הצורך, לעת השובר שם 80)את

יט:

.·È‰a˙k ‡ˆÓ81ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,82- »»¿À»««ƒ∆¿≈∆ƒ
¯ÈÊÁÈ ‡Ï83B‡ BÊ ‰a˙k ‰Ú¯Ù ‡nL ;‰M‡Ï …«¬ƒ»ƒ»∆»ƒ¿¿»¿À»

‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÒÎ ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÁÓƒ¿¬»¿««»»««««¿»»«¬≈∆
‡Èe˜ ˙BOÚÏ84.˙BÁB˜l‰ ÏÚ «¬¿¿»««»

לאשתו 81) כסף סכום לשלם הבעל מתחייב שבו שטר
ממנו. כשתתאלמן או לא 82)כשיגרשנה שהכתובה

א.83)נפרעה. הלכה למעלה ראה שטרֿחוב, כל כדין
מן 84) הקרקע את לטרוף כדי הכתובה, את לאשתו להחזיר

הקרקע. את ביניהם ויחלקו הלקוחות,

.‚ÈÌeL ˙B¯b‡ ‡ˆÓ85ÔBÊÓ ˙B¯b‡Â86È¯ËL , »»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰ˆÈÏÁ87ÔÈe‡Óe88˙BÚË È¯ËLÂ ,89ÔÈic‰ ÔÈ·˙BkL ¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ««»ƒ

È¯ËL ‡ˆnL B‡ ,B¯·Á ÏLÂ ‰Ê ÔÈc ÏÚa ÏL∆««ƒ∆¿∆¬≈∆»»ƒ¿≈
Ô‰Ï e¯¯aL ˙B¯ËM‰ Ì‰Â ,ÌÈ¯e¯a90˙‡ ÔÈÈc ÈÏÚa ≈ƒ¿≈«¿»∆≈¿»∆«¬≈ƒƒ∆

Ì‰Ï ee„iL Ì‰ÈÏÚ eÏa˜Â Ì‰Ï ÔÈcL ÔÈic‰ÈBÏt ««»ƒ∆»ƒ»∆¿ƒ¿¬≈∆∆»»∆¿ƒ
ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ Ïk ‡ˆnL B‡ ,ÈBÏÙe91‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»»»«¬≈≈ƒ¬≈∆

ÔBÚ¯ÙÏ Ba ÔÈLLBÁL ¯ËL Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»»»¿»∆¿ƒ¿≈»
·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;·BÁ‰ Ú¯Ù ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -…«¬ƒ∆»ƒ¿««¿ƒ»»««»
Ú ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ‰„B‰L ¯LÙ‡Â ,‰„BÓ„ ∆¿∆¿»∆»¿≈«¬¿¿»«
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ÔÓÊ ¯Á‡ eÁ˜lL ‰zÓ Ïa˜Ó B‡ Á˜Bl‰ ˙‡ „ÈÒÙiL∆«¿ƒ∆«≈«¿«≈«»»∆»¿««¿«
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈck ‡lL Ì„iÓ eÚ¯ÙiL È„k ,¯ËM‰«¿»¿≈∆ƒ¿¿ƒ»»∆…«ƒ¬≈∆…
ÔÈ‡L ¯ËL ÏÎÂ ;ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊÁÈ«¬ƒ««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»¿»∆≈
¯ÈÊÁÈ - ‡Èe˜Ï ‡ÏÂ ÔBÚ¯ÙÏ ‡Ï LLÁÏ „ˆ Ba««¬»…¿≈»¿…ƒ¿¿»«¬ƒ

.ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»

(משנה 85) בחובו למלוה לוה נכסי ביתֿדין ׁשׁשמּו ֶָשטר
כ.). ביתֿדין 86)בבאֿמציעא והבנות. האשה מזון

והבנות  האשה למזון הבעל מקרקע שימכרו שטר, כותבים
לרמב"ם). המשנה פירוש שחלצה 87)(ראה יבמה

כדין, בפניהם שחלצה המאשר שטר ביתֿדין לה כותבים
הלכות  נשים, בספר נתבארו חליצה דיני איש. לכל ומותרת

וחליצה. ואחיה 88)יבום אמה שהשיאוה קטנה יתומה
בפלוני  רצוני אין שלושה בפני שאומרת במיאון, יוצאת
שמיאנה  שטר ביתֿדין לה וכותבים גט. צריכה ואינה בעלי,

להנשא. ומותרת "שטרי 89)בפניהם את בבבלי פירשו כך
שם. שבמשנה אחד,90)בירורין" דיין וזה אחד דיין זה

א. משנה ג, פרק סנהדרין ראה בזכותו, כגון 91)שיהפוך
(בבאֿמציעא  למלוה לוה נכסי ביתֿדין שהחליטו שטר

טז:).

.„ÈÌ‡ ,¯ÈÊÁÈ ‡lL ÔÈcL ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ËM‰ Ïk»«¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆…«¬ƒƒ
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰92Ô‰a ÔÈ·B‚Â ,93ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»∆¿≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ94Ì‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚa „È ˙ÁzÓ Ô˙B‡ ƒƒ»ƒ«««¿»≈∆«¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa95Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â96. ¿∆¿»»¿≈¿ƒ»∆

לכתחילה 92) הוא הללו השטרות בכל יחזיר" "לא הדין כי
חשש. בגלל אותם לפסול אין אבל חשש, כמו 93)מתוך

או  פרוע שהשטר שכנגד, הדין בעל יטען ואם שטר. בכל
המלוה. יד מתחת שיוצא שטר ככל דינו - אחרות טענות

וספק.94) חשש יסוד כשרים.95)על לפרעון 96)שהם
בתלמוד  מקור כל נמצא ולא עצמו. דעת וכדומה. וקנוניא

זו. להלכה ובגאונים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn f"hÎ'i -a"tyz'd

á"ôùú'ä *áà-íçðî 'é ïåùàø íåé
.åðù äùòú àì úåöî

― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו

לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ
(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

á"ôùú'ä áà-íçðî à"é éðù íåé
.åðù äùòú àì úåöî

.æèø äùò úåöî
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
(qibd)אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאׁשת

עליה" יבא "יבמּה d)יתעּלה: ,dk mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹ

מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּדיני
ְָיבמֹות.

á"ôùú'ä áà-íçðî á"é éùéìù íåé
.æéø äùò úåöî
― הרי"ז היבמההּמצוה ׁשּתחלֹוץ ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

(zny g`d zy`)אמרֹו והּוא יּׂשאּנה, לא אם ְְִִִֶָָָָָֹליבמּה
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה h)יתעּלה: ,dk mixac)ּוכבר ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּבארּו
לׁשֹונם ידעּת ּוכבר יבמֹות. hl:)מּסכת zenai .bi zekxa): ְְְְֶֶַַָָָָָ

יּבּום dp`yi)"מצות znd g`y),"חליצה למצות קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָ
ׁשהיא אףֿעלּֿפי "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּולפיכ

ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכֹוללת

á"ôùú'ä áà-íçðî â"é éòéáø íåé
.æðù äùòú àì úåöî
áà-íçðîâ"é-'ééòéáø-ïåùàøíåé

― השנ"ז אדםהּמצוה ּבני ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ
היבמה על rxf)מּלבֹוא gipd `le zny g` zy`)ּכׁשהיא ְְִִֶַַָָָ

זּקת dp`yil)ּתחת Ð maid Ð znd g` lr daegy ,xyw) ִַַַ
לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת "לאֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,
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הלכה  (שם חכמים לתלמידי מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ"א  המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ),
שני  למעשר הדין שהוא ופשוט ו) הלכה מעשר מהלכות
פ"ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn e"hÎ'h -`"tyz'd

à"ôùú'ä *áà-íçðî 'è ïåùàø íåé
úåìôú øãñ .åèø äùò úåöî

'åëå åðéìò êåìîé .. íòä åâäð ,äðùä ìë
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ìéòì ñôãð äðMä-ìk úBlôz øãñÅÆÀÄÈÇÈÈ
âö ãåîò ãò àö ãåîòî

à"ôùú'ä áà-íçðî 'é éðù íåé
ìéòì ñôãð ïøecñå älôzä úBëøa çñðÙÇÄÀÇÀÄÈÀÄÈ

à÷ ãåîò ãò ãö ãåîòî
ãåîòî ìéòì ñôãð éeãéåä çñðà÷ãò ÙÇÇÄ

ãåîòâ÷

à"ôùú'ä áà-íçðî à"é éùéìù íåé
ãåîòî ìéòì ñôãð ïBænä úkøa çñðâ÷ ÙÇÄÀÇÇÈ

ãòãåîòä÷
.ãð÷ äùò úåöî
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

à"ôùú'ä áà-íçðî á"é éòéáø íåé
.ãð÷ äùò úåöî

הקודם ביום נדפסה הקנ"ד ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî â"é éùéîç íåé
.ëù äùòú àì úåöî

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"é éùéù íåé
.ëù äùòú àì úåöî

ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה נדפסההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
הקודם ביום

à"ôùú'ä áà-íçðî å"è ÷"ù íåé
.áëù äùòú àì úåöî
áà-íçðîå"è-'èùãå÷úáù-ïåùàøíåé

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" "לאֿתבערּו b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ

(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ

ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".

.meid i`vena cenll - a`a dryz ly xeriyd *
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d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ
ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

á"ôùú'ä áà-íçðî ã"é éùéîç íåé
äùòú àì úåöî .çéø .ëø äùò úåöî

.çðù
.èðù äùòú àì úåöî .èéø äùò úåöî

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
(zepfl)"ּבתּולה איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֶֶַַָָ

(eh ,ak zeny)'ג ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
מּכתּבֹות. ד' ְִֶֶֻּופרק

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה (lreadהּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlra dleza:יתעּלה אמרֹו והּוא אתֿאנּוסתֹו, ְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

ּכלֿ ׁשּלחּה לאֿיּוכל עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"ולֹוֿתהיה
hk)ימיו" ,ak mixac)מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ,(.eh) ְְְִִֵַָָָָָָ

הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ׁשל זה ְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלאו
לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ עׂשה. ׁשּקדמֹו ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלאֿתעׂשה
"ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה עׂשה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּקדמֹו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― לאּׁשה" ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָתהיה

ג' ּבפרק מּכתּבֹות(hl.)זֹו ד' .(an.)ּופרק ְְִֶֶֶֶֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּוכל [וגֹו'] לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,

ּכלֿימיו" אמרֹו:(my)ׁשּלחּה והּוא עׂשה, קדמֹו זה ולאו ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה ׁשּזה(eh.)"ולֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: וׁשם עׂשה, ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלאו
dy`l")הּוא didz `le" ieeivd miiwle xifgdl eciay)―

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו eilr)מחזיר dxeq` dyexbdy) ְְֲִִֵֵֶַֹ
וגרׁש יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה ―ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאנּוסתֹו
ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

`cg:קּימֹו ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk) ְִ
Ð e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna ozip m`

dyrd z` miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn xeht f`y

(zewlna aiigzn f`y Ðזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ְְִֶֶֶֶֻּבפרק

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין (yp`היא ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrde dlezaהּצּוּוי ּכלֹומר: ,ְִַַ

ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, אׁשּתֹו וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל לאּׁשה "ולֹוֿתהיה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹנאמר:

(hi my)מּכֹות ּבגמרא ונתּבאר .(my)ּכמֹו זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, eplׁשּנתּבאר ixd) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(dyr o`k yiyּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
מּכתּבֹות .(dn:)ד' ְִֻ

― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לׁשּלחּה "לאֿיּוכל ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹמּלגרׁש

אמרֹו:(my)ּכלֿימיו" והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" הּמלקּות(my)"ולֹוֿתהיה לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, eh.)ּכדין zekn) ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק

á"ôùú'ä áà-íçðî å"è éùéù íåé
.ã÷ äùòú àì úåöî .âëø äùò úåöî

― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו (`dyהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
(drnyp `le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdyְוהּוא

אׁשּתֹו" ּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: d,אמרֹו xacna) ְְְְִִִִִִֶֶַָ
(aiאֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ּכלֿדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ּוׁשאר קרּבנּה ּתקריב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוכיצד
סֹוטה. מּסכת ּכלֹומר ,ְְֶֶַַָָלכ

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(aaxrl)והביא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה eh)אתֿקרּבנּה my)ואם ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּבׁשמן הקריבּה
áà-íçðîæ"è-ã"éùãå÷-úáù-éùéîçíåé

ְְִִֶֶֶָ

á"ôùú'ä áà-íçðî æ"è ÷"ù íåé
.àìù .ìù .ä÷ äùòú àì úåöî

.ãìù .âìù .áìù
― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

(minya ur ly sxy oin)אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְִַָָּבמנחת
לבנה" עליו "ולאֿיּתן eh)יתעּלה: ,d mixac)ספרי ּולׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹ

(my `yp)עֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד :ְִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשעֹוב ּכׁשם עלּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹ

לֹוקה. ― זה לאו על העֹובר ּגם ּולפיכ ְְִֵֶֶַַָָָָלבֹונתֹו".
― לבנה עליו ולאֿיּתן ׁשמן עליו "לאֿיּצק ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹּובּמכלּתא:

אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן ְְִֵֵֶַַָמּגיד

― הש"ל עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: והּוא (xwie`האם, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(f ,giהעדּות נתקּימה ואם ּבכרת. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם נסקל ― ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעליו

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא אב, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשת

(g ,my)העדּות עליו נתקּימה ואם ּבכרת זה על והעֹובר ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג, מזיד; היה אם ּבסקילה ―ְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ׁשהּבא ל נתּבאר הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקבּועה.
מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין אׁשתֿאב, ּומּׁשּום ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאם

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(cp.)אביו, ְְְְְִִִֵֶֶַָָ
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― השל"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' אבי בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהאחֹות,

ערותן" תגּלה h)לא ,my)― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קבּועה. חּטאת ― ּובׁשֹוגג ּכרת: ְְֵֵַַָָָָחּיב

― השל"ג ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
"ּבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאׁשת
ערותּה" תגּלה לא הוא אחֹות אבי מֹולדת אבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשת

(`i ,my)האב אׁשת ּבת לעׂשֹות ּבא זה ערוה(`xeqi)לאו ְֲֵֶֶֶַַָָָָָ
עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה עצמּה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפני

אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא ezaהיא, `ivedl) ְֲִִֶַַַַָָ
(oi`eypd on `lyּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִִַַַָחּיב

מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אמרּו לׁשֹונם: וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאּמֹו

מיבמֹות ב' והיא(ak:)ּבפרק אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו : ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― אביו אׁשת ְֲִִִֵֶַַַַָָָּבת
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי אביו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשת

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו lyמּׁשּום mnrh dn) ְְְֲֲִִַַַַָָָ
(mizy miaiigne iqei iax lr miwlegd minkgמּכדי ְְִִֵַאמרי:

(e`x dpd)― וגֹו' "אבי בת אחֹות "ערות ּכתיב :ְְְְֲִִֶַַָ
ׁשמע לי? למה "אבי מֹולדת אבי ּבתֿאׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ערות

rnyn)מינּה o`kn)ּבתֿאׁשת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום לחּיבֹו ְְֲִִִֵֶַַַ
נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֲִֵֶַַַַָָָאביו".
מקריב ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, ― ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאביו

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ד עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּבת

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

התורה והידור בקיום מצותי',

"שלו"  ובשבת  באב,  עשר  בחמשה  ועכ"פ:  לט"ב  הסמוכין  זכאין  ביומין  בפרט  התועדויות 
שלאחריו, ובשבת שלאחרי' שבת מברכים דחודש אלול, חודש החשבון )והתשלומין( דימות שנה זו. 

ובשלש פעמים הוי חזקה – חזקת תורה ומצוותי' ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים. 

בברכה להצלחה רבה בכהנ"ל, 

 והרי כ"ז גם ימהר ויחיש שבקרוב ממש יקויימו 

 היעודים-ההבטחות שיהפכו ימים דאזלינן מינייהו 

 לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו 

 )אהבת ישראל( וידעו כי אתה שמך הוי' לבדך עליון 

 על כל הארץ, 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו 

מ. שניאורסאהן.

לוי  יום היא"צ וההילולא של אאמו"ר  נ.ב. הש"ק שלאחרי ט"ו במנ"א – הוא כ"ף במנ"א, 
יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל – זה ארבעים שנה. 

ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – ללמוד בההתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין לז"נ, 

בבית  חבוש  הי'  ועי"ז  הברזל",  "מאחורי מסך  בנ"י  בתוככי  היהדות  הפצת  על  נפשו  שמסר 
האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מ"כ, 

זכותו יגן עלינו ועכ"י – שליט"א.

המשך מעמוד ג
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âë-÷øô ìà÷æçéblÎck

ãëéìò eàáeéìò eîéNé òáB÷å ïâîe äpö íénò ìä÷áe ìbìâå áëø ïöä CètLî íäéðôì ézúðå áéáñ C ¨´¨©¿¦ÂŸ¤¤³¤§©§©Æ¦§©´©¦½¦¨³¨¥Æ§©½¨¦¬¨©−¦¨¦®§¨©¦³¦§¥¤Æ¦§½̈
:íäéètLîa CeèôLeäëéðæàå Ctà äîça CúBà eNòå Ca éúàð÷ ézúðåáøça Cúéøçàå eøéñé C §¨−§¦§§¥¤«§¨©¦̧¦§¨¦¹À̈§¨³¨Æ§¥½̈©¥³§¨§©Æ¦Æ¨¦½§©£¦¥−©¤´¤

éða änä ìBtzéúBðáe C:Làa ìëàz Cúéøçàå eçwé Cåëéãâa-úà CeèéLôäå:Czøàôú éìk eç÷ìå C ¦®¥À¨¨©³¦§©Æ¦Æ¦½̈§©£¦¥−¥¨¥¬¨¥«§¦§¦−¤§¨¨®¦§¨§−§¥¬¦§©§¥«
æëéðéò éàNú-àìå íéøöî õøàî Cúeðæ-úàå Cnî Cúnæ ézaLäå:ãBò-éøkæú àì íéøöîe íäéìà C §¦§©¦³¦¨¥Æ¦¥½§¤§¥−¥¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦§¦³¥©Æ¦Æ£¥¤½¦§©−¦¬Ÿ¦§§¦«

(ô)çëðúð éððä ýåýé éðãà øîà äë ék:íäî CLôð äò÷ð-øLà ãéa úàðN øLà ãéa CèëeNòå ¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦Æ«Ÿ§½̈§©−£¤´¨¥®§©²£¤¨§¨¬©§¥−¥¤«§¨¸
éðeðæ úåøò äìâðå äéøòå íøéò Ceáæòå Còéâé-ìk eç÷ìå äàðNa CúBàéúeðæúå Cúnæå C:Cìälà äNò ¹̈§¦§À̈§¨§Æ¨§¦¥½©£¨−¥´Ÿ§¤§¨®§¦§¨Æ¤§©´§©½¦§¦¨¥−§©§¨«¦¨¬Ÿ¥−¤

:íäéìelâa úàîèð-øLà ìò íéBâ éøçà CúBðæa Cìàì(ñ) :Cãéa dñBë ézúðå zëìä CúBçà Cøãa ¨®¦§¥Æ©£¥´¦½©¬£¤¦§¥−§¦¥¤«§¤¬¤£¥−¨¨®§§§¨©¦¬−̈§¨¥«
áì:ìéëäì äaøî âòììe ÷çöì äéäz äáçøäå äwîòä ézLz CúBçà ñBk ýåýé éðãà øîà äk³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½³£¥Æ¦§¦½¨£ª−̈§¨§¨¨®¦§¤¬¦§²Ÿ§©−©¦§¨¬§¨¦«

âì:ïBøîL CúBçà ñBk äîîLe änL ñBk éàìnz ïBâéå ïBøkL¦¨¬§¨−¦¨¥®¦µ©¨´§¨½̈−£¥¬Ÿ§«

i"yx
(„Î).ïöä ואני הוא המלחמה מכלי אחד דונש פירש

בצדיכם  ולצנינים כמו מחנות הקפות לשון אומר
לג) הצן(במדבר מקפנכון. כמו ולמשירין פירשו (מנחם

אמתו וסוחרה צא)צנה לו (תהלים מודה דונש ואין
מסייע  זיינא במאני עלך וייתון שמתרגם והתרגום
חוצן  כמו הוצן משמע ויש בהוצן כמו הצן לדונש):

בחוצן בניך והביאו מט )מן וכן (ישעיה זרוע שפירושו
הוצן עליך הנגב (כאן)ובאו וזרועות כמו חיל ועניינו

י "א) הנגב:(דניאל וחיילות íäéðôìשפירושו éúúðå
.èôùî לעשות שלוחי אותם אעשה לשפוט שעלי מה

בתורתי íäéèôùîá.המשפט: כתבתי שלא משפט
עינים  סימוי זה זה ואיזה נימוסיהם ממשפטי והוא

צדקיהו : עיני את êéðæàå.(Î‰)שעוורו êôà הם
והמלכות: הכהונה המשיל ולהם הפרצוף תפארת

.êúéøçàå:העם ùàá.שאר ìëàú êúéøçàå ושפר
לפרנסה: עליהם לישען אחריות שהן úà(ÂÎ)ארעיך

.êéãâá:כהונה úàðù.(ÁÎ)בגדי øùà שמרדת כשדים
äìà.(Ï)בהם: äùò:בלע"ז פיישנ"ט פעול לשון
(·Ï).ìéëäì äáøî:מלסבול כמו מלהכיל יתירה

(‚Ï).äîîùå:תמהון

cec zcevn
(„Î).ÔˆÂ‰:המלחמה כלי לכל  כללי שם  והוא  ¯Î·בהוצן 

.Ï‚Ï‚Â:הרכב אופני הם ובגלגל ÍÈÏÚ.ברכב ÂÓÈ˘Èאת ר"ל 
מסביב : עליך  לבוא עצמם על  ישימו  בידםÈ˙˙Â.אלה  אמסור 

הם כאילו בך  שיעשו כמשפטיהם אותך ישפטו  והם  המשפט 
משפט: לעשות ·Í.(Î‰)שלוחים  È˙‡˜ È˙˙Âכעסי בך  אתן

כדרך  ואזניך אפך ממך  ויסירו בחמה משפט  עמך  ויעשו 
לנוולה : בכדי הזונות ושאריתוÍ˙È¯Á‡Â.משפט  הפרצוף  סוף

בחרב: והשדותÍ˙È¯Á‡Â.בשבי:ÂÁ˜È.תפול  הבתים על 
האדם: מות  אחרי  הנשארים Â‚Â'.(ÂÎ)יאמר  ÍÂËÈ˘Ù‰Â כדרך

להכלימה: ערומה  להעמידה לזונה  È˙·˘‰Â.(ÊÎ)שעושין
מצרים: מארץ בלבך  שנתקעה  הזנות ואחר  הזימה אחר  רדופה  עוד  תהיה לא  הבאות  הצרות מרבית Â‚Â'.בעבור  È‡˘˙ ‡ÏÂ

יקחו ומהם העם ויתר  והמושלים השרים ויהרגו המשפט  שלוחי יהיו והם למלחמה עליה יבואו בבל  בני  ר"ל במ "ש הדבר כפל
מצרים: באלהי תזכור ולא הגלולים אל עוד תפנה לא  הצרות  ומגודל עשרם  חמדת  וישללו הגדולים  ובתי בה"מ וישרפו בשבי

(ÁÎ).˙‡˘ ¯˘‡ „È·:בהם שמרדת הכשדים  Ú˜‰.הם  במ "ש:‡˘¯ הדבר  וכפל  לשנאותם מהם נפשך  סרתה  אשר
(ËÎ).Í˙Â‡ Â˘ÚÂ: לבוש מבלי ועריה ערום אותך  ויעזבו  לאספה  יגעת אשר  עשרך  כל  ויקחו בשנאה דברים  עמך Ï‚Â‰.יעשו

כי זנותך חרפת נגלה  יהיה העון:אז מעשה  ויוודע יגולה המעשה ÍÈ˙ÂÊ˙Â.מגמול Í˙ÓÊÂהזנות מרבית לפי במ "ש הדבר  כפל 
המחולפים  העכו "ם על ÍÏ.(Ï)ויאמר ‰Ï‡ ‰˘Úאמריו ויפרש כוכבים עבודת אחרי שזנית  בגמול לך  נעשו הדברים  אלה

לאלוה: לקבלם בגלוליהם  נטמאת אשר  על  החמה·„¯Í.(Ï‡)לומר כוס את  בידך  אתן לכן אחותך אהלה בדרך  שהלכת לפי
היא ששתתה כמו האדם)לשתותה דעת ומבלבל המשכר יין מלא לכוס ה' חמת ‡Í˙ÂÁ.(Ï·):(המשיל ÒÂÎגם תשתי אחותך  ששתתה  הכוס

הרבה :‰ÂÓÚ˜‰.את : ומחזקת ורחבה  עמוקה  היא ÂÁˆÏ˜.אשר ‰È‰˙שתהיה עד  גדול  בשיעור  עליך  וילעגו  בך יצחקו  הבריות 
והלעג : הצחוק  כל ולסבול  להכיל  ÔÂ‚ÈÂ.(Ï‚)מרובה ÔÂ¯Î˘שמחים הם אבל  ומבולבלים שכורים שהם  יין כוס  שותי כדרך לא 

ומיגון : משכרון מלאה  תהיה  החמה  מכוס אבל  משמח , היין ÓÓ˘Â‰.כי ‰Ó˘ ÒÂÎושממון לבב מתמהון יהיה  הזה  הכוס
שומרון: אחותך  כוס  דוגמת 

oeiv zcevn
(„Î).ÔˆÂ‰: זיינא במאני Ô‚ÓÂ.ת"י  ‰ˆמלחמה כלי שם

וחנית: חרב ממכת ולהגן להציל מגןÚ·Â˜Â.עשוי כלי היא
ראשו  על  נחשת  קובע  ונתן כמו הראש  וז)על  :(ש"א

(‰Î).È˙‡˜ אל בלא קנאוני הם כמו כעס לב)ענין :(דברים
.ÍÙ‡: החוטם המלבוש:ÍÂËÈ˘Ù‰Â.(ÂÎ)הוא הסרת ענין
(ÊÎ).È˙·˘‰Â:ומניעה ביטול  כמוÈ¯ÚÂ‰.(ËÎ)ענין  מגולה 

הערה כ)מקורה מכלכל ÏÈÎ‰Ï.(Ï·):(ויקרא ומי כמו לסבול
בואו יום ג)את אלי˘Ó‰.(Ï‚):(מלאכי פנו כמו תמהון ענין

כא)והשמו :(איוב

g wxt minid ixac - miaezk

ç-÷øô à íéîéä éøáãhkÎe

åeìâiå òáâ éáLBéì úBáà éLàø íä älà ãeçà éða älàå:úçðî-ìà íæàeä àøâå äiçàå ïîòðå §¥−¤§¥´¥®¥´¤¥º¨¥³¨Æ§´§¥¤½©©©§−¤¨¨«©§©£¨¯©£¦¨²§¥−̈´
:ãçéçà-úàå àfò-úà ãéìBäå íìâäçàøòa-úàå íéLeç íúà BçìL-ïî áàBî äãNa ãéìBä íéøçLå ¤§¨®§¦¬¤ª−̈§¤£¦ª«§©£©À¦¦Æ¦§¥´½̈¦¦§−Ÿ¨®¦¬§¤«©£−̈

:åéLðè:íkìî-úàå àLéî-úàå àéáö-úàå ááBé-úà BzLà Lãç-ïî ãìBiåéäéëN-úàå õeòé-úàå ¨¨«©−¤¦´Ÿ¤¦§®¤¨Æ§¤¦§½̈§¤¥−̈§¤©§¨«§¤§¬§¤¨«§−̈
:úBáà éLàø åéðá älà äîøî-úàåàé:ìòtìà-úàå áeèéáà-úà ãéìBä íéLçîeáéøáò ìòtìà éðáe §¤¦§¨®¥¬¤¨−̈¨¥¬¨«¥ª¦²¦¬¤£¦−§¤¤§¨«©§¥´¤§©½©¥¬¤

:äéúðáe ãì-úàå BðBà-úà äða àeä ãîLå íòLîeâéïBìià éáLBéì úBáàä éLàø änä òîLå äòøáe ¦§−̈¨¨®¤µ¨¨´¤½§¤−Ÿ§Ÿ¤«¨§¦¨´¨¤½©¥µ¨¨¥´¨¨½§§¥−©¨®
:úâ éáLBé-úà eçéøáä änäãé:úBîøéå ÷LL Béçàååè:øãòå ãøòå äéãáæeæèàçBéå ätLéå ìàëéîe ¥¬¨¦§¦−¤¬§¥©«§©§¬¨−̈¦¥«§©§¨¬©£−̈¨¨«¤¦¨¥¯§¦§¨²§−̈

:äòéøá éðaæé:øáçå é÷æçå ílLîe äéãáæeçé:ìòtìà éða ááBéå äàéìæéå éøîLéåèééøëæå íé÷éå §¥¬§¦¨«§©§¨¬§ª−̈§¦§¦¬¨¨«¤§¦§§©¯§¦§¦¨²§−̈§¥¬¤§¨«©§¨¦¬§¦§¦−
:écáæåë:ìàéìàå éúlöå éðòéìàåàë:éòîL éða úøîLå äéàøáe äéãòåáë:ìàéìàå øáòå ïtLéå §©§¦«¤¡¦¥©¬§¦§©−¤¡¦¥«©£¨¨¯§¨¨²§¦§−̈§¥¬¦§¦«§¦§¨¬¨¥−¤¤¡¦¥«

âë:ïðçå éøëæå ïBcáòåãë:äiúúðòå íìéòå äéððçåäë:÷LL éða ìàeðôe (ìàéðôå) äéãôéååëéøLîLå §©§¬§¦§¦−§¨¨«©£©§¨¬§¥−̈§©§Ÿ¦¨«§¦§§¨¬§¥−§¥¬¨¨«§©§§©¬
:äéìúòå äéøçLeæë:íçøé éða éøëæå äiìàå äéLøòéåçëälà íéLàø íúBãìúì úBáà éLàø älà §©§−̈©£©§¨«§©£¤§¨¯§¥¦¨²§¦§¦−§¥¬§Ÿ¨«¥´¤¨¥¬¨²§Ÿ§−̈¨¦®¥−¤

:íìLeøéá eáLéèë:äëòî BzLà íLå ïBòáâ éáà eáLé ïBòáâáe ¨§¬¦¨¨¦«§¦§¬¨§−£¦´¦§®§¥¬¦§−©£¨«

i"yx
(Â).úçðî ìà íåìâéå בפסוק אחריו ומפרש הגלם מי

הגלם: הוא וגרא ואחיה מדינה úçðî.ונעמן שם
וחצי  וכתיב המנחות חצי הרואה ב') (לעיל כדכתיב

(שם): ãéìåä.(Á)המנחתי íéøçùå מן אחד היה הוא
את  הוליד הגלות מן אותו ששלחו ולאחר הגולים

åéùð.אלה: àøòá úàå íéùåç של שמותיהם היו כך
ãéìåä.(È‡)נשיו: íéùçîå אשתו חושים זאת

אשתו: בחודש שהפסיקה ולפי למעלה שהזכירה
(„È).÷ùù åéçàå מן ועיקר ע"א אלפעל, בני אלה כל

עד  ומזבדיה בריעה בני אלה כל ויוחא עד ששק אחיו
כל  ושמרת עד ויקים ומן אלפעל בני אלה כל יובב

שמעי: בני ïåòáâ.(ËÎ)אלה éáà åáùé ïåòáâáå פרשה
זה  בספר פעמים ב' כתובה אצל בני אלה כל עד זו
באחוזתם  אשר הראשונים והיושבים פרשת גם
ידעיה  הכהנים ומן ופרשת ט') סי' (ל' בעריהם
דכתיב  י"א) נחמיה (ר"ל עזרא בס' כן כמו ויהויריב,

מגילת  בסוף שמפרש וזהו המדינה ראשי ואלה
ספר  מעונים ספר עזרא, מצא ספרים ג' ירושלמי
דברי  וקיימו האחד דברי ובטלו האחים ספר זאטוטי
או  ג' כשנמצא יחוסין ספרי הרבה מצאו וכן השנים
כמו  זוגות וכשנמצאו המרובים וקיימו המועט בטלו ה'
פעמים  שתי לכתוב הוצרך גבעון אבי ישבו ובגבעון
מצא  הראשונים היושבים וכן שוה יחוסן סדר שאין
בכאן  פעמים שני כתבוהו זה על זה וחלוקים זוגות
שבעזרא  אותם כאן שתיהן כתב לא ולמה ובספרו
ואלה  עד לשם שייחס ולפי וגומר המדינה ראשי ואלה
עזרא  לאחר שהיה ידעיה עד ומיחס הלוים הכהנים
יחד  דורות הימים בדברי בכאן ולייחס לפרש ענין ומה
ובפרשה  ראשון בבית שהיו אותם אם כי עזרא ולאחר
חכמים  אמרו ועוד וגו' ישבו ובגבעון של האחרת
טעוני  גמלי אלפי תליסר בנים ששה ולאצל בספר'

מדרשות:

cec zcevn
(Â).„ÂÁ‡ È· ‰Ï‡Â'בב נקרא והיה בלע  שהוא  יתכן

אל ÌÂÏ‚ÈÂ.השמות: גבע יושבי את  הגלו ההם הראשים
ÂÎÂ'.(Ê)מנחת : ÔÓÚÂ:הגלום אשר מהם  ומי מי מפרש  עתה 
.‰ÈÁ‡Â: בלשון הם קרובים כי  למעלה  הנזכר אחות שהוא וכו':‰Â‡.יתכן עזא  את הוליד הגלם  כאשר  לומר  גרא , על  מוסב 

(Á).ÌÈ¯Á˘Â:האחר בשמו למעלה  הוא  נזכר  ואולי בנימין מבני הוא  ÂÓ‡·.גם שם:·˘„‰ לגור שהלך ‡˙Ìבעת ÂÁÏ˘ ÔÓ
.'ÂÎÂאותם שלחו  האחת  הנשים שמות  והן נשיו  ומבערא חושים  ומן  אותם שלחו מן  אמר  כאילו שנים במקום עומד  שאמר  מן 

העיר: מן ומשפטו ט ) (שמות  העיר את  כצאתי וכן מן  כמו הוא ואת בערא והג ' חושים  ‡˘˙Â.(Ë)והשנית ˘„Á ÔÓהיא
נקראה : השמות  ובשתי שזכר אותם ·‰.(È·)שלחו  ‡Â‰: יאמר שמר ÚÓ˘Â.(È‚)על  ‰ÚÈ¯·Â:אלפעל מבני  המה ‰·¯ÂÁÈ.גם

עמהם : ·¯ÚÈ‰.(ÊË)בהלחמם  È·: אחיו מן כולן על  ‡ÏÚÙÏ.(ÁÈ)חוזר È·לא ולזה ממש  בניו ולא בניו בני שהיו יתכן
בניו: עם  למעלה ˘ÈÚÓ.(Î‡)חשבם È·:למעלה הנזכר אלפעל  בן שמע  ÌÁÂ¯È.(ÊÎ)הוא È·בשמו למעלה  נזכר אולי 

¯‡˘ÌÈ.(ÁÎ)האחר : Ì˙Â„ÏÂ˙Ï:ביאור לתוספת הדבר  כפל אבות , ראשי אמר כי ועם אבותם תולדות לבני  לראשים היו
(ËÎ).ÔÂÚ·‚ È·‡:גבעון של שר

oeiv zcevn
(Â).ÌÂÏ‚ÈÂכמו שבי בלא היא ועם  למקום, ממקום  הנוע ענין

טו): (ש "ב למקומך  אתה  גולה  וגם



קצט bk wxt l`wfgi - mi`iap

âë-÷øô ìà÷æçéblÎck

ãëéìò eàáeéìò eîéNé òáB÷å ïâîe äpö íénò ìä÷áe ìbìâå áëø ïöä CètLî íäéðôì ézúðå áéáñ C ¨´¨©¿¦ÂŸ¤¤³¤§©§©Æ¦§©´©¦½¦¨³¨¥Æ§©½¨¦¬¨©−¦¨¦®§¨©¦³¦§¥¤Æ¦§½̈
:íäéètLîa CeèôLeäëéðæàå Ctà äîça CúBà eNòå Ca éúàð÷ ézúðåáøça Cúéøçàå eøéñé C §¨−§¦§§¥¤«§¨©¦̧¦§¨¦¹À̈§¨³¨Æ§¥½̈©¥³§¨§©Æ¦Æ¨¦½§©£¦¥−©¤´¤

éða änä ìBtzéúBðáe C:Làa ìëàz Cúéøçàå eçwé Cåëéãâa-úà CeèéLôäå:Czøàôú éìk eç÷ìå C ¦®¥À¨¨©³¦§©Æ¦Æ¦½̈§©£¦¥−¥¨¥¬¨¥«§¦§¦−¤§¨¨®¦§¨§−§¥¬¦§©§¥«
æëéðéò éàNú-àìå íéøöî õøàî Cúeðæ-úàå Cnî Cúnæ ézaLäå:ãBò-éøkæú àì íéøöîe íäéìà C §¦§©¦³¦¨¥Æ¦¥½§¤§¥−¥¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦§¦³¥©Æ¦Æ£¥¤½¦§©−¦¬Ÿ¦§§¦«

(ô)çëðúð éððä ýåýé éðãà øîà äë ék:íäî CLôð äò÷ð-øLà ãéa úàðN øLà ãéa CèëeNòå ¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦Æ«Ÿ§½̈§©−£¤´¨¥®§©²£¤¨§¨¬©§¥−¥¤«§¨¸
éðeðæ úåøò äìâðå äéøòå íøéò Ceáæòå Còéâé-ìk eç÷ìå äàðNa CúBàéúeðæúå Cúnæå C:Cìälà äNò ¹̈§¦§À̈§¨§Æ¨§¦¥½©£¨−¥´Ÿ§¤§¨®§¦§¨Æ¤§©´§©½¦§¦¨¥−§©§¨«¦¨¬Ÿ¥−¤

:íäéìelâa úàîèð-øLà ìò íéBâ éøçà CúBðæa Cìàì(ñ) :Cãéa dñBë ézúðå zëìä CúBçà Cøãa ¨®¦§¥Æ©£¥´¦½©¬£¤¦§¥−§¦¥¤«§¤¬¤£¥−¨¨®§§§¨©¦¬−̈§¨¥«
áì:ìéëäì äaøî âòììe ÷çöì äéäz äáçøäå äwîòä ézLz CúBçà ñBk ýåýé éðãà øîà äk³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½³£¥Æ¦§¦½¨£ª−̈§¨§¨¨®¦§¤¬¦§²Ÿ§©−©¦§¨¬§¨¦«

âì:ïBøîL CúBçà ñBk äîîLe änL ñBk éàìnz ïBâéå ïBøkL¦¨¬§¨−¦¨¥®¦µ©¨´§¨½̈−£¥¬Ÿ§«

i"yx
(„Î).ïöä ואני הוא המלחמה מכלי אחד דונש פירש

בצדיכם  ולצנינים כמו מחנות הקפות לשון אומר
לג) הצן(במדבר מקפנכון. כמו ולמשירין פירשו (מנחם

אמתו וסוחרה צא)צנה לו (תהלים מודה דונש ואין
מסייע  זיינא במאני עלך וייתון שמתרגם והתרגום
חוצן  כמו הוצן משמע ויש בהוצן כמו הצן לדונש):

בחוצן בניך והביאו מט )מן וכן (ישעיה זרוע שפירושו
הוצן עליך הנגב (כאן)ובאו וזרועות כמו חיל ועניינו

י "א) הנגב:(דניאל וחיילות íäéðôìשפירושו éúúðå
.èôùî לעשות שלוחי אותם אעשה לשפוט שעלי מה

בתורתי íäéèôùîá.המשפט: כתבתי שלא משפט
עינים  סימוי זה זה ואיזה נימוסיהם ממשפטי והוא

צדקיהו : עיני את êéðæàå.(Î‰)שעוורו êôà הם
והמלכות: הכהונה המשיל ולהם הפרצוף תפארת

.êúéøçàå:העם ùàá.שאר ìëàú êúéøçàå ושפר
לפרנסה: עליהם לישען אחריות שהן úà(ÂÎ)ארעיך

.êéãâá:כהונה úàðù.(ÁÎ)בגדי øùà שמרדת כשדים
äìà.(Ï)בהם: äùò:בלע"ז פיישנ"ט פעול לשון
(·Ï).ìéëäì äáøî:מלסבול כמו מלהכיל יתירה

(‚Ï).äîîùå:תמהון

cec zcevn
(„Î).ÔˆÂ‰:המלחמה כלי לכל  כללי שם  והוא  ¯Î·בהוצן 

.Ï‚Ï‚Â:הרכב אופני הם ובגלגל ÍÈÏÚ.ברכב ÂÓÈ˘Èאת ר"ל 
מסביב : עליך  לבוא עצמם על  ישימו  בידםÈ˙˙Â.אלה  אמסור 

הם כאילו בך  שיעשו כמשפטיהם אותך ישפטו  והם  המשפט 
משפט: לעשות ·Í.(Î‰)שלוחים  È˙‡˜ È˙˙Âכעסי בך  אתן

כדרך  ואזניך אפך ממך  ויסירו בחמה משפט  עמך  ויעשו 
לנוולה : בכדי הזונות ושאריתוÍ˙È¯Á‡Â.משפט  הפרצוף  סוף

בחרב: והשדותÍ˙È¯Á‡Â.בשבי:ÂÁ˜È.תפול  הבתים על 
האדם: מות  אחרי  הנשארים Â‚Â'.(ÂÎ)יאמר  ÍÂËÈ˘Ù‰Â כדרך

להכלימה: ערומה  להעמידה לזונה  È˙·˘‰Â.(ÊÎ)שעושין
מצרים: מארץ בלבך  שנתקעה  הזנות ואחר  הזימה אחר  רדופה  עוד  תהיה לא  הבאות  הצרות מרבית Â‚Â'.בעבור  È‡˘˙ ‡ÏÂ

יקחו ומהם העם ויתר  והמושלים השרים ויהרגו המשפט  שלוחי יהיו והם למלחמה עליה יבואו בבל  בני  ר"ל במ "ש הדבר כפל
מצרים: באלהי תזכור ולא הגלולים אל עוד תפנה לא  הצרות  ומגודל עשרם  חמדת  וישללו הגדולים  ובתי בה"מ וישרפו בשבי

(ÁÎ).˙‡˘ ¯˘‡ „È·:בהם שמרדת הכשדים  Ú˜‰.הם  במ "ש:‡˘¯ הדבר  וכפל  לשנאותם מהם נפשך  סרתה  אשר
(ËÎ).Í˙Â‡ Â˘ÚÂ: לבוש מבלי ועריה ערום אותך  ויעזבו  לאספה  יגעת אשר  עשרך  כל  ויקחו בשנאה דברים  עמך Ï‚Â‰.יעשו

כי זנותך חרפת נגלה  יהיה העון:אז מעשה  ויוודע יגולה המעשה ÍÈ˙ÂÊ˙Â.מגמול Í˙ÓÊÂהזנות מרבית לפי במ "ש הדבר  כפל 
המחולפים  העכו "ם על ÍÏ.(Ï)ויאמר ‰Ï‡ ‰˘Úאמריו ויפרש כוכבים עבודת אחרי שזנית  בגמול לך  נעשו הדברים  אלה

לאלוה: לקבלם בגלוליהם  נטמאת אשר  על  החמה·„¯Í.(Ï‡)לומר כוס את  בידך  אתן לכן אחותך אהלה בדרך  שהלכת לפי
היא ששתתה כמו האדם)לשתותה דעת ומבלבל המשכר יין מלא לכוס ה' חמת ‡Í˙ÂÁ.(Ï·):(המשיל ÒÂÎגם תשתי אחותך  ששתתה  הכוס

הרבה :‰ÂÓÚ˜‰.את : ומחזקת ורחבה  עמוקה  היא ÂÁˆÏ˜.אשר ‰È‰˙שתהיה עד  גדול  בשיעור  עליך  וילעגו  בך יצחקו  הבריות 
והלעג : הצחוק  כל ולסבול  להכיל  ÔÂ‚ÈÂ.(Ï‚)מרובה ÔÂ¯Î˘שמחים הם אבל  ומבולבלים שכורים שהם  יין כוס  שותי כדרך לא 

ומיגון : משכרון מלאה  תהיה  החמה  מכוס אבל  משמח , היין ÓÓ˘Â‰.כי ‰Ó˘ ÒÂÎושממון לבב מתמהון יהיה  הזה  הכוס
שומרון: אחותך  כוס  דוגמת 

oeiv zcevn
(„Î).ÔˆÂ‰: זיינא במאני Ô‚ÓÂ.ת"י  ‰ˆמלחמה כלי שם

וחנית: חרב ממכת ולהגן להציל מגןÚ·Â˜Â.עשוי כלי היא
ראשו  על  נחשת  קובע  ונתן כמו הראש  וז)על  :(ש"א

(‰Î).È˙‡˜ אל בלא קנאוני הם כמו כעס לב)ענין :(דברים
.ÍÙ‡: החוטם המלבוש:ÍÂËÈ˘Ù‰Â.(ÂÎ)הוא הסרת ענין
(ÊÎ).È˙·˘‰Â:ומניעה ביטול  כמוÈ¯ÚÂ‰.(ËÎ)ענין  מגולה 

הערה כ)מקורה מכלכל ÏÈÎ‰Ï.(Ï·):(ויקרא ומי כמו לסבול
בואו יום ג)את אלי˘Ó‰.(Ï‚):(מלאכי פנו כמו תמהון ענין

כא)והשמו :(איוב

g wxt minid ixac - miaezk

ç-÷øô à íéîéä éøáãhkÎe

åeìâiå òáâ éáLBéì úBáà éLàø íä älà ãeçà éða älàå:úçðî-ìà íæàeä àøâå äiçàå ïîòðå §¥−¤§¥´¥®¥´¤¥º¨¥³¨Æ§´§¥¤½©©©§−¤¨¨«©§©£¨¯©£¦¨²§¥−̈´
:ãçéçà-úàå àfò-úà ãéìBäå íìâäçàøòa-úàå íéLeç íúà BçìL-ïî áàBî äãNa ãéìBä íéøçLå ¤§¨®§¦¬¤ª−̈§¤£¦ª«§©£©À¦¦Æ¦§¥´½̈¦¦§−Ÿ¨®¦¬§¤«©£−̈

:åéLðè:íkìî-úàå àLéî-úàå àéáö-úàå ááBé-úà BzLà Lãç-ïî ãìBiåéäéëN-úàå õeòé-úàå ¨¨«©−¤¦´Ÿ¤¦§®¤¨Æ§¤¦§½̈§¤¥−̈§¤©§¨«§¤§¬§¤¨«§−̈
:úBáà éLàø åéðá älà äîøî-úàåàé:ìòtìà-úàå áeèéáà-úà ãéìBä íéLçîeáéøáò ìòtìà éðáe §¤¦§¨®¥¬¤¨−̈¨¥¬¨«¥ª¦²¦¬¤£¦−§¤¤§¨«©§¥´¤§©½©¥¬¤

:äéúðáe ãì-úàå BðBà-úà äða àeä ãîLå íòLîeâéïBìià éáLBéì úBáàä éLàø änä òîLå äòøáe ¦§−̈¨¨®¤µ¨¨´¤½§¤−Ÿ§Ÿ¤«¨§¦¨´¨¤½©¥µ¨¨¥´¨¨½§§¥−©¨®
:úâ éáLBé-úà eçéøáä änäãé:úBîøéå ÷LL Béçàååè:øãòå ãøòå äéãáæeæèàçBéå ätLéå ìàëéîe ¥¬¨¦§¦−¤¬§¥©«§©§¬¨−̈¦¥«§©§¨¬©£−̈¨¨«¤¦¨¥¯§¦§¨²§−̈

:äòéøá éðaæé:øáçå é÷æçå ílLîe äéãáæeçé:ìòtìà éða ááBéå äàéìæéå éøîLéåèééøëæå íé÷éå §¥¬§¦¨«§©§¨¬§ª−̈§¦§¦¬¨¨«¤§¦§§©¯§¦§¦¨²§−̈§¥¬¤§¨«©§¨¦¬§¦§¦−
:écáæåë:ìàéìàå éúlöå éðòéìàåàë:éòîL éða úøîLå äéàøáe äéãòåáë:ìàéìàå øáòå ïtLéå §©§¦«¤¡¦¥©¬§¦§©−¤¡¦¥«©£¨¨¯§¨¨²§¦§−̈§¥¬¦§¦«§¦§¨¬¨¥−¤¤¡¦¥«

âë:ïðçå éøëæå ïBcáòåãë:äiúúðòå íìéòå äéððçåäë:÷LL éða ìàeðôe (ìàéðôå) äéãôéååëéøLîLå §©§¬§¦§¦−§¨¨«©£©§¨¬§¥−̈§©§Ÿ¦¨«§¦§§¨¬§¥−§¥¬¨¨«§©§§©¬
:äéìúòå äéøçLeæë:íçøé éða éøëæå äiìàå äéLøòéåçëälà íéLàø íúBãìúì úBáà éLàø älà §©§−̈©£©§¨«§©£¤§¨¯§¥¦¨²§¦§¦−§¥¬§Ÿ¨«¥´¤¨¥¬¨²§Ÿ§−̈¨¦®¥−¤

:íìLeøéá eáLéèë:äëòî BzLà íLå ïBòáâ éáà eáLé ïBòáâáe ¨§¬¦¨¨¦«§¦§¬¨§−£¦´¦§®§¥¬¦§−©£¨«

i"yx
(Â).úçðî ìà íåìâéå בפסוק אחריו ומפרש הגלם מי

הגלם: הוא וגרא ואחיה מדינה úçðî.ונעמן שם
וחצי  וכתיב המנחות חצי הרואה ב') (לעיל כדכתיב

(שם): ãéìåä.(Á)המנחתי íéøçùå מן אחד היה הוא
את  הוליד הגלות מן אותו ששלחו ולאחר הגולים

åéùð.אלה: àøòá úàå íéùåç של שמותיהם היו כך
ãéìåä.(È‡)נשיו: íéùçîå אשתו חושים זאת

אשתו: בחודש שהפסיקה ולפי למעלה שהזכירה
(„È).÷ùù åéçàå מן ועיקר ע"א אלפעל, בני אלה כל

עד  ומזבדיה בריעה בני אלה כל ויוחא עד ששק אחיו
כל  ושמרת עד ויקים ומן אלפעל בני אלה כל יובב

שמעי: בני ïåòáâ.(ËÎ)אלה éáà åáùé ïåòáâáå פרשה
זה  בספר פעמים ב' כתובה אצל בני אלה כל עד זו
באחוזתם  אשר הראשונים והיושבים פרשת גם
ידעיה  הכהנים ומן ופרשת ט') סי' (ל' בעריהם
דכתיב  י"א) נחמיה (ר"ל עזרא בס' כן כמו ויהויריב,

מגילת  בסוף שמפרש וזהו המדינה ראשי ואלה
ספר  מעונים ספר עזרא, מצא ספרים ג' ירושלמי
דברי  וקיימו האחד דברי ובטלו האחים ספר זאטוטי
או  ג' כשנמצא יחוסין ספרי הרבה מצאו וכן השנים
כמו  זוגות וכשנמצאו המרובים וקיימו המועט בטלו ה'
פעמים  שתי לכתוב הוצרך גבעון אבי ישבו ובגבעון
מצא  הראשונים היושבים וכן שוה יחוסן סדר שאין
בכאן  פעמים שני כתבוהו זה על זה וחלוקים זוגות
שבעזרא  אותם כאן שתיהן כתב לא ולמה ובספרו
ואלה  עד לשם שייחס ולפי וגומר המדינה ראשי ואלה
עזרא  לאחר שהיה ידעיה עד ומיחס הלוים הכהנים
יחד  דורות הימים בדברי בכאן ולייחס לפרש ענין ומה
ובפרשה  ראשון בבית שהיו אותם אם כי עזרא ולאחר
חכמים  אמרו ועוד וגו' ישבו ובגבעון של האחרת
טעוני  גמלי אלפי תליסר בנים ששה ולאצל בספר'

מדרשות:

cec zcevn
(Â).„ÂÁ‡ È· ‰Ï‡Â'בב נקרא והיה בלע  שהוא  יתכן

אל ÌÂÏ‚ÈÂ.השמות: גבע יושבי את  הגלו ההם הראשים
ÂÎÂ'.(Ê)מנחת : ÔÓÚÂ:הגלום אשר מהם  ומי מי מפרש  עתה 
.‰ÈÁ‡Â: בלשון הם קרובים כי  למעלה  הנזכר אחות שהוא וכו':‰Â‡.יתכן עזא  את הוליד הגלם  כאשר  לומר  גרא , על  מוסב 

(Á).ÌÈ¯Á˘Â:האחר בשמו למעלה  הוא  נזכר  ואולי בנימין מבני הוא  ÂÓ‡·.גם שם:·˘„‰ לגור שהלך ‡˙Ìבעת ÂÁÏ˘ ÔÓ
.'ÂÎÂאותם שלחו  האחת  הנשים שמות  והן נשיו  ומבערא חושים  ומן  אותם שלחו מן  אמר  כאילו שנים במקום עומד  שאמר  מן 

העיר: מן ומשפטו ט ) (שמות  העיר את  כצאתי וכן מן  כמו הוא ואת בערא והג ' חושים  ‡˘˙Â.(Ë)והשנית ˘„Á ÔÓהיא
נקראה : השמות  ובשתי שזכר אותם ·‰.(È·)שלחו  ‡Â‰: יאמר שמר ÚÓ˘Â.(È‚)על  ‰ÚÈ¯·Â:אלפעל מבני  המה ‰·¯ÂÁÈ.גם

עמהם : ·¯ÚÈ‰.(ÊË)בהלחמם  È·: אחיו מן כולן על  ‡ÏÚÙÏ.(ÁÈ)חוזר È·לא ולזה ממש  בניו ולא בניו בני שהיו יתכן
בניו: עם  למעלה ˘ÈÚÓ.(Î‡)חשבם È·:למעלה הנזכר אלפעל  בן שמע  ÌÁÂ¯È.(ÊÎ)הוא È·בשמו למעלה  נזכר אולי 

¯‡˘ÌÈ.(ÁÎ)האחר : Ì˙Â„ÏÂ˙Ï:ביאור לתוספת הדבר  כפל אבות , ראשי אמר כי ועם אבותם תולדות לבני  לראשים היו
(ËÎ).ÔÂÚ·‚ È·‡:גבעון של שר

oeiv zcevn
(Â).ÌÂÏ‚ÈÂכמו שבי בלא היא ועם  למקום, ממקום  הנוע ענין

טו): (ש "ב למקומך  אתה  גולה  וגם
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‰úBøNònì ïðøb eäæéà?eñwôiMî ,íéòeìcäå íéàeMwä;ñwôî Bðéà íàå,äîøò ãéîòiMî.÷lLiMî çéháà; ¥¤¨§¨©©©§©¦¦§©§¦¦¤§©§§¦¥§©¥¦¤©£¦£¥¨£©¦¦¤§©¥
÷lLî Bðéà íàå,äö÷î äNòiL ãò.éãâàiMî ãâàpä ÷ø;ãâBà Bðéà íà,éìkä úà àlîiL ãò;àlîî Bðéà íàå §¦¥§©¥©¤©£¤ª§¤¨¨©¤¡¨¦¤Ÿ©¦¥¥©¤§©¥¤©§¦§¦¥§©¥

éìkä úà,Bkøö ìk è÷ìiL ãò.ätçiL ãò ,äìkìk;ätçî Bðéà íàå,éìkä úà àlîiL ãò;àlîî Bðéà íàå ¤©§¦©¤¦§Ÿ¨¨§©§¨¨©¤§©¤§¦¥§©¤©¤§©¥¤©§¦§¦¥§©¥
éìkä úà,Bkøö ìk è÷ìiL ãò.íéøeîà íéøác äna?éìBîa÷eMì C;éìBîa ìáàBúéáì C–éàøò íäî ìëBà ¤©§¦©¤¦§Ÿ¨¨§©¤§¨¦£¦§¦©£¨§¦§¥¥¥¤£©

Búéáì òébî àeäL ãò. ©¤©¦©§¥
Âãøtä,ïé÷enväå,ïéáeøçäå–äîøò ãéîòiMî.íéìöaä,ìwôiMî;ìwôî Bðéà íàå,äîøò ãéîòiMî.äàeázä, ©¤¤§©¦¦§¤¨¦¦¤©£¦£¥¨©§¨¦¦¤§©¥§¦¥§©¥¦¤©£¦£¥¨©§¨

d.zexyrnl opxb edfi`÷åä éúîéàúåøùòîä úðåòì úåøéôä åòéâäù éô ìò óàù .ïøåâá äàåáúä åîë ,éàøò ïäî ìåëàì øåñàå øùòîì úåøéôä åòá
:úåøùòîì ïðøâ àäéù ãò éàøò ïäî ìåëàì øúåî ïééãò.eqwtiyn:øùåð ïëøö ìë åìùáúðùëå íéðè÷ ïäùë ïäá çîåöä øòù àåäå íäìù ñ÷éô ìèðéùî

.dnixr cinriyn:éøë ïäî äùòéù.wlyiyn:íéòåìãì ñå÷éô åîë çéèáàì ÷åìéù.dvwen,íúåà íéçèåù àìà íéçéèáàä ïî äîéøò íéùåò ïéàù éôì
:äö÷åî éåø÷ úåøéôä åá íéçèåùù íå÷îå.cb`pd wxi:úåãåâà åøëîì åëøãù.ilkd z` `lnn epi` m`e,íéìë äùìù åà íéðù úåàìîì äöåøù ïåâë

:ïåøçàä úà àìîéù ãò éàøò ãçà ìëî ìëåà.dlklk:ìñ åðééäã äìëìëä êåúì ÷øé è÷ìîä.dtgiyn:åá úåñëì ïëøãù ïéìòá åà ïéöåäá ÷øéä úà
.`"ca:úåøùòîì ïðøâ åäæù.weyl jilena:øùòîì òáå÷ ç÷îäù íéìåáè úåøéôä åéäéå úåçå÷ì àöîé àîù éåìú øáãä åúòãá åàìã ,øåëîìjilena la`

.ezial ribny cr i`xr lke` ezial,úéáä éðô äàøéù ãò øùòîá áééç åðéà ìáèäù ,åúéáì òéâéù ãò íéìåáè úåøéôä åéäé àìå øáãä éåìú åúòãáã
áéúëã(åë íéøáã):úéáä ïî ùã÷ä éúøòá

e.cxtd:ãö ìëî [äîçä] ïäá ñðëúù éãë ïúåà íéãéøôîù ù"ò ãøô ïééåø÷ íéùáé íéøâøâä ïúåàå ,ïùáéìå íéðåîøá ãøôì åéä ïéìéâø.lwtiynåîë

`xephxa yexit
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שיהא  לאכילה, ראויים הפירות נעשים מאימתי למדנו , (ב-ד) הקודמות במשניות

הרי שליש , שהביאה לאחר  נקצרה אם התבואה, כגון  במעשרות, החיוב עליהם חל 

אוכל, חשובה אינה שליש, שהביאה קודם נקצרה אם אבל  במעשרות, חייבת היא

אלא  במעשרות חייבים אינם שם, שנימנו  הפירות כל  וכן  ממעשרות; היא ופטורה
– מהם אחד  בכל המפורטים הסימנים בהם היו שכבר לאחר  נתלשו  כן  mip`zdאם

enic`iyn mizezd ,eyi`adydn miaprd ,elgiayn מוכיחים אלו סימנים שכן  – וכו'

ש הבשלתם התחלת גידולםעל שליש  לפחות הביאו שכבר היינו  הפירות, (y"xd;ל
(y"`xd זה ענין  מגדיר  הרמב"ם – במעשרות. להתחייב "אוכל" הם קרויים ומאז ,

zexyrnd",בשם zper": לשונו zexitdוכן  eribiyn ?zexyrnd zper `id efi`"
genvle rixfdlבאורנו בסוף – שם שהבאנו ומה התלתן , בענין  ג משנה לעיל  (עיין

מהירושלמי ), – crלמשנה mikx eyriiyn ,mip`zd ?cvik .ixtd `edy dn itl lkd
,miye`ade miaprd ;oztiq` zryn zery rax`e mixyr xg` dlik`l miie`x ediy

'eke 'eke "uegan mdly ovxgd d`xiiyn ,miixacnd miwcd miaprd mde מעשרות (הל'

ה). ב,
לאכול מותר עדיין המעשרות, לעונת שהגיעו פי על  אף שנתלשו , פירות ברם,
זמן שכל מלאכתם, שתיגמר  עד  ומעשרות, תרומה הפרשת בלא עראי  אכילת מהם
מהם  אוכלים כן  אם אלא ובמעשרות בתרומה חייבים אינם מלאכתם נגמרה שלא
ממנה  לאכול מותר לגורן, הובאה לא ועדיין שקצרוה תבואה כגון  קבע, אכילת
את  ומירחו  לגורן  משהובאה אבל ומעשרות. תרומה הפרשת בלא עראי אכילת
עד עראי  אכילת אפילו ממנה לאכול ואסור למעשרות, מלאכתה נגמרה הכרי ,
התבואה  כמו  מלאכתם, משנגמרה הפירות, כל וכן  ומעשרות. תרומה ממנה שיפריש 
ומעשרות. תרומה מהם שיפריש  עד עראי , אכילת אפילו  מהם לאכול  אסור בגורן ,
בשם  במשנה מכונה והמעשרות התרומה לענין הפירות של מלאכתם גמר מכאן,
מלאכתם  גמר  איזהו לפרט איפוא באה משנתנו  – התבואה. מענין המושאל "גורן",

שונים. פירות של 

ïðøb eäæéà,הפירות של  "גורן" –úBøNònìאימתי כלומר – ÅÆÈÀÈÇÇÇÀ
שהובאה  תבואה כדין  מעשרות, לענין הפירות של  מלאכתם נגמרה

מהם  שמפריש עד  עראי אכילת אפילו מהם לאכול  ואסור לגורן ,
ומעשר? eñwôiMîתרומה íéòeìcäå íéàeMwä מהם משיטלו  – ÇÄÄÀÇÀÄÄÆÀÇÀ

) שעליהם הדק השער  את היינו הפיקס, יווני"qwit"את מלשון הוא
,qewit;( שער ñwôîשפירושו: Bðéà íàå הקשואים בעל  אם – ÀÄÅÀÇÅ

הפיקס, את מהם נוטל אינו äîøòוהדלועים ãéîòiMîגמר – ÄÆÇÂÄÂÅÈ
כרי. מהם משיעשה הוא lLiMî÷מלאכתם çéháà שילוק – ÂÇÄÄÆÀÇÅ

ובדלועים; בקישואים כפיקוס ãòבאבטיחים ,÷lLî Bðéà íàåÀÄÅÀÇÅÇ
äö÷î äNòiL:גורסים יש –,dvwen dyriyn משישטחם כלומר  ÆÇÂÆËÀÆ

אותם  שוטחים אלא האבטיחים מן ערימה עושים שאין ב"מוקצה",
"מוקצה". הקרוי  לכך המיוחד éãâàpäבמקום ÷øלהימכר שדרכו  – ÈÈÇÆÁÈ

אגודות;ãâàiMîבאגודות משיעשהו מלאכתו  גמר  –Bðéà íà ÄÆÙÇÄÅ
ãâBà, אוגדו אינו  הירק בעל אם –éìkä úà àlîiL ãò נוסח – ÅÇÆÀÇÅÆÇÀÄ
ilkd,אחר: z` `lniyn;לשוק להביאו הירק את לתוכו נותן  שהוא

את  משימלא הוא מלאכתו גמר  אחדים, כלים למלא רוצה הוא ואם

האחרון è÷ìiL(הרא "ש);הכלי  ãò ,éìkä úà àlîî Bðéà íàåÀÄÅÀÇÅÆÇÀÄÇÆÄÀÙ
Bkøö ìk: אחר נוסח –,ekxev lk hwliyn.ללקט רוצה שהוא מה כל ÈÈÀ
äìkìk,גדול סל היינו כלכלה, לתוך פירות המלקט –ätçiL ãò ÇÀÈÈÇÆÀÇÆ

אחר : נוסח –dtgiyn;בעלים הפירות את משיכסה מלאכתו  גמר  –

ätçî Bðéà íàå,הכלכלה את –éìkä úà àlîiL ãò נוסח – ÀÄÅÀÇÆÇÆÀÇÅÆÇÀÄ
ilkd;אחר : z` `lniynéìkä úà àlîî Bðéà íàå ואינו – ÀÄÅÀÇÅÆÇÀÄ

Bkøöמחפהו, ìk è÷ìiL ãò:אחר נוסח –,ekxv lk hwliyn כמו ÇÆÄÀÙÈÈÀ
לעיל . íéøeîàשבארנו íéøác äna מלאכה גמר אלו  ששיעורים – ÇÆÀÈÄÂÄ

למעשרות? eMì÷הם CéìBîa לשוק אותם להביא כשבדעתו – ÀÄÇ
Búéáìלמכירה; CéìBîa ìáà הפירות את להביא דעתו  אם – ÂÈÀÄÀÅ

Búéáìלביתו , òébî àeäL ãò éàøò íäî ìëBàלאחר אף – ÅÅÆÂÇÇÆÇÄÇÀÅ
לביתו  שיביאם עד  עראי  אכילת מהם לאכול  מותר  מלאכתם, שנגמרה

יג):שנאמר כו, ziad",(דברים on ycewd izxra" שאין מכאן ולמדו 
הבית פני שיראה עד במעשר  מתחייב פח ,הטבל מציעא  בבא (בבלי

עראיא ). מהם שאוכל אומרים אין לשוק שבמוליך  מבואר, בירושלמי 

לו  יזדמנו שמא כי הדבר , תלוי בדעתו שלא לפי לשוק, שיגיע עד 
שמקח  במעשרות, הפירות ויתחייבו  לשוק, שיצא קודם מיד, לקוחות

במו  אבל  למעשר, לו קובע מותר ולכן הדבר , תלוי בדעתו  לביתו , ליך
לחצרו  הדין והוא לביתו ; שיכניסם עד  עראי אכילת מהן לאכול

קובעת  החצר כך  למעשר  קובע שהבית שכשם ה), ג, להלן  (כמבואר
ז ).למעשר ד , מעשר  (הל'

מכל לביתו , להוליכם שבדעתו פי  על אף ויצהר , תירוש שבדגן סוברים יש
ובשמן (וביין  הכרי  משנמרח בתבואה כגון מלאכתם, שנגמרה  כיון מקום

עראי מהם לאכול  אסור ז), משנה להלן  הרמב"ם (c"a`xd)כמבואר  לדעת אבל  ,
הפירות. לשאר ויצהר  תירוש דגן בין  זה בענין  הבדל  אין
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איזהו שונים, בפירות לפרט מוסיפה והיא הקודמת למשנה המשך היא זו משנה
מעשרות. לענין  מלאכתם גמר

ãøtä,הרימונים של  היבשים הגרגרים –ïé÷enväå הענבים – ÇÆÆÀÇÄÄ
למעשרות,ïéáeøçäåהמיובשים, מלאכתם גמר  אלו כל –ãéîòiMî ÀÆÈÄÄÆÇÂÄ

äîøò.ערימה מהם משיעשה –ìwôiMî ,íéìöaä משיקלף – ÂÅÈÇÀÈÄÄÆÀÇÅ
הרעות; הקליפות את ìwôîמעליהם Bðéà íàå,הבצלים את – ÀÄÅÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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çøîiMî;çøîî Bðéà íàå,äîøò ãéîòiL ãò.úBiðèwä,øaëiMî;øáBk Bðéà íàå,çøîiL ãò.çønL ét ìò óà, ¦¤§¨¥©§¦¥§¨¥©©¤©£¦£¥¨©¦§¦¦¤¦§Ÿ§¦¥¥©¤§¨¥©©©¦¤¥©
ïî ìèBðíéòhwä,íéããvä ïîe,ïázä CBúaM änîe,ìëBàå. ¥¦©ª¨¦¦©§¨¦¦©¤§©¤¤§¥

Êïéiä,ät÷iMî;ätwL ét ìò óà,øBpvä ïîe äðBéìòä úbä ïî èìB÷,äúBLå.ïîMä,iMîä÷eòì ãø;ìò óà ©©¦¦¤§©¤©©¦¤¦¨¥¦©©¨¤§¨¦©¦§¤©¤¤¦¤¥¥¨¨©©
ãøiL ét,íévtä ïéaîe ìnnä ïéaîe ì÷òä ïî ìèBð,éeçîzìå äèéîçì ïúBðå,ïäLk ñôlìå äøãwì ïzé àG ìáà ¦¤¨©¥¦¤¨¨¦¥©©¨¦¥©©¦§¥©£¦¨§©©§£¨¦¥©§¥¨§©§¨§¤¥
ïéçúBø.äãeäé éaøøîBà:ïúBð àeä ìkì,øéöå õîç Ba LiL øácî õeç. §¦©¦§¨¥©Ÿ¥¦¨¨¤¤Ÿ¤¨¦

Áìebòä,ep÷éìçiMî.ìáè ìL íéáðòáe íéðàza íé÷éìçî;äãeäé éaøøñBà.íéáðòa ÷éìçnä,øLëä àG;éaø ¨¦¦¤©£¦¤©£¦¦©§¥¦¨£¨¦¤¤¤©¦§¨¥©©£¦¨£¨¦ª§©©¦

:úåòøä úåôéì÷ä ïäéìòî øéñéùî øîåìë ,óì÷éùî.gxniynïé÷éìçîå éøëä éðô äôéîå ïøåâá 'à íå÷îá äúåà íéøáåö äìù õåîä ïî äàåáúä ïé÷ðîù øçà
:çåøî àø÷ðä àåäå ,åúåà.xeakiyn:äøáëá íøáëì êéøö øôòä íò úéðè÷ä øå÷òì íéìéâøù éôì.mirhew:åùåãð àìù íéòåè÷ íéìáù.miccvd onéãö

:çøîúð àìù éøëä.oazd jezay dnne:õåîä ïî äøæð àìù
f.dtwiyn:åúçéúø úòùá ïéé ìù øåá êåúá ïééä äìòîù íéâæäå íéðöøçä øéñéùî.dpeilrd zbd on:øåáì ãøé àì ïééãòù.xepivd oneéôá éåùòä

:åúëàìî äøîâð àì ïééãò øåðöáù åà úâáù ïééäå .øåáì øåðöä ïî çì÷î ïééäå ,úâä.dwerl:äëåúì ãøåé ïîùäù ãáä úéá éðôìù àîåâ.lwréåùò éìë
:íäéìò äøå÷ä íéãéáëîùë åëåúì íéúéæä íéøáåöù íéìáçî.lnn:íéúéæä äá ïéðçåèù äðåéìòä áëøä.mivtd oian:íéøñðä ïéáî àöåéä ïîù.dhing

àéöåîùëå ,ä÷ã äâåò àéäìëî éàøò ìåëàì øåñàå øùòîì úòáå÷ ùàäù .ìùåáîë áéùç àìã ì"î÷å ,ïîùá äéðô ÷éìçäì íéìéâø øåðúä ïî äúåà ïé
:ìåùéá áéùç àì éàä ìáà ,øåàá åìùáúðù úå÷øéå úåøéôå äàåáú.iegnzl oke:ìùáî åðéàå àåä éðù éìëã.ozi `l la`ïäùë ñôìéàìå äøã÷ì ïîù

:øùòîì éòá÷å ìùáîë áåùç ïäá úãìåñ ãéäù ïîæ ìëã ,éàøò úìéëà ìëàéå ,øåàä ïî ïøéáòäù ô"òà .íéçéúøî.ozep `ed lklïéçúåø ïéñôìà ìëì
:øùòîì òáå÷ åðéàå ,øåàä ïî ïøéáòäù øçàì ,ïúåð àåä úåçúåø úåøã÷ ìëìå.xive uneg ea yiy xacn ueg.ìùáì òééñî øéöå õîåç ìù åúôéøçù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
g.dliac ly lebrd:øùòîì åúëàìî øîâ àåäå ,ïé÷ùîá åéðô ÷éìçäì ïéìéâø.lah ly miaprae mip`zaìáè ìù íéáðòå íéðàúî íéàöåéä ïé÷ùîá

:ãåáàì éìæàã ïåéë éáéùç àìå äìéáã ìù ìåâòä íäá íé÷éìçî.xqe` dcedi iaxeäìåëá äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ìáè íåùî íéøåñàå íä ïéáåùç ïé÷ùîã
:'éðúî.miapra wilgnd:äìéáã ìù ìåâò ìò íéáðòä óùôùî.xyked `lãîåòä ä÷ùîáå .íéáðòä ïî àöåéù äæ ä÷ùî áéùç àìã äàîåè ìá÷ì ìåâòä

`xephxa yexit

äîøò ãéîòiMî.לעיל כמבואר  –çøîiMî ,äàeázä– ÄÆÇÂÄÂÅÈÇÀÈÄÆÀÈÅÇ
צוברים  המוץ, מן התבואה את שמנקים לאחר  שכן  הכרי , פני  משיחליק
"מירוח"; הנקרא והוא אותו, ומחליקים הכרי  פני  ומייפים בגורן אותה

çøîî Bðéà íàå,התבואה את –äîøò ãéîòiL ãò נוסח – ÀÄÅÀÈÅÇÇÆÇÂÄÂÅÈ
dnixr,אחר: cinriyn. כרי øaëiMîמשיעשה ,úBiðèwä בכברה – ÇÄÀÄÄÆÄÀÙ

עם  הקטניות את לעקור  רגילים שכן הצרורות, ומן  העפר  מן  לנקותן 

øáBkהעפר ; Bðéà íàå,הקטניות את –çøîiL ãò מהן אוכל – ÀÄÅÅÇÆÀÈÅÇ
בכרי. שימרחן עד  çønLעראי ét ìò óàהתבואה את ("מלאכת – ÇÇÄÆÅÇ

íéòhwäשלמה "), ïî ìèBð, נידושו שלא  הקטועות השיבלים מן – ÅÄÇËÈÄ
íéããvä ïîe,נתמרחו שלא הכרי שבצידי השיבלים מן  –änîe ÄÇÀÈÄÄÇ
ïázä CBúaM,המוץ מן  נזרה שלא –ìëBàå בלא עראי  אכילת – ÆÀÇÆÆÀÅ

למעשר. מלאכתם נגמרה לא עדיין אלו שכל  המעשרות, הפרשת
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למעשרות. מלאכתם גמר  אימתי  ובשמן  ביין ללמד באה משנתנו 

ät÷iMî ,ïéiäעל וצפים שעולים והזגים החרצנים את משיסיר – ÇÇÄÄÆÀÇÆ
התחתונה; שבגת התוסס היין ätwLפני ét ìò óà הגת מן  – ÇÇÄÆÄÈ

äðBéìòäהתחתונה, úbä ïî èìB÷ הגת מן יין לקלוט לו מותר – ÅÄÇÇÈÆÀÈ
התחתונה, לגת ממנה יורד  והיין  הענבים את בה שדורכים העליונה,

"בור", øBpväהקרויה ïîe העליונה מהגת בו מקלח שהיין – ÄÇÄ
ובצינורäúBLåלתחתונה, העליונה שבגת שהיין עראי, שתיית – ÀÆ

למעשר. מלאכתו  נגמרה לא מלאכתו ,ïîMäעדיין  גמר –iMîãø ÇÆÆÄÆÅÅ
ä÷eòì; הבד מבית לתוכה יורד  שהשמן  לגומא –ãøiL ét ìò óà ÈÈÇÇÄÆÈÇ

לעוקה, השמן  –ì÷òä ïî ìèBð את בו  שעוצרים נצרים סל – ÅÄÆÈÈ
עליהם, ששמים קורה ידי על הזיתים מפסולת השמן  ïéaîeÄÅשארית

ìnnä, הבד בבית הזיתים את הכותשת האבן –íévtä ïéaîe– ÇÇÈÄÅÇÇÄ
לא  עדיין זה ששמן  ביניהם, נעצרים שהזיתים הקורות או הנסרים

מפרשים: יש  מלאכתו ; נסרים lwrdנגמרה של  מחיצה היקף –

מהם  לסחוט הקורה את עליהם ונותנים הזיתים את בתוכו שמניחים
שמנם; והוא lnndאת עץ בה שמכניסים בקרקע הקבועה האבן –

הזיתים; את וכותש  המחזקות mivtdדוחק העקל סביבות הקורות –
הקורה מדוחק יתפרק שלא אלבק );אותו äèéîçì(ר"ח ïúBðå– ÀÅÇÂÄÈ

האפייה, לאחר בשמן  פניה את שמחליקים דקה עוגה éeçîzìåÀÇÇÀהיינו 
תבשיל , מלאה גדולה לקערה –ïzé àG ìáà,זה משמן  –äøãwì ÂÈÄÅÇÀÅÈ

ñôlìå ולאילפס –,ïéçúBø ïäLk כשהם האש  מעל  שהעבירם – ÀÇÀÈÀÆÅÀÄ
הניתן  את מבשלים הם הרי בהם סולדת שהיד  זמן שכל רותחים,

אפילו  המבושל את לאכול אסור הלכך  למעשר , קובע והבישול לתוכם,
נגמרה  שלא השמן  את לתת לו  מותר לתמחוי  ברם, עראי . אכילת

מבשל. ואינו  הוא שני שכלי  ìkìמלאכתו, :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÙ
ïúBð àeä ולאילפס לקדירה אפילו מלאכתו, נגמרה שלא השמן  את – Å

למעשר, קובעים שאינם האש, מן שהעבירם לאחר  רותחים כשהם
øéöå õîç Ba LiL øácî õeç מסייעים חריפותם שמחמת – ÄÈÈÆÆÙÆÈÄ

לבשל . הנמלחים."xiv"הם מדגים היוצא רוטב היינו 
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למעשרות. מלאכתם גמר  מאימתי  ובגרוגרות, דבלה בעגולי ללמד  באה זו משנה

ìebòä,עיגול בצורת ודבוקות דרוסות תאנים היינו  דבילה, של – ÈÄ
ep÷éìçiMîוהרי במשקים, העיגול פני את להחליק היו  רגילים – ÄÆÇÂÄÆ

למעשר . מלאכתו גמר  ìáèזה ìL íéáðòáe íéðàza íé÷éìçîÇÂÄÄÇÀÅÄÈÂÈÄÆÆÆ
והיינו  טבל, של  בענבים או בתאנים דבילה של  עיגול  להחליק מותר  –

שהמיץ  ומחליקו , מהם נסחט והמיץ העיגול פני  את בהם שמשפשפים
משקה חשוב אינו מהם יש(ר "ש)היוצא טבל. איסור משום בו  ואין 

טבל להפסיד שאסור  פי על  שאף להשמיע, באה שמשנתנו  מפרשים,
דבילה  של עיגול להחליק מותר מקום מכל  שבו , התרומה הפסד משום

טבל  הפסד משום בזה ואין  טבל, של בענבים או (רמב"ם ).בתאנים

øñBà äãeäé éaø בזה שיש טבל , של  ובענבים בתאנים להחליק – ÇÄÀÈÅ
טבל  íéáðòa(רמב"ם ).הפסד  ÷éìçnäפני על  ענבים המשפשף – ÇÇÂÄÈÂÈÄ

להחליקו, דבילה של øLëäעיגול àG,טומאה לקבל העיגול – ËÀÇ
מן  היוצא המיץ מקום מכל טומאה, לקבל מכשיר שיין  פי על שאף

להכשירו ; משקה חשוב אינו  העיגול לצחצוח äãeäéהענבים éaøÇÄÀÈ
øLëä :øîBà טעמו כמבואר  טומאה, לקבל דבילה של  העיגול  – ÅËÀÇ

את  שמכשיר כיין  ודינו  משקה, חשוב הענבים מן היוצא שמיץ לעיל ,
יהודה  לרבי  אף התאנים מן היוצא המיץ ברם, טומאה. לקבל האוכלים

מן  היוצא אלא מפרי היוצא משקה משום מכשיר  שאין  מכשיר, אינו
ב-ג). יא, (תרומות הענבים ומן  יבשות,úBøâBøbäהזיתים תאנים – ÇÀÀ
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‰úBøNònì ïðøb eäæéà?eñwôiMî ,íéòeìcäå íéàeMwä;ñwôî Bðéà íàå,äîøò ãéîòiMî.÷lLiMî çéháà; ¥¤¨§¨©©©§©¦¦§©§¦¦¤§©§§¦¥§©¥¦¤©£¦£¥¨£©¦¦¤§©¥
÷lLî Bðéà íàå,äö÷î äNòiL ãò.éãâàiMî ãâàpä ÷ø;ãâBà Bðéà íà,éìkä úà àlîiL ãò;àlîî Bðéà íàå §¦¥§©¥©¤©£¤ª§¤¨¨©¤¡¨¦¤Ÿ©¦¥¥©¤§©¥¤©§¦§¦¥§©¥

éìkä úà,Bkøö ìk è÷ìiL ãò.ätçiL ãò ,äìkìk;ätçî Bðéà íàå,éìkä úà àlîiL ãò;àlîî Bðéà íàå ¤©§¦©¤¦§Ÿ¨¨§©§¨¨©¤§©¤§¦¥§©¤©¤§©¥¤©§¦§¦¥§©¥
éìkä úà,Bkøö ìk è÷ìiL ãò.íéøeîà íéøác äna?éìBîa÷eMì C;éìBîa ìáàBúéáì C–éàøò íäî ìëBà ¤©§¦©¤¦§Ÿ¨¨§©¤§¨¦£¦§¦©£¨§¦§¥¥¥¤£©

Búéáì òébî àeäL ãò. ©¤©¦©§¥
Âãøtä,ïé÷enväå,ïéáeøçäå–äîøò ãéîòiMî.íéìöaä,ìwôiMî;ìwôî Bðéà íàå,äîøò ãéîòiMî.äàeázä, ©¤¤§©¦¦§¤¨¦¦¤©£¦£¥¨©§¨¦¦¤§©¥§¦¥§©¥¦¤©£¦£¥¨©§¨

d.zexyrnl opxb edfi`÷åä éúîéàúåøùòîä úðåòì úåøéôä åòéâäù éô ìò óàù .ïøåâá äàåáúä åîë ,éàøò ïäî ìåëàì øåñàå øùòîì úåøéôä åòá
:úåøùòîì ïðøâ àäéù ãò éàøò ïäî ìåëàì øúåî ïééãò.eqwtiyn:øùåð ïëøö ìë åìùáúðùëå íéðè÷ ïäùë ïäá çîåöä øòù àåäå íäìù ñ÷éô ìèðéùî

.dnixr cinriyn:éøë ïäî äùòéù.wlyiyn:íéòåìãì ñå÷éô åîë çéèáàì ÷åìéù.dvwen,íúåà íéçèåù àìà íéçéèáàä ïî äîéøò íéùåò ïéàù éôì
:äö÷åî éåø÷ úåøéôä åá íéçèåùù íå÷îå.cb`pd wxi:úåãåâà åøëîì åëøãù.ilkd z` `lnn epi` m`e,íéìë äùìù åà íéðù úåàìîì äöåøù ïåâë

:ïåøçàä úà àìîéù ãò éàøò ãçà ìëî ìëåà.dlklk:ìñ åðééäã äìëìëä êåúì ÷øé è÷ìîä.dtgiyn:åá úåñëì ïëøãù ïéìòá åà ïéöåäá ÷øéä úà
.`"ca:úåøùòîì ïðøâ åäæù.weyl jilena:øùòîì òáå÷ ç÷îäù íéìåáè úåøéôä åéäéå úåçå÷ì àöîé àîù éåìú øáãä åúòãá åàìã ,øåëîìjilena la`

.ezial ribny cr i`xr lke` ezial,úéáä éðô äàøéù ãò øùòîá áééç åðéà ìáèäù ,åúéáì òéâéù ãò íéìåáè úåøéôä åéäé àìå øáãä éåìú åúòãáã
áéúëã(åë íéøáã):úéáä ïî ùã÷ä éúøòá

e.cxtd:ãö ìëî [äîçä] ïäá ñðëúù éãë ïúåà íéãéøôîù ù"ò ãøô ïééåø÷ íéùáé íéøâøâä ïúåàå ,ïùáéìå íéðåîøá ãøôì åéä ïéìéâø.lwtiynåîë
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שיהא  לאכילה, ראויים הפירות נעשים מאימתי למדנו , (ב-ד) הקודמות במשניות

הרי שליש , שהביאה לאחר  נקצרה אם התבואה, כגון  במעשרות, החיוב עליהם חל 

אוכל, חשובה אינה שליש, שהביאה קודם נקצרה אם אבל  במעשרות, חייבת היא

אלא  במעשרות חייבים אינם שם, שנימנו  הפירות כל  וכן  ממעשרות; היא ופטורה
– מהם אחד  בכל המפורטים הסימנים בהם היו שכבר לאחר  נתלשו  כן  mip`zdאם

enic`iyn mizezd ,eyi`adydn miaprd ,elgiayn מוכיחים אלו סימנים שכן  – וכו'

ש הבשלתם התחלת גידולםעל שליש  לפחות הביאו שכבר היינו  הפירות, (y"xd;ל
(y"`xd זה ענין  מגדיר  הרמב"ם – במעשרות. להתחייב "אוכל" הם קרויים ומאז ,

zexyrnd",בשם zper": לשונו zexitdוכן  eribiyn ?zexyrnd zper `id efi`"
genvle rixfdlבאורנו בסוף – שם שהבאנו ומה התלתן , בענין  ג משנה לעיל  (עיין

מהירושלמי ), – crלמשנה mikx eyriiyn ,mip`zd ?cvik .ixtd `edy dn itl lkd
,miye`ade miaprd ;oztiq` zryn zery rax`e mixyr xg` dlik`l miie`x ediy

'eke 'eke "uegan mdly ovxgd d`xiiyn ,miixacnd miwcd miaprd mde מעשרות (הל'

ה). ב,
לאכול מותר עדיין המעשרות, לעונת שהגיעו פי על  אף שנתלשו , פירות ברם,
זמן שכל מלאכתם, שתיגמר  עד  ומעשרות, תרומה הפרשת בלא עראי  אכילת מהם
מהם  אוכלים כן  אם אלא ובמעשרות בתרומה חייבים אינם מלאכתם נגמרה שלא
ממנה  לאכול מותר לגורן, הובאה לא ועדיין שקצרוה תבואה כגון  קבע, אכילת
את  ומירחו  לגורן  משהובאה אבל ומעשרות. תרומה הפרשת בלא עראי אכילת
עד עראי  אכילת אפילו ממנה לאכול ואסור למעשרות, מלאכתה נגמרה הכרי ,
התבואה  כמו  מלאכתם, משנגמרה הפירות, כל וכן  ומעשרות. תרומה ממנה שיפריש 
ומעשרות. תרומה מהם שיפריש  עד עראי , אכילת אפילו  מהם לאכול  אסור בגורן ,
בשם  במשנה מכונה והמעשרות התרומה לענין הפירות של מלאכתם גמר מכאן,
מלאכתם  גמר  איזהו לפרט איפוא באה משנתנו  – התבואה. מענין המושאל "גורן",

שונים. פירות של 

ïðøb eäæéà,הפירות של  "גורן" –úBøNònìאימתי כלומר – ÅÆÈÀÈÇÇÇÀ
שהובאה  תבואה כדין  מעשרות, לענין הפירות של  מלאכתם נגמרה

מהם  שמפריש עד  עראי אכילת אפילו מהם לאכול  ואסור לגורן ,
ומעשר? eñwôiMîתרומה íéòeìcäå íéàeMwä מהם משיטלו  – ÇÄÄÀÇÀÄÄÆÀÇÀ

) שעליהם הדק השער  את היינו הפיקס, יווני"qwit"את מלשון הוא
,qewit;( שער ñwôîשפירושו: Bðéà íàå הקשואים בעל  אם – ÀÄÅÀÇÅ

הפיקס, את מהם נוטל אינו äîøòוהדלועים ãéîòiMîגמר – ÄÆÇÂÄÂÅÈ
כרי. מהם משיעשה הוא lLiMî÷מלאכתם çéháà שילוק – ÂÇÄÄÆÀÇÅ

ובדלועים; בקישואים כפיקוס ãòבאבטיחים ,÷lLî Bðéà íàåÀÄÅÀÇÅÇ
äö÷î äNòiL:גורסים יש –,dvwen dyriyn משישטחם כלומר  ÆÇÂÆËÀÆ

אותם  שוטחים אלא האבטיחים מן ערימה עושים שאין ב"מוקצה",
"מוקצה". הקרוי  לכך המיוחד éãâàpäבמקום ÷øלהימכר שדרכו  – ÈÈÇÆÁÈ

אגודות;ãâàiMîבאגודות משיעשהו מלאכתו  גמר  –Bðéà íà ÄÆÙÇÄÅ
ãâBà, אוגדו אינו  הירק בעל אם –éìkä úà àlîiL ãò נוסח – ÅÇÆÀÇÅÆÇÀÄ
ilkd,אחר: z` `lniyn;לשוק להביאו הירק את לתוכו נותן  שהוא

את  משימלא הוא מלאכתו גמר  אחדים, כלים למלא רוצה הוא ואם

האחרון è÷ìiL(הרא "ש);הכלי  ãò ,éìkä úà àlîî Bðéà íàåÀÄÅÀÇÅÆÇÀÄÇÆÄÀÙ
Bkøö ìk: אחר נוסח –,ekxev lk hwliyn.ללקט רוצה שהוא מה כל ÈÈÀ
äìkìk,גדול סל היינו כלכלה, לתוך פירות המלקט –ätçiL ãò ÇÀÈÈÇÆÀÇÆ

אחר : נוסח –dtgiyn;בעלים הפירות את משיכסה מלאכתו  גמר  –

ätçî Bðéà íàå,הכלכלה את –éìkä úà àlîiL ãò נוסח – ÀÄÅÀÇÆÇÆÀÇÅÆÇÀÄ
ilkd;אחר : z` `lniynéìkä úà àlîî Bðéà íàå ואינו – ÀÄÅÀÇÅÆÇÀÄ

Bkøöמחפהו, ìk è÷ìiL ãò:אחר נוסח –,ekxv lk hwliyn כמו ÇÆÄÀÙÈÈÀ
לעיל . íéøeîàשבארנו íéøác äna מלאכה גמר אלו  ששיעורים – ÇÆÀÈÄÂÄ

למעשרות? eMì÷הם CéìBîa לשוק אותם להביא כשבדעתו – ÀÄÇ
Búéáìלמכירה; CéìBîa ìáà הפירות את להביא דעתו  אם – ÂÈÀÄÀÅ

Búéáìלביתו , òébî àeäL ãò éàøò íäî ìëBàלאחר אף – ÅÅÆÂÇÇÆÇÄÇÀÅ
לביתו  שיביאם עד  עראי  אכילת מהם לאכול  מותר  מלאכתם, שנגמרה

יג):שנאמר כו, ziad",(דברים on ycewd izxra" שאין מכאן ולמדו 
הבית פני שיראה עד במעשר  מתחייב פח ,הטבל מציעא  בבא (בבלי

עראיא ). מהם שאוכל אומרים אין לשוק שבמוליך  מבואר, בירושלמי 

לו  יזדמנו שמא כי הדבר , תלוי בדעתו שלא לפי לשוק, שיגיע עד 
שמקח  במעשרות, הפירות ויתחייבו  לשוק, שיצא קודם מיד, לקוחות

במו  אבל  למעשר, לו קובע מותר ולכן הדבר , תלוי בדעתו  לביתו , ליך
לחצרו  הדין והוא לביתו ; שיכניסם עד  עראי אכילת מהן לאכול

קובעת  החצר כך  למעשר  קובע שהבית שכשם ה), ג, להלן  (כמבואר
ז ).למעשר ד , מעשר  (הל'

מכל לביתו , להוליכם שבדעתו פי  על אף ויצהר , תירוש שבדגן סוברים יש
ובשמן (וביין  הכרי  משנמרח בתבואה כגון מלאכתם, שנגמרה  כיון מקום

עראי מהם לאכול  אסור ז), משנה להלן  הרמב"ם (c"a`xd)כמבואר  לדעת אבל  ,
הפירות. לשאר ויצהר  תירוש דגן בין  זה בענין  הבדל  אין
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איזהו שונים, בפירות לפרט מוסיפה והיא הקודמת למשנה המשך היא זו משנה
מעשרות. לענין  מלאכתם גמר

ãøtä,הרימונים של  היבשים הגרגרים –ïé÷enväå הענבים – ÇÆÆÀÇÄÄ
למעשרות,ïéáeøçäåהמיובשים, מלאכתם גמר  אלו כל –ãéîòiMî ÀÆÈÄÄÆÇÂÄ

äîøò.ערימה מהם משיעשה –ìwôiMî ,íéìöaä משיקלף – ÂÅÈÇÀÈÄÄÆÀÇÅ
הרעות; הקליפות את ìwôîמעליהם Bðéà íàå,הבצלים את – ÀÄÅÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn oey`x wxt zexyrn zkqn

çøîiMî;çøîî Bðéà íàå,äîøò ãéîòiL ãò.úBiðèwä,øaëiMî;øáBk Bðéà íàå,çøîiL ãò.çønL ét ìò óà, ¦¤§¨¥©§¦¥§¨¥©©¤©£¦£¥¨©¦§¦¦¤¦§Ÿ§¦¥¥©¤§¨¥©©©¦¤¥©
ïî ìèBðíéòhwä,íéããvä ïîe,ïázä CBúaM änîe,ìëBàå. ¥¦©ª¨¦¦©§¨¦¦©¤§©¤¤§¥

Êïéiä,ät÷iMî;ätwL ét ìò óà,øBpvä ïîe äðBéìòä úbä ïî èìB÷,äúBLå.ïîMä,iMîä÷eòì ãø;ìò óà ©©¦¦¤§©¤©©¦¤¦¨¥¦©©¨¤§¨¦©¦§¤©¤¤¦¤¥¥¨¨©©
ãøiL ét,íévtä ïéaîe ìnnä ïéaîe ì÷òä ïî ìèBð,éeçîzìå äèéîçì ïúBðå,ïäLk ñôlìå äøãwì ïzé àG ìáà ¦¤¨©¥¦¤¨¨¦¥©©¨¦¥©©¦§¥©£¦¨§©©§£¨¦¥©§¥¨§©§¨§¤¥
ïéçúBø.äãeäé éaøøîBà:ïúBð àeä ìkì,øéöå õîç Ba LiL øácî õeç. §¦©¦§¨¥©Ÿ¥¦¨¨¤¤Ÿ¤¨¦

Áìebòä,ep÷éìçiMî.ìáè ìL íéáðòáe íéðàza íé÷éìçî;äãeäé éaøøñBà.íéáðòa ÷éìçnä,øLëä àG;éaø ¨¦¦¤©£¦¤©£¦¦©§¥¦¨£¨¦¤¤¤©¦§¨¥©©£¦¨£¨¦ª§©©¦

:úåòøä úåôéì÷ä ïäéìòî øéñéùî øîåìë ,óì÷éùî.gxniynïé÷éìçîå éøëä éðô äôéîå ïøåâá 'à íå÷îá äúåà íéøáåö äìù õåîä ïî äàåáúä ïé÷ðîù øçà
:çåøî àø÷ðä àåäå ,åúåà.xeakiyn:äøáëá íøáëì êéøö øôòä íò úéðè÷ä øå÷òì íéìéâøù éôì.mirhew:åùåãð àìù íéòåè÷ íéìáù.miccvd onéãö

:çøîúð àìù éøëä.oazd jezay dnne:õåîä ïî äøæð àìù
f.dtwiyn:åúçéúø úòùá ïéé ìù øåá êåúá ïééä äìòîù íéâæäå íéðöøçä øéñéùî.dpeilrd zbd on:øåáì ãøé àì ïééãòù.xepivd oneéôá éåùòä

:åúëàìî äøîâð àì ïééãò øåðöáù åà úâáù ïééäå .øåáì øåðöä ïî çì÷î ïééäå ,úâä.dwerl:äëåúì ãøåé ïîùäù ãáä úéá éðôìù àîåâ.lwréåùò éìë
:íäéìò äøå÷ä íéãéáëîùë åëåúì íéúéæä íéøáåöù íéìáçî.lnn:íéúéæä äá ïéðçåèù äðåéìòä áëøä.mivtd oian:íéøñðä ïéáî àöåéä ïîù.dhing

àéöåîùëå ,ä÷ã äâåò àéäìëî éàøò ìåëàì øåñàå øùòîì úòáå÷ ùàäù .ìùåáîë áéùç àìã ì"î÷å ,ïîùá äéðô ÷éìçäì íéìéâø øåðúä ïî äúåà ïé
:ìåùéá áéùç àì éàä ìáà ,øåàá åìùáúðù úå÷øéå úåøéôå äàåáú.iegnzl oke:ìùáî åðéàå àåä éðù éìëã.ozi `l la`ïäùë ñôìéàìå äøã÷ì ïîù

:øùòîì éòá÷å ìùáîë áåùç ïäá úãìåñ ãéäù ïîæ ìëã ,éàøò úìéëà ìëàéå ,øåàä ïî ïøéáòäù ô"òà .íéçéúøî.ozep `ed lklïéçúåø ïéñôìà ìëì
:øùòîì òáå÷ åðéàå ,øåàä ïî ïøéáòäù øçàì ,ïúåð àåä úåçúåø úåøã÷ ìëìå.xive uneg ea yiy xacn ueg.ìùáì òééñî øéöå õîåç ìù åúôéøçù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
g.dliac ly lebrd:øùòîì åúëàìî øîâ àåäå ,ïé÷ùîá åéðô ÷éìçäì ïéìéâø.lah ly miaprae mip`zaìáè ìù íéáðòå íéðàúî íéàöåéä ïé÷ùîá

:ãåáàì éìæàã ïåéë éáéùç àìå äìéáã ìù ìåâòä íäá íé÷éìçî.xqe` dcedi iaxeäìåëá äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ìáè íåùî íéøåñàå íä ïéáåùç ïé÷ùîã
:'éðúî.miapra wilgnd:äìéáã ìù ìåâò ìò íéáðòä óùôùî.xyked `lãîåòä ä÷ùîáå .íéáðòä ïî àöåéù äæ ä÷ùî áéùç àìã äàîåè ìá÷ì ìåâòä

`xephxa yexit

äîøò ãéîòiMî.לעיל כמבואר  –çøîiMî ,äàeázä– ÄÆÇÂÄÂÅÈÇÀÈÄÆÀÈÅÇ
צוברים  המוץ, מן התבואה את שמנקים לאחר  שכן  הכרי , פני  משיחליק
"מירוח"; הנקרא והוא אותו, ומחליקים הכרי  פני  ומייפים בגורן אותה

çøîî Bðéà íàå,התבואה את –äîøò ãéîòiL ãò נוסח – ÀÄÅÀÈÅÇÇÆÇÂÄÂÅÈ
dnixr,אחר: cinriyn. כרי øaëiMîמשיעשה ,úBiðèwä בכברה – ÇÄÀÄÄÆÄÀÙ

עם  הקטניות את לעקור  רגילים שכן הצרורות, ומן  העפר  מן  לנקותן 

øáBkהעפר ; Bðéà íàå,הקטניות את –çøîiL ãò מהן אוכל – ÀÄÅÅÇÆÀÈÅÇ
בכרי. שימרחן עד  çønLעראי ét ìò óàהתבואה את ("מלאכת – ÇÇÄÆÅÇ

íéòhwäשלמה "), ïî ìèBð, נידושו שלא  הקטועות השיבלים מן – ÅÄÇËÈÄ
íéããvä ïîe,נתמרחו שלא הכרי שבצידי השיבלים מן  –änîe ÄÇÀÈÄÄÇ
ïázä CBúaM,המוץ מן  נזרה שלא –ìëBàå בלא עראי  אכילת – ÆÀÇÆÆÀÅ

למעשר. מלאכתם נגמרה לא עדיין אלו שכל  המעשרות, הפרשת

i p y m e i
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למעשרות. מלאכתם גמר  אימתי  ובשמן  ביין ללמד באה משנתנו 

ät÷iMî ,ïéiäעל וצפים שעולים והזגים החרצנים את משיסיר – ÇÇÄÄÆÀÇÆ
התחתונה; שבגת התוסס היין ätwLפני ét ìò óà הגת מן  – ÇÇÄÆÄÈ

äðBéìòäהתחתונה, úbä ïî èìB÷ הגת מן יין לקלוט לו מותר – ÅÄÇÇÈÆÀÈ
התחתונה, לגת ממנה יורד  והיין  הענבים את בה שדורכים העליונה,

"בור", øBpväהקרויה ïîe העליונה מהגת בו מקלח שהיין – ÄÇÄ
ובצינורäúBLåלתחתונה, העליונה שבגת שהיין עראי, שתיית – ÀÆ

למעשר. מלאכתו  נגמרה לא מלאכתו ,ïîMäעדיין  גמר –iMîãø ÇÆÆÄÆÅÅ
ä÷eòì; הבד מבית לתוכה יורד  שהשמן  לגומא –ãøiL ét ìò óà ÈÈÇÇÄÆÈÇ

לעוקה, השמן  –ì÷òä ïî ìèBð את בו  שעוצרים נצרים סל – ÅÄÆÈÈ
עליהם, ששמים קורה ידי על הזיתים מפסולת השמן  ïéaîeÄÅשארית

ìnnä, הבד בבית הזיתים את הכותשת האבן –íévtä ïéaîe– ÇÇÈÄÅÇÇÄ
לא  עדיין זה ששמן  ביניהם, נעצרים שהזיתים הקורות או הנסרים

מפרשים: יש  מלאכתו ; נסרים lwrdנגמרה של  מחיצה היקף –

מהם  לסחוט הקורה את עליהם ונותנים הזיתים את בתוכו שמניחים
שמנם; והוא lnndאת עץ בה שמכניסים בקרקע הקבועה האבן –

הזיתים; את וכותש  המחזקות mivtdדוחק העקל סביבות הקורות –
הקורה מדוחק יתפרק שלא אלבק );אותו äèéîçì(ר"ח ïúBðå– ÀÅÇÂÄÈ

האפייה, לאחר בשמן  פניה את שמחליקים דקה עוגה éeçîzìåÀÇÇÀהיינו 
תבשיל , מלאה גדולה לקערה –ïzé àG ìáà,זה משמן  –äøãwì ÂÈÄÅÇÀÅÈ

ñôlìå ולאילפס –,ïéçúBø ïäLk כשהם האש  מעל  שהעבירם – ÀÇÀÈÀÆÅÀÄ
הניתן  את מבשלים הם הרי בהם סולדת שהיד  זמן שכל רותחים,

אפילו  המבושל את לאכול אסור הלכך  למעשר , קובע והבישול לתוכם,
נגמרה  שלא השמן  את לתת לו  מותר לתמחוי  ברם, עראי . אכילת

מבשל. ואינו  הוא שני שכלי  ìkìמלאכתו, :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÙ
ïúBð àeä ולאילפס לקדירה אפילו מלאכתו, נגמרה שלא השמן  את – Å

למעשר, קובעים שאינם האש, מן שהעבירם לאחר  רותחים כשהם
øéöå õîç Ba LiL øácî õeç מסייעים חריפותם שמחמת – ÄÈÈÆÆÙÆÈÄ

לבשל . הנמלחים."xiv"הם מדגים היוצא רוטב היינו 
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למעשרות. מלאכתם גמר  מאימתי  ובגרוגרות, דבלה בעגולי ללמד  באה זו משנה

ìebòä,עיגול בצורת ודבוקות דרוסות תאנים היינו  דבילה, של – ÈÄ
ep÷éìçiMîוהרי במשקים, העיגול פני את להחליק היו  רגילים – ÄÆÇÂÄÆ

למעשר . מלאכתו גמר  ìáèזה ìL íéáðòáe íéðàza íé÷éìçîÇÂÄÄÇÀÅÄÈÂÈÄÆÆÆ
והיינו  טבל, של  בענבים או בתאנים דבילה של  עיגול  להחליק מותר  –

שהמיץ  ומחליקו , מהם נסחט והמיץ העיגול פני  את בהם שמשפשפים
משקה חשוב אינו מהם יש(ר "ש)היוצא טבל. איסור משום בו  ואין 

טבל להפסיד שאסור  פי על  שאף להשמיע, באה שמשנתנו  מפרשים,
דבילה  של עיגול להחליק מותר מקום מכל  שבו , התרומה הפסד משום

טבל  הפסד משום בזה ואין  טבל, של בענבים או (רמב"ם ).בתאנים

øñBà äãeäé éaø בזה שיש טבל , של  ובענבים בתאנים להחליק – ÇÄÀÈÅ
טבל  íéáðòa(רמב"ם ).הפסד  ÷éìçnäפני על  ענבים המשפשף – ÇÇÂÄÈÂÈÄ

להחליקו, דבילה של øLëäעיגול àG,טומאה לקבל העיגול – ËÀÇ
מן  היוצא המיץ מקום מכל טומאה, לקבל מכשיר שיין  פי על שאף

להכשירו ; משקה חשוב אינו  העיגול לצחצוח äãeäéהענבים éaøÇÄÀÈ
øLëä :øîBà טעמו כמבואר  טומאה, לקבל דבילה של  העיגול  – ÅËÀÇ

את  שמכשיר כיין  ודינו  משקה, חשוב הענבים מן היוצא שמיץ לעיל ,
יהודה  לרבי  אף התאנים מן היוצא המיץ ברם, טומאה. לקבל האוכלים

מן  היוצא אלא מפרי היוצא משקה משום מכשיר  שאין  מכשיר, אינו
ב-ג). יא, (תרומות הענבים ומן  יבשות,úBøâBøbäהזיתים תאנים – ÇÀÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäéøîBà:øLëä.úBøâBøbä,LeãiMî;äøeâîe,ìbòiMî.äøeâna ìbòîe úéáça Lc äéä,úéáçä äøaLð §¨¥ª§©©§§¦¤¨§¨¦¤§©¥¨¨¨¤¨¦§©¥©§¨¦§§¨¤¨¦
äøeânä äúçôðå–éàøò íäî ìëàé àG;éñBé éaøøézî. §¦§£¨©§¨Ÿ©¥¤£©©¦¥©¦

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡÷eMa øáBò äéä,øîàå:íéðàz íëì eìè–ïéøeèôe ïéìëBà;Cëéôì,íäézáì eñéðëä íà,éàcå íéðwúî.eìè ¨¨¥©§¨©§¨¤§¥¦§¦§¦§¦¨¦¦§¦§¨¥¤§©§¦©©§

eñéðëäåíëézáì–éàøò íäî eìëàé àG;íäézáì eñéðëä íà Cëéôì,àlà íéðwúî íðéàéàîc. §©§¦§¨¥¤Ÿ§¥¤£©§¦¨¦¦§¦§¨¥¤¥¨§©§¦¤¨§©
·úeðça Bà øòMa ïéáLBé eéä,øîàå:íéðàz íëì eìè–ïéøeèôe ïéìëBà,ïéáiç úeðçä ìòáe øòMä ìòáe. ¨§¦©©©©£§¨©§¨¤§¥¦§¦§¦©©©©©©©©£©¨¦

äãeäé éaøøèBt,åéðt úà øéæçiL ãò,BúáéLé íB÷î äpLiL ãò Bà. ©¦§¨¥©¤©£¦¤¨¨©¤§©¤§§¦¨
‚äãeäéì ìéìbä ïî úBøt äìònä,íéìLeøéì äìBò Bà–CìBä àeäL íB÷îì òébî àeäL ãò íäî ìëBà,ïëå ©©£¤¥¦©¨¦¦¨¤¦¨©¦¥¥¤©¤©¦©¦§¤¥§¥

:àì éà ä÷ùî áéùç éà äãåäé 'øå ÷"ú [äá] éâéìô çöçöì.yeciyníéãéá äúåà ïéìâòî åà ,úéáçä êåúì úåì÷îá íúåà íéùã ë"çàå íéðàúä íéùáéî
:ïúëàìî øîâ àåä äøåâîä ìåâòå úéáçä úùéãå .øöåàä êåúì.i`xr odn lk`i `läøîâð øáëå ïåéìòì êéøö ïåúçú àìå ïåúçúì êéøö ïåéìò àì øáñ à÷ã

ïééãò øáñ éñåé éáøå .ïúëàìî:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ïúëàìî äøîâð àìå äæì äæ ïéëéøö
a`.weya xaer did:úåøùòîä ìò ãåùçä õøàä íò.mixehte oilke`øùòîì òáå÷ øëîã â"òàå .øùòîì åòá÷åä àìå úéáä éðô åàø àì øåîéàã

:úòáå÷ äðéà äðúîå åäì áéäé äðúî éàä.i`ce mipwznà÷åãå .åòá÷åä úéáì íåñéðëäã ïåéëå ,éøåùò éòá àìå ÷åùá åìëàéù àåä øáñã øùéò àì ïúåðäù
úåîë êë ìëàð åðéà ïúéðä øáãä åà ,÷åùá ìåëàì åëøã ïéàù íãà ìá÷îä äéäù åà ,äáåøî øáã ïúð íà ìáà ,÷åùá åìëàì éåàøù èòåî øáã íäì ïúðù

:øùòîì åòá÷åä øáë àîúñîã éàøò íäî ìåëàì øåñàå ,íëéúáì åñéðëä øîåàë éåä åìà ìëá ,àåäù.i`nc `l` mipwzn oi`,ïäëì øùòî úîåøú ïúåðå
:åîöòì ìèåð éðòå ïåùàø øùòîå

a.mip`z mkl elh xn`e:ïë øîà úåðçä ìòá åà øòùä ìòá.oiaiig zepgd lrae xryd lrae:íéøçàì àì ìáà ,åì ìáåè íãà ìù åúéáãiaxe
.xhet dcedi:äëåúá ìåëàì ùåá íãà ïéàù ìë àéä øùòîì úòáå÷ä øöçå .åëåúá ìåëàì ùåá íãà úåðçå øòùã íåùî.eipt xifgiy cráùåéù íå÷îá

äëìä ïéàå ,áééç ùåá åðéàù íå÷î øåèô ùåá àåäù íå÷î ïì àîéé÷å ,ùåá åðéà øëåîå áùåé åðéàù íå÷îá ìáà íéðô úøæç àìá ìåëàì ùåá àåä øëåîå
:äãåäé éáøë

b.lilbd on zexit dlrnd:íù íøëîì åúòãù äãåäéì òéâéù ãò ,êøãá ïì åìéôà øùòîì åòá÷åä àì äãåäéá ïøëîì éãë ìéìâá úåøéô è÷éìoke

`xephxa yexit

LeãiMî; למעשר מלאכתן נגמרה בחבית אותן  משידרוס –äøeâîe ÄÆÈÀÈ
לאוצר, שכונסן  גרוגרות –ìbòiMî הערימה פני  את במעגילה – ÄÆÀÇÅ

למעשר. מלאכתן  גמר זה הרי úéáçaשבמגורה Lc äéä את – ÈÈÈÆÈÄ
äøeânaהגרוגרות, ìbòîeותוך במגורה, הערימה את מעגל  או – ÀÇÅÇÀÈ

עבודתו äøeânäכדי äúçôðå úéáçä äøaLðלחזור צריך  והוא – ÄÀÀÈÆÈÄÀÄÀÂÈÇÀÈ
כן  פי  על  אף אותו , לעגל  או éàøòולדוש  íäî ìëàé àGלפי – ÙÇÅÆÂÇ

מלאכתן . נגמרה øézîשכבר  éñBé éaø שלדעתו עראי, מהם לאכול – ÇÄÅÇÄ
הגרוגרות. כל את לעגל  או  לדוש  שיגמור עד מלאכתן נגמרה oi`eלא

dcedi iaxk `l dkld(ברישא)iqei iaxk `le.( רמב"ם)על) כותבים ויש
יוסי כרבי  שהלכה הירושלמי), טוב").פי  יום  "תוספות  ועיין (הר"ש ;

i y i l y m e i
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÷eMa øáBò äéä תאנים ועמו  המעשרות, על החשוד  הארץ עם – ÈÈÅÇ
לביתו , למכיריו:øîàåשהוליך –íéðàz íëì eìè,במתנה – ÀÈÇÀÈÆÀÅÄ

ïéìëBà,עראי אכילת מהתאנים לאכול להם מותר  –ïéøeèôe– ÀÄÀÄ
למעשר. הוקבעו  ולא הבית פני  ראו לא שעדיין אומרים, שאנו  מלעשרן ,

הרי וזה למעשר, קובעת אינה מתנה אבל למעשר, קובע מכר ואמנם
במתנה; להם íäézáìנותן eñéðëä íà ,Cëéôì הללו מהתאנים – ÀÄÈÄÄÀÄÀÈÅÆ

ממנו, éàcåשנטלו  íéðwúî,ודאי טבל בתורת אותן מעשרים – ÀÇÀÄÇÇ
אכילת  שיאכלו היתה כוונתו  הרי תאנים" לכם "טלו  ואמר שהואיל

התאנים  את כשהכניסו הלכך עישרן , לא הוא שבוודאי ומכאן עראי,
מהם  שיפרישו  עד מהן לאכול  להם ואסור למעשר , הוקבעו  לבתיהם

ומעשרות. mip`zd:תרומה lra xn` m` la`íëézáì eñéðëäå eìèÀÀÇÀÄÀÈÅÆ
שכבר קבע, אכילת ולאכלן לבתיכם להכניסן לכם מותר כלומר –

ועישרתי למעשר  éàøòאותן,הוקבעו  íäî eìëàé àG שאנו – ÙÀÅÆÂÇ
שעישר ; לו מאמינים אנו  אין  אבל  למעשר, הוקבעו שכבר לו  מאמינים

íäézáì eñéðëä íà Cëéôì, ממנו שנטלו  התאנים את –íðéà ÀÄÈÄÄÀÄÀÈÅÆÅÈ
éàîc àlà íéðwúî כדין דמאי , בתורת אלא אותן  מעשרין אין – ÀÇÀÄÆÈÀÇ

מעשר תרומת מספק מהם שמפרישים הארץ, מעם הנלקחים פירות

מעשר וכן  שם, בקריאת דיו ראשון  מעשר  ואילו בלבד, שני ומעשר 
דמאי ). במסכת (כמבואר  עני 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

øîàå ,úeðça Bà øòMa ïéáLBé eéä עם בשוק העובר  להם – ÈÀÄÇÇÇÇÂÀÈÇ
íéðàzתאנים: íëì eìè קובעים והחנות שהשער פי  על אף – ÀÈÆÀÅÄ

ïéøeèôeלמעשר, ïéìëBàלאכול שם היושבים לאנשים מותר – ÀÄÀÄ
אינם  והחנות שהשער  לפי מלעשרן , ופטורים עראי  אכילת מהתאנים

למעשרות, קובע אחר של  ביתו  ואין ìòáeשלהם øòMä ìòáeÇÇÇÇÇÇÇ
ïéáiç úeðçä,לעשר חייבים והחנות השער  של  הבעלים אבל – ÇÂÇÈÄ

הקובע  כבית דינם והחנות השער שכן בבתיהם, אוכלים הם שהרי 
øèBtלמעשר. äãeäé éaøובעל השער  בעל  את אף מלעשר  – ÇÄÀÈÅ

למעשר, קובעים ואינם כבית דינם אין והחנות השער  שלדעתו  החנות,
בתוכם, מלאכול בוש שאדם åéðtלפי úà øéæçiL ãò ואין – ÇÆÇÂÄÆÈÈ

אוכל, אותו BúáéLéרואים íB÷î äpLiL ãò Bà במקום ויושב – ÇÆÀÇÆÀÀÄÈ
למעשר. קובעים והחנות השער  אף זה שבכגון מלאכול , בוש  שאינו 

מפ  יש אבל  הרמב"ם. פי  על משנתנו  שבעלבארנו אחרת, בדרך  אותה רשים
תאנים", לכם "טלו  בחנות: או בשער  ליושבים אמר  החנות בעל או  השער 
לפי חייבין , החנות ובעל השער ובעל  ופטורין , אוכלין שהם קמא תנא וסובר 
לא  אבל טבל ), משום הפירות את עליו (אוסר  לו טובל  אדם של שביתו
לפי פטורים, החנות ובעל השער  בעל שאף סובר, יהודה ורבי  לאחרים;
בתוכם  לאכול מתביישים והם הואיל למעשר קובעים אינם והחנות שהשער 

(`xephxa ;y"x) מונחים שהפירות כאן, שהמדובר זה, לפירוש מעירים ויש .
ואסורים  למעשר הוקבעו הרי בחנות, או  בשער כן  גם הפירות שאילו  בשוק,

לאחרים גם aeh")הם mei zetqez").

i r i a x m e i
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äãeäéì ìéìbä ïî úBøt äìònä והוא בגליל בשדהו  שליקטם – ÇÇÂÆÅÄÇÈÄÄÈ
שם, למכרם כדי ליהודה אותם íéìLeøéìמעלה äìBò Bà ומעלה – ÆÄÈÇÄ

לשם, פירות íäîעמו  ìëBà,מעשרות הפרשת בלי עראי אכילת – ÅÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äøæça.øéàî éaøøîBà:äúéáMä íB÷îì òébî àeäL ãò.úBøéòa ïéøfçîä ïéìëBøäå,íéòébnL ãò íéìëBà ©£¨¨©¦¥¦¥©¤©¦©¦§©§¦¨§¨§¦©§©§¦¨£¨§¦©¤©¦¦
äðélä íB÷îì.äãeäé éaøøîBà:Búéa àeä ïBLàøä úéaä. ¦§©¦¨©¦§¨¥©©¦¨¦¥

„ïzëàìî äøîâð àHL ãò ïîøzL úBøt–øæòéìà éaøéàøò íäî ìBëàlî øñBà;íéîëçåïéøézî,úìkìkî õeç ¥¤§¨¨©¤¦§§¨§©§¨©¦¡¦¤¤¥¦¤¡¥¤£©©£¨¦©¦¦¦©§¨©
íéðàz.dîøzL íéðàz úìkìk–ïBòîL éaøøézî,íéîëçåïéøñBà. §¥¦©§¨©§¥¦¤§¨¨©¦¦§©¦©£¨¦§¦
‰Bøáçì øîBàä:íéðàz Lîç Ba éì ïúå äæ øqà Cìéä–øOòiL ãò ìëàé àG;éøácøéàî éaø.äãeäé éaø ¨¥©£¥¥¨¦¨¤§¤¦¨¥§¥¦Ÿ©©¤§©¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨

.dxfga:ìéìâì òéâéù ãò êøãá éàøò ïäî ìëåà ,ìéìâì ïøéæçäì êìîð äãåäéì òéâäù íãå÷ íà.dziayd mewnl ribn `edy cräöåø àåäù íå÷îì
:î"øë äëìä ïéàå .úáù äòéâä àì ïééãòù ô"òà øùòîì åéúåøéô åòá÷åä íù òéâéùë ãéîå ,úáùá íù çåðì.zexiira oixfgnd oilkexdeíéîùá øåëîì

:øùòîì úåøéôä åòá÷åä íù íéòéâîùëå ,äðéìä íå÷îì åòéâéù ãò éàøò ïäî íéìëåà ,úåøéô íäîò ïéëéìåîå íéùðä é÷åøîúå.oey`x zia xne` dcedi 'x
äëìä ïéàå .íù ïåìì éãë òâåô àåäù ïåùàø úéáá åéìë úåðôì äöåø íãàù éôì ,øéòä ìù øçàä äö÷á ïì àåä åìéôàå øùòîì òáå÷ ,íù ïì àåäù øéòáù

:äãåäé éáøë
c.ozk`ln dxnbp `ly cr:ìéòì ùøåôîù äî éôë ,éøôå éøô ìë .øùòîì ïðøâ òéâä àìù.i`xr odn lek`l xqe` xfril` 'x,ïäéúåøùòî ìë ùéøôéù ãò

:úìáåè äîåøúã.mixizn minkge:äìëìëä êåúî íøú ë"à àìà úìáåè äîåøú ïéà éøáñã.dnxzy mip`z zlklk:úåøùòîì ïðøâ òéâä àìù ãò'x
.xizn oerny:äìëìëä êåúî íøú åìéôà.mixqe` minkgeìåëàì øåñà íøúù øçàìå ,äìëìëä êåúî íøúùë øùòîì úòáå÷ äîåøúã íéîëçë äëìäå

:úåøùòîä ìë ùéøôéù ãò äìëìë äúåàî éàøò
d.xyriy cr:ìáåè ç÷îã.sxiv m`e:úçà úçà ìëåàã øéàî éáø äãåî ìëàå è÷éì äðå÷äù ïîæá ìáà .áééç åì ïúðå úçàë 'á äðéâä ìòá ç÷ìù

`xephxa yexit

CìBä àeäL íB÷îì òébî àeäL ãò לן שהוא פי על ואף – ÇÆÇÄÇÄÀÆÅ
ה), א, (לעיל  ששנינו  ומה למעשר. קובע הלינה מקום אין בדרך ,
למעשר, הוקבעו  בשדה מלאכתם משנגמרה לשוק, פירות במוליך

שלא  הוא המדובר  כאן אבל  שהוא, מקום בכל למכרם בעומד  היינו 
בירושלים או ביהודה אלא אחר במקום למכרם בדעתו (ר"ש),היה

יהודה  אנשי עם שפסק או ביוקר , שם נמכרים שהפירות משום כגון
שם ראשונה"),להביאם ליהודה ("משנה  שיגיע עד  מהם אוכל הלכך

ליהודה  הפירות במעלה כאן  המדובר  שאין  מפרשים, ויש  לירושלים. או

שם לאכלם אלא שם למכרם כדי לירושלים äøæça(הגר"א).או  ïëåÀÅÇÂÈÈ
אחר : נוסח –.dcedia oke בדעתו נמלך  ליהודה שהגיע קודם אם

לגליל בחזרה שיגיע עד עראי  אכילת מהם אוכל לגליל, להחזירם

פירות (ר"ש ). עמו  ומביא לגליל מיהודה חוזר שכשהוא מפרשים, ויש 

לביתו  מגיע שהוא עד עראי אכילת מהם אוכל שביהודה, משדהו
אליהו").בגליל  "שנות  שלמה"; ãò("מלאכת  :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇ

äúéáMä íB÷îì òébî àeäL שהוא עד  אלא מהם אוכל אינו  – ÆÇÄÇÄÀÇÀÄÈ
כמה  אפילו  לשם וכשמגיע בשבת, שם לנוח רוצה שהוא למקום מגיע

הוקבעו  מיד  זה, במקום לשבות ובדעתו  הואיל  השבת, לפני ימים
שיפריש עד  עראי אכילת אפילו מהם לאכול לו  ואסור למעשר, פירותיו

ומעשרות. תרומה xi`n.מהם iaxk dkld oi`eïéøfçîä ïéìëBøäåÀÈÀÄÇÀÇÀÄ
úBøéòa,לאכילתם פירות עמהם ומוליכים –íéìëBà אכילת – ÈÂÈÀÄ

מעשרות, הפרשת בלא äðéläעראי  íB÷îì íéòébnL ãò– ÇÆÇÄÄÄÀÇÄÈ
משיגיעו  הלכך  למעשר , שקובע כביתם דינו  הלינה מקום שלגביהם

שהם  מהפירות עראי אכילת אפילו לאכול להם אסור  הלינה למקום
ומעשרות. תרומה מהם שיפרישו  עד  עמהם äãeäéמוליכים éaøÇÄÀÈ

Búéa àeä ïBLàøä úéaä :øîBà שהוא לעיר הרוכל משיגיע – ÅÇÇÄÈÄÅ
קובע  שהוא כביתו, דינו  לתוכו, שייכנס שבעיר הראשון הבית שם, לן 

אחר. בבית אלא בית באותו  לן  שאינו  פי על  אף dkldלמעשרות, oi`e
.dcedi iaxk
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ïîøzL úBøt,גדולה תרומה מהם שהפריש –äøîâð àHL ãò ÅÆÀÈÈÇÆÄÀÀÈ
ïzëàìî בפרק ששנינו  כפי למעשר , מלאכתם שנגמרה קודם – ÀÇÀÈ

ה-ח), (משניות éàøòהקודם íäî ìBëàlî øñBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÆÁÅÆÂÇ
את מהם שיפריש עד למעשר,– קובעת תרומה שהפרשת המעשרות, כל 

מלאכתם; נגמרה לא ïéøézîאפילו  íéîëçå,עראי מהם לאכול – ÇÂÈÄÇÄÄ
שנגמרה  לאחר  אלא למעשר  קובעת תרומה הפרשת אין שלדעתם

íéðàzמלאכתם, úìkìkî õeç למעשרות שגורנה לעיל ששנינו – ÄÇÀÈÇÀÅÄ

אינו  ואם הכלי , את משימלא מחפה, אינו  ואם בעלים, אותה משיחפה

הפריש שאם חכמים, בה ומודים צרכו; כל  משילקט הכלי, את ממלא
כל ליקט או  מילאה או אותה שחיפה קודם גדולה תרומה הכלכלה מן

המעשרות; כל  ממנה שיפריש  עד עראי אכילת ממנה לאכול  אסור צרכו,
מפרשת  שהמשנה כמו  תאנים, בכלכלת גם חולק שמעון  רבי  ברם,

dîøzLוהולכת: íéðàz úìkìk גדולה תרומה ממנה שהפריש – ÇÀÈÇÀÅÄÆÀÈÈ
למעשרות, גורנה שהגיע øézîקודם ïBòîL éaø ממנה לאכול – ÇÄÄÀÇÄ

קובעת  תרומה אין שלדעתו  המעשרות, הפרשת בלא עראי אכילת

מבואר ובירושלמי הפירות. שאר כדין  תאנים, בכלכלת אף למעשר 
מעשרות  שלושה זיקת עליה שיש  בשעה ומה וחומר: קל  הוא שדן טעמו,

עראי, אכילת ממנה לאכול  מותר  שני), ומעשר  ראשון מעשר  (תרומה,
שכן ?! כל לא מעשרות שני  זיקת אלא עליה שאין íéîëçåÇÂÈÄבשעה

ïéøñBà תרומה ממנה שהופרשה לאחר התאנים מכלכלת לאכול – ÀÄ
של וטעמם לעיל ; שבארנו כמו  המעשרות, כל  שיפריש עד גדולה,

להוסיף  עומד  שאינו דעתו גילה הכלכלה, מתוך  ותרם שהואיל  חכמים,
בחולין טבל  יערב לא שהרי  ישראל"),עליה, נגמרה ("תפארת הלכך 

אלא  תאנים כלכלת דווקא שלאו אמרו , ובירושלמי למעשר . מלאכתה
התרומה  אין  שמעון  רבי שלדעת אחרים, פירות של  בכלכלה הדין  הוא

קובעת  הכלכלה מן התרומה הפרשת חכמים ולדעת למעשר, קובעת
שדוו  מבארים, ויש לפילמעשר . אוסרים, חכמים תאנים בכלכלת קא

כנגמרו  חשובים הם הרי  לכלכלה אותן כשמכניסים תאנים שסתם
ראשונה").מלאכתן  "משנה בחיבורו (עיין נוקט הרמב"ם "zlklkואף
,"mip`z: לשונו odnוכן  lek`l xzen ozk`ln dxnbp `ly zexit mxezd"

drawp ,ozk`ln xnbizy mcew dnxz m`y ,mip`z zlklkn ueg ,i`xr
) "xyrnl;ד ג, מעשר  בדבריהל ' נתבאר  "לא שכותב: שם רדב"ז ועיין

נראה  הר "ש  ומדברי  פירות, משאר תאנים של  כלכלה שונה מה רבנו,

נגמרה  לא שעדיין פירות שאר  הדין הוא אלא תאנים דווקא שלאו
מלאכתם").

i y i n g m e i
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בענין  הקודמות במשניות שלמדנו  בענין ziaלאחר וכן  למעשרות dnexzהקובע
בענין  ללמד ה-ח המשניות באות למעשרות, למעשרות.gwnהקובעת הקובע

Bøáçì øîBàä:בתאנים מלקט שהיה –éì ïúå äæ øqà Cìéä ÈÅÇÂÅÅÈÄÈÆÀÆÄ
íéðàz Lîç Ba–"xqi`" ואם בדינר ); (1/24) קטנה מטבע שם ÈÅÀÅÄ

תאנים, חמש תמורתו  קונה ìëàéהוא àG,התאנים את –ãò ÙÇÇ
øOòiL,אותן –øéàî éaø éøác קובע שמקח לפי  הוא, והטעם – ÆÀÇÅÄÀÅÇÄÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn



רג b dpyn ipy wxt zexyrn zkqn

äãeäéøîBà:øLëä.úBøâBøbä,LeãiMî;äøeâîe,ìbòiMî.äøeâna ìbòîe úéáça Lc äéä,úéáçä äøaLð §¨¥ª§©©§§¦¤¨§¨¦¤§©¥¨¨¨¤¨¦§©¥©§¨¦§§¨¤¨¦
äøeânä äúçôðå–éàøò íäî ìëàé àG;éñBé éaøøézî. §¦§£¨©§¨Ÿ©¥¤£©©¦¥©¦

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡÷eMa øáBò äéä,øîàå:íéðàz íëì eìè–ïéøeèôe ïéìëBà;Cëéôì,íäézáì eñéðëä íà,éàcå íéðwúî.eìè ¨¨¥©§¨©§¨¤§¥¦§¦§¦§¦¨¦¦§¦§¨¥¤§©§¦©©§

eñéðëäåíëézáì–éàøò íäî eìëàé àG;íäézáì eñéðëä íà Cëéôì,àlà íéðwúî íðéàéàîc. §©§¦§¨¥¤Ÿ§¥¤£©§¦¨¦¦§¦§¨¥¤¥¨§©§¦¤¨§©
·úeðça Bà øòMa ïéáLBé eéä,øîàå:íéðàz íëì eìè–ïéøeèôe ïéìëBà,ïéáiç úeðçä ìòáe øòMä ìòáe. ¨§¦©©©©£§¨©§¨¤§¥¦§¦§¦©©©©©©©©£©¨¦

äãeäé éaøøèBt,åéðt úà øéæçiL ãò,BúáéLé íB÷î äpLiL ãò Bà. ©¦§¨¥©¤©£¦¤¨¨©¤§©¤§§¦¨
‚äãeäéì ìéìbä ïî úBøt äìònä,íéìLeøéì äìBò Bà–CìBä àeäL íB÷îì òébî àeäL ãò íäî ìëBà,ïëå ©©£¤¥¦©¨¦¦¨¤¦¨©¦¥¥¤©¤©¦©¦§¤¥§¥

:àì éà ä÷ùî áéùç éà äãåäé 'øå ÷"ú [äá] éâéìô çöçöì.yeciyníéãéá äúåà ïéìâòî åà ,úéáçä êåúì úåì÷îá íúåà íéùã ë"çàå íéðàúä íéùáéî
:ïúëàìî øîâ àåä äøåâîä ìåâòå úéáçä úùéãå .øöåàä êåúì.i`xr odn lk`i `läøîâð øáëå ïåéìòì êéøö ïåúçú àìå ïåúçúì êéøö ïåéìò àì øáñ à÷ã

ïééãò øáñ éñåé éáøå .ïúëàìî:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ïúëàìî äøîâð àìå äæì äæ ïéëéøö
a`.weya xaer did:úåøùòîä ìò ãåùçä õøàä íò.mixehte oilke`øùòîì òáå÷ øëîã â"òàå .øùòîì åòá÷åä àìå úéáä éðô åàø àì øåîéàã

:úòáå÷ äðéà äðúîå åäì áéäé äðúî éàä.i`ce mipwznà÷åãå .åòá÷åä úéáì íåñéðëäã ïåéëå ,éøåùò éòá àìå ÷åùá åìëàéù àåä øáñã øùéò àì ïúåðäù
úåîë êë ìëàð åðéà ïúéðä øáãä åà ,÷åùá ìåëàì åëøã ïéàù íãà ìá÷îä äéäù åà ,äáåøî øáã ïúð íà ìáà ,÷åùá åìëàì éåàøù èòåî øáã íäì ïúðù

:øùòîì åòá÷åä øáë àîúñîã éàøò íäî ìåëàì øåñàå ,íëéúáì åñéðëä øîåàë éåä åìà ìëá ,àåäù.i`nc `l` mipwzn oi`,ïäëì øùòî úîåøú ïúåðå
:åîöòì ìèåð éðòå ïåùàø øùòîå

a.mip`z mkl elh xn`e:ïë øîà úåðçä ìòá åà øòùä ìòá.oiaiig zepgd lrae xryd lrae:íéøçàì àì ìáà ,åì ìáåè íãà ìù åúéáãiaxe
.xhet dcedi:äëåúá ìåëàì ùåá íãà ïéàù ìë àéä øùòîì úòáå÷ä øöçå .åëåúá ìåëàì ùåá íãà úåðçå øòùã íåùî.eipt xifgiy cráùåéù íå÷îá

äëìä ïéàå ,áééç ùåá åðéàù íå÷î øåèô ùåá àåäù íå÷î ïì àîéé÷å ,ùåá åðéà øëåîå áùåé åðéàù íå÷îá ìáà íéðô úøæç àìá ìåëàì ùåá àåä øëåîå
:äãåäé éáøë

b.lilbd on zexit dlrnd:íù íøëîì åúòãù äãåäéì òéâéù ãò ,êøãá ïì åìéôà øùòîì åòá÷åä àì äãåäéá ïøëîì éãë ìéìâá úåøéô è÷éìoke

`xephxa yexit

LeãiMî; למעשר מלאכתן נגמרה בחבית אותן  משידרוס –äøeâîe ÄÆÈÀÈ
לאוצר, שכונסן  גרוגרות –ìbòiMî הערימה פני  את במעגילה – ÄÆÀÇÅ

למעשר. מלאכתן  גמר זה הרי úéáçaשבמגורה Lc äéä את – ÈÈÈÆÈÄ
äøeânaהגרוגרות, ìbòîeותוך במגורה, הערימה את מעגל  או – ÀÇÅÇÀÈ

עבודתו äøeânäכדי äúçôðå úéáçä äøaLðלחזור צריך  והוא – ÄÀÀÈÆÈÄÀÄÀÂÈÇÀÈ
כן  פי  על  אף אותו , לעגל  או éàøòולדוש  íäî ìëàé àGלפי – ÙÇÅÆÂÇ

מלאכתן . נגמרה øézîשכבר  éñBé éaø שלדעתו עראי, מהם לאכול – ÇÄÅÇÄ
הגרוגרות. כל את לעגל  או  לדוש  שיגמור עד מלאכתן נגמרה oi`eלא

dcedi iaxk `l dkld(ברישא)iqei iaxk `le.( רמב"ם)על) כותבים ויש
יוסי כרבי  שהלכה הירושלמי), טוב").פי  יום  "תוספות  ועיין (הר"ש ;
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÷eMa øáBò äéä תאנים ועמו  המעשרות, על החשוד  הארץ עם – ÈÈÅÇ
לביתו , למכיריו:øîàåשהוליך –íéðàz íëì eìè,במתנה – ÀÈÇÀÈÆÀÅÄ

ïéìëBà,עראי אכילת מהתאנים לאכול להם מותר  –ïéøeèôe– ÀÄÀÄ
למעשר. הוקבעו  ולא הבית פני  ראו לא שעדיין אומרים, שאנו  מלעשרן ,

הרי וזה למעשר, קובעת אינה מתנה אבל למעשר, קובע מכר ואמנם
במתנה; להם íäézáìנותן eñéðëä íà ,Cëéôì הללו מהתאנים – ÀÄÈÄÄÀÄÀÈÅÆ

ממנו, éàcåשנטלו  íéðwúî,ודאי טבל בתורת אותן מעשרים – ÀÇÀÄÇÇ
אכילת  שיאכלו היתה כוונתו  הרי תאנים" לכם "טלו  ואמר שהואיל

התאנים  את כשהכניסו הלכך עישרן , לא הוא שבוודאי ומכאן עראי,
מהם  שיפרישו  עד מהן לאכול  להם ואסור למעשר , הוקבעו  לבתיהם

ומעשרות. mip`zd:תרומה lra xn` m` la`íëézáì eñéðëäå eìèÀÀÇÀÄÀÈÅÆ
שכבר קבע, אכילת ולאכלן לבתיכם להכניסן לכם מותר כלומר –

ועישרתי למעשר  éàøòאותן,הוקבעו  íäî eìëàé àG שאנו – ÙÀÅÆÂÇ
שעישר ; לו מאמינים אנו  אין  אבל  למעשר, הוקבעו שכבר לו  מאמינים

íäézáì eñéðëä íà Cëéôì, ממנו שנטלו  התאנים את –íðéà ÀÄÈÄÄÀÄÀÈÅÆÅÈ
éàîc àlà íéðwúî כדין דמאי , בתורת אלא אותן  מעשרין אין – ÀÇÀÄÆÈÀÇ

מעשר תרומת מספק מהם שמפרישים הארץ, מעם הנלקחים פירות

מעשר וכן  שם, בקריאת דיו ראשון  מעשר  ואילו בלבד, שני ומעשר 
דמאי ). במסכת (כמבואר  עני 
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øîàå ,úeðça Bà øòMa ïéáLBé eéä עם בשוק העובר  להם – ÈÀÄÇÇÇÇÂÀÈÇ
íéðàzתאנים: íëì eìè קובעים והחנות שהשער פי  על אף – ÀÈÆÀÅÄ

ïéøeèôeלמעשר, ïéìëBàלאכול שם היושבים לאנשים מותר – ÀÄÀÄ
אינם  והחנות שהשער  לפי מלעשרן , ופטורים עראי  אכילת מהתאנים

למעשרות, קובע אחר של  ביתו  ואין ìòáeשלהם øòMä ìòáeÇÇÇÇÇÇÇ
ïéáiç úeðçä,לעשר חייבים והחנות השער  של  הבעלים אבל – ÇÂÇÈÄ

הקובע  כבית דינם והחנות השער שכן בבתיהם, אוכלים הם שהרי 
øèBtלמעשר. äãeäé éaøובעל השער  בעל  את אף מלעשר  – ÇÄÀÈÅ

למעשר, קובעים ואינם כבית דינם אין והחנות השער  שלדעתו  החנות,
בתוכם, מלאכול בוש שאדם åéðtלפי úà øéæçiL ãò ואין – ÇÆÇÂÄÆÈÈ

אוכל, אותו BúáéLéרואים íB÷î äpLiL ãò Bà במקום ויושב – ÇÆÀÇÆÀÀÄÈ
למעשר. קובעים והחנות השער  אף זה שבכגון מלאכול , בוש  שאינו 

מפ  יש אבל  הרמב"ם. פי  על משנתנו  שבעלבארנו אחרת, בדרך  אותה רשים
תאנים", לכם "טלו  בחנות: או בשער  ליושבים אמר  החנות בעל או  השער 
לפי חייבין , החנות ובעל השער ובעל  ופטורין , אוכלין שהם קמא תנא וסובר 
לא  אבל טבל ), משום הפירות את עליו (אוסר  לו טובל  אדם של שביתו
לפי פטורים, החנות ובעל השער  בעל שאף סובר, יהודה ורבי  לאחרים;
בתוכם  לאכול מתביישים והם הואיל למעשר קובעים אינם והחנות שהשער 

(`xephxa ;y"x) מונחים שהפירות כאן, שהמדובר זה, לפירוש מעירים ויש .
ואסורים  למעשר הוקבעו הרי בחנות, או  בשער כן  גם הפירות שאילו  בשוק,

לאחרים גם aeh")הם mei zetqez").
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äãeäéì ìéìbä ïî úBøt äìònä והוא בגליל בשדהו  שליקטם – ÇÇÂÆÅÄÇÈÄÄÈ
שם, למכרם כדי ליהודה אותם íéìLeøéìמעלה äìBò Bà ומעלה – ÆÄÈÇÄ

לשם, פירות íäîעמו  ìëBà,מעשרות הפרשת בלי עראי אכילת – ÅÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äøæça.øéàî éaøøîBà:äúéáMä íB÷îì òébî àeäL ãò.úBøéòa ïéøfçîä ïéìëBøäå,íéòébnL ãò íéìëBà ©£¨¨©¦¥¦¥©¤©¦©¦§©§¦¨§¨§¦©§©§¦¨£¨§¦©¤©¦¦
äðélä íB÷îì.äãeäé éaøøîBà:Búéa àeä ïBLàøä úéaä. ¦§©¦¨©¦§¨¥©©¦¨¦¥

„ïzëàìî äøîâð àHL ãò ïîøzL úBøt–øæòéìà éaøéàøò íäî ìBëàlî øñBà;íéîëçåïéøézî,úìkìkî õeç ¥¤§¨¨©¤¦§§¨§©§¨©¦¡¦¤¤¥¦¤¡¥¤£©©£¨¦©¦¦¦©§¨©
íéðàz.dîøzL íéðàz úìkìk–ïBòîL éaøøézî,íéîëçåïéøñBà. §¥¦©§¨©§¥¦¤§¨¨©¦¦§©¦©£¨¦§¦
‰Bøáçì øîBàä:íéðàz Lîç Ba éì ïúå äæ øqà Cìéä–øOòiL ãò ìëàé àG;éøácøéàî éaø.äãeäé éaø ¨¥©£¥¥¨¦¨¤§¤¦¨¥§¥¦Ÿ©©¤§©¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨

.dxfga:ìéìâì òéâéù ãò êøãá éàøò ïäî ìëåà ,ìéìâì ïøéæçäì êìîð äãåäéì òéâäù íãå÷ íà.dziayd mewnl ribn `edy cräöåø àåäù íå÷îì
:î"øë äëìä ïéàå .úáù äòéâä àì ïééãòù ô"òà øùòîì åéúåøéô åòá÷åä íù òéâéùë ãéîå ,úáùá íù çåðì.zexiira oixfgnd oilkexdeíéîùá øåëîì

:øùòîì úåøéôä åòá÷åä íù íéòéâîùëå ,äðéìä íå÷îì åòéâéù ãò éàøò ïäî íéìëåà ,úåøéô íäîò ïéëéìåîå íéùðä é÷åøîúå.oey`x zia xne` dcedi 'x
äëìä ïéàå .íù ïåìì éãë òâåô àåäù ïåùàø úéáá åéìë úåðôì äöåø íãàù éôì ,øéòä ìù øçàä äö÷á ïì àåä åìéôàå øùòîì òáå÷ ,íù ïì àåäù øéòáù

:äãåäé éáøë
c.ozk`ln dxnbp `ly cr:ìéòì ùøåôîù äî éôë ,éøôå éøô ìë .øùòîì ïðøâ òéâä àìù.i`xr odn lek`l xqe` xfril` 'x,ïäéúåøùòî ìë ùéøôéù ãò

:úìáåè äîåøúã.mixizn minkge:äìëìëä êåúî íøú ë"à àìà úìáåè äîåøú ïéà éøáñã.dnxzy mip`z zlklk:úåøùòîì ïðøâ òéâä àìù ãò'x
.xizn oerny:äìëìëä êåúî íøú åìéôà.mixqe` minkgeìåëàì øåñà íøúù øçàìå ,äìëìëä êåúî íøúùë øùòîì úòáå÷ äîåøúã íéîëçë äëìäå

:úåøùòîä ìë ùéøôéù ãò äìëìë äúåàî éàøò
d.xyriy cr:ìáåè ç÷îã.sxiv m`e:úçà úçà ìëåàã øéàî éáø äãåî ìëàå è÷éì äðå÷äù ïîæá ìáà .áééç åì ïúðå úçàë 'á äðéâä ìòá ç÷ìù

`xephxa yexit

CìBä àeäL íB÷îì òébî àeäL ãò לן שהוא פי על ואף – ÇÆÇÄÇÄÀÆÅ
ה), א, (לעיל  ששנינו  ומה למעשר. קובע הלינה מקום אין בדרך ,
למעשר, הוקבעו  בשדה מלאכתם משנגמרה לשוק, פירות במוליך

שלא  הוא המדובר  כאן אבל  שהוא, מקום בכל למכרם בעומד  היינו 
בירושלים או ביהודה אלא אחר במקום למכרם בדעתו (ר"ש),היה

יהודה  אנשי עם שפסק או ביוקר , שם נמכרים שהפירות משום כגון
שם ראשונה"),להביאם ליהודה ("משנה  שיגיע עד  מהם אוכל הלכך

ליהודה  הפירות במעלה כאן  המדובר  שאין  מפרשים, ויש  לירושלים. או

שם לאכלם אלא שם למכרם כדי לירושלים äøæça(הגר"א).או  ïëåÀÅÇÂÈÈ
אחר : נוסח –.dcedia oke בדעתו נמלך  ליהודה שהגיע קודם אם

לגליל בחזרה שיגיע עד עראי  אכילת מהם אוכל לגליל, להחזירם

פירות (ר"ש ). עמו  ומביא לגליל מיהודה חוזר שכשהוא מפרשים, ויש 

לביתו  מגיע שהוא עד עראי אכילת מהם אוכל שביהודה, משדהו
אליהו").בגליל  "שנות  שלמה"; ãò("מלאכת  :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇ

äúéáMä íB÷îì òébî àeäL שהוא עד  אלא מהם אוכל אינו  – ÆÇÄÇÄÀÇÀÄÈ
כמה  אפילו  לשם וכשמגיע בשבת, שם לנוח רוצה שהוא למקום מגיע

הוקבעו  מיד  זה, במקום לשבות ובדעתו  הואיל  השבת, לפני ימים
שיפריש עד  עראי אכילת אפילו מהם לאכול לו  ואסור למעשר, פירותיו

ומעשרות. תרומה xi`n.מהם iaxk dkld oi`eïéøfçîä ïéìëBøäåÀÈÀÄÇÀÇÀÄ
úBøéòa,לאכילתם פירות עמהם ומוליכים –íéìëBà אכילת – ÈÂÈÀÄ

מעשרות, הפרשת בלא äðéläעראי  íB÷îì íéòébnL ãò– ÇÆÇÄÄÄÀÇÄÈ
משיגיעו  הלכך  למעשר , שקובע כביתם דינו  הלינה מקום שלגביהם

שהם  מהפירות עראי אכילת אפילו לאכול להם אסור  הלינה למקום
ומעשרות. תרומה מהם שיפרישו  עד  עמהם äãeäéמוליכים éaøÇÄÀÈ

Búéa àeä ïBLàøä úéaä :øîBà שהוא לעיר הרוכל משיגיע – ÅÇÇÄÈÄÅ
קובע  שהוא כביתו, דינו  לתוכו, שייכנס שבעיר הראשון הבית שם, לן 

אחר. בבית אלא בית באותו  לן  שאינו  פי על  אף dkldלמעשרות, oi`e
.dcedi iaxk

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïîøzL úBøt,גדולה תרומה מהם שהפריש –äøîâð àHL ãò ÅÆÀÈÈÇÆÄÀÀÈ
ïzëàìî בפרק ששנינו  כפי למעשר , מלאכתם שנגמרה קודם – ÀÇÀÈ

ה-ח), (משניות éàøòהקודם íäî ìBëàlî øñBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÆÁÅÆÂÇ
את מהם שיפריש עד למעשר,– קובעת תרומה שהפרשת המעשרות, כל 

מלאכתם; נגמרה לא ïéøézîאפילו  íéîëçå,עראי מהם לאכול – ÇÂÈÄÇÄÄ
שנגמרה  לאחר  אלא למעשר  קובעת תרומה הפרשת אין שלדעתם

íéðàzמלאכתם, úìkìkî õeç למעשרות שגורנה לעיל ששנינו – ÄÇÀÈÇÀÅÄ

אינו  ואם הכלי , את משימלא מחפה, אינו  ואם בעלים, אותה משיחפה

הפריש שאם חכמים, בה ומודים צרכו; כל  משילקט הכלי, את ממלא
כל ליקט או  מילאה או אותה שחיפה קודם גדולה תרומה הכלכלה מן

המעשרות; כל  ממנה שיפריש  עד עראי אכילת ממנה לאכול  אסור צרכו,
מפרשת  שהמשנה כמו  תאנים, בכלכלת גם חולק שמעון  רבי  ברם,

dîøzLוהולכת: íéðàz úìkìk גדולה תרומה ממנה שהפריש – ÇÀÈÇÀÅÄÆÀÈÈ
למעשרות, גורנה שהגיע øézîקודם ïBòîL éaø ממנה לאכול – ÇÄÄÀÇÄ

קובעת  תרומה אין שלדעתו  המעשרות, הפרשת בלא עראי אכילת

מבואר ובירושלמי הפירות. שאר כדין  תאנים, בכלכלת אף למעשר 
מעשרות  שלושה זיקת עליה שיש  בשעה ומה וחומר: קל  הוא שדן טעמו,

עראי, אכילת ממנה לאכול  מותר  שני), ומעשר  ראשון מעשר  (תרומה,
שכן ?! כל לא מעשרות שני  זיקת אלא עליה שאין íéîëçåÇÂÈÄבשעה

ïéøñBà תרומה ממנה שהופרשה לאחר התאנים מכלכלת לאכול – ÀÄ
של וטעמם לעיל ; שבארנו כמו  המעשרות, כל  שיפריש עד גדולה,

להוסיף  עומד  שאינו דעתו גילה הכלכלה, מתוך  ותרם שהואיל  חכמים,
בחולין טבל  יערב לא שהרי  ישראל"),עליה, נגמרה ("תפארת הלכך 

אלא  תאנים כלכלת דווקא שלאו אמרו , ובירושלמי למעשר . מלאכתה
התרומה  אין  שמעון  רבי שלדעת אחרים, פירות של  בכלכלה הדין  הוא

קובעת  הכלכלה מן התרומה הפרשת חכמים ולדעת למעשר, קובעת
שדוו  מבארים, ויש לפילמעשר . אוסרים, חכמים תאנים בכלכלת קא

כנגמרו  חשובים הם הרי  לכלכלה אותן כשמכניסים תאנים שסתם
ראשונה").מלאכתן  "משנה בחיבורו (עיין נוקט הרמב"ם "zlklkואף
,"mip`z: לשונו odnוכן  lek`l xzen ozk`ln dxnbp `ly zexit mxezd"

drawp ,ozk`ln xnbizy mcew dnxz m`y ,mip`z zlklkn ueg ,i`xr
) "xyrnl;ד ג, מעשר  בדבריהל ' נתבאר  "לא שכותב: שם רדב"ז ועיין

נראה  הר "ש  ומדברי  פירות, משאר תאנים של  כלכלה שונה מה רבנו,

נגמרה  לא שעדיין פירות שאר  הדין הוא אלא תאנים דווקא שלאו
מלאכתם").

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בענין  הקודמות במשניות שלמדנו  בענין ziaלאחר וכן  למעשרות dnexzהקובע
בענין  ללמד ה-ח המשניות באות למעשרות, למעשרות.gwnהקובעת הקובע

Bøáçì øîBàä:בתאנים מלקט שהיה –éì ïúå äæ øqà Cìéä ÈÅÇÂÅÅÈÄÈÆÀÆÄ
íéðàz Lîç Ba–"xqi`" ואם בדינר ); (1/24) קטנה מטבע שם ÈÅÀÅÄ

תאנים, חמש תמורתו  קונה ìëàéהוא àG,התאנים את –ãò ÙÇÇ
øOòiL,אותן –øéàî éaø éøác קובע שמקח לפי  הוא, והטעם – ÆÀÇÅÄÀÅÇÄÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn



fרד dpyn ipy wxt zexyrn zkqn

øîBà:úçà úçà ìëBà,øeèt;óøö íàå,áiç.øîàäãeäé éaø:íéìLeøéa äúéäL íéãøå úpâa äNòî,eéäå ¥¥©©©©¨§¦¥©©¨¨©©¦§¨©£¤§¦©§¨¦¤¨§¨¦¨©¦§¨
GMî úBøkîð íéðàzLøqàa òaøàîe,äîeøz äpnî Løôä àGåíìBòî øNòîe. §¥¦¦§¨¦¨¥©§©§¦¨§ª§©¦¤¨§¨©£¥¥¨

ÂBøáçì øîBàä:éì øáàL íéðàz øNòa äæ øqà Cìéä–ìëBàå øøBa;éì øáàL ìBkLàa–ìëBàå øbøâî; ¨¥©£¥¥¨¦¨¤§¤¤§¥¦¤¨Ÿ¦¥§¥§¤§¤¨Ÿ¦§©§¥§¥
øáàL ïBnøaéì–ìëBàå èøBt;éì øáàL çéháàa–ìëBàå úôBñ.Bì øîà íà ìáà:elà íéðàz íéøNòa, §¦¤¨Ÿ¦¥§¥©£©¦©¤¨Ÿ¦¥§¥£¨¦¨©§¤§¦§¥¦¥

elà úBìBkLà éðLa,elà íéðBnø éðLa,elà íéçéháà éðLa–Bkøãk ìëBà,øeèôe,ò÷øwì øaçîa äðwL éðtî. ¦§¥¤§¥¦§¥¦¦¥¦§¥£©¦¦¥¥§©§¨¦§¥¤¨¨¦§ª¨©©§©
Êíéðàza Bnò úBö÷ì ìòBtä úà øëBOä,Bì øîà:íéðàz ìëàL úðî ìò–øeèôe ìëBà;úðî ìòéðà ìëàL ©¥¤©¥¦§¦©§¥¦¨©©§¨¤Ÿ©§¥¦¥¨©§¨¤Ÿ©£¦

) éðáe: אחר éúéá)נוסח éðáe,éøëNa éða ìëàiL Bà–øeèôe ìëBà àeä,áiçå ìëBà Bðáe.ìëàL úðî ìò §¦§¥¥¦¤Ÿ©§¦¦§¨¦¥¨§¥§©¨©§¨¤Ÿ©
äòéöwä øçàìe äòéöwä úòLa–äòéöwä úòLa–øeèôe ìëBà;äòéöwä øçàìe–áiçå ìëBà,BðéàL §¨©©§¦¨§©©©§¦¨§¨©©§¦¨¥¨§©©©§¦¨¥§©¨¤¥

.'eke oicxe zpba dyrn dcedi iax xn`äîåøú äðîî ùøôåä àì ë"ôòàå ,íéãøåä éðôî íãà íù ñðëéì íéçéðî åéä àìù ,è÷ìî äéä äðéâä ìòá íúäå
:äãåäé éáøë äëìäå .íìåòî øùòîå

e.xea`y:øçáàå øåøáàù.lke`e xxea:áééç íéúù óøéöå ùìú íà ìáà ìëåàå úçà úçà ùìåú.xbxbn:ìëåàå øéâøâ øéâøâ è÷ìî.hxetïåîøä ãåòá
:ìëåàå øéâøâ øéâøâ åðîî èøåô øáåçîá.lke`e zteq giha`ae:ìëåàå úå÷ã úåëéúç êúåç øîåìë ,ïðéñøâ

f.mip`za zevwl:íéðàúä íäá êåúçì íéìéâøù úåòåö÷îá ïëúçì î"éå ,ùáéì ïçèùì íéùøôî ùé .úåòéö÷ úåùòì.mip`z lke`y n"r el xn`eàìå
áéúëã äøåú ïéãá ìëåà éëä åàìáã äæ éàðúì êéøö äéä(âë íéøáã)åðéàå ç÷îë éåä àì êëìä ,øáãî áåúëä ìòåôáå ,'åâå íéáðò úìëàå êòø íøëá àáú éë

:øùòîì òáå÷.ipae ip` lke`y n"r:òáå÷å ç÷î éåä åðá úìéëà.drivwd xg`leéàðúä çëî ìåëàì àáå äøåú ïéãá ìëåà åðéà ,åúìåòô øáë øîâù

`xephxa yexit

משום  באכילה הפירות את אוסרת והמכירה שהקנייה כלומר  למעשר ,
øeètטבל. ,úçà úçà ìëBà :øîBà äãeäé éaø:גורסים ויש – ÇÄÀÈÅÅÇÇÇÇÈ
,xehte הוא ופטור  אותה, אוכל והוא תאנה תאנה המוכר לו שנותן

למעשר ; התאנים נקבעו  לא זה שבכגון óøöמלעשר , íàå שנתן – ÀÄÅÇ
כאחת, שתיים המוכר  קובע áiçלו המקח זה שבכגון  לעשר , – ÇÈ

מאיר רבי אף ואוכל , מלקט הקונה שאם אמרו , בירושלמי למעשר .
ופטור. אחת אחת שאוכל  יהודה, לרבי äãeäé:מודה éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
íéìLeøéa äúéäL íéãøå úpâa äNòî,תאנים בה שגדלו  – ÇÂÆÀÄÇÀÈÄÆÈÀÈÄÈÇÄ

נותנים  היו  לא הוורדים שמפני  ומוכרן , שם מלקטן  היה הגינה ובעל

שם להיכנס אדם GMî(ירושלמי),לשום úBøkîð íéðàz eéäåL ÀÈÀÅÄÄÀÈÄÈ
øqàa òaøàîe,איסר תמורת תאנים ארבע שלש –Løôä àGå ÅÇÀÇÀÄÈÀËÀÇ

íìBòî øNòîe äîeøz äpnî מאותה שנלקחו התאנים מן  – ÄÆÈÀÈÇÂÅÅÈ
לעיל. שבארנו  כמו  אחת, אחת אוכלים שהיו לפי גינה,

גינות  עושים היו שלא ב), פב, קמא (בבא בבבלי מובא הורדים" "גינת בענין 
אותם  וזורקים שם גדלים רעים (שעשבים סרחון  משום בירושלים, ופרדסים

– לזבלן גינות שדרך ועוד, מימות i"yxבחוץ שהיו  וורדים מגינות חוץ ,(
רש"י: (ופירש הראשונים micxeeנביאים zpib צריכה היתה והיא שמה, כך 

לקטורת).
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למעשר; קובע המקח תלושים פירות בלוקח שדווקא להשמיענו, באה זו  משנה

למעשר . קובע המקח אין לקרקע, במחובר הלוקח אבל

BàäBøáçì øî:פרי עצי  גן לו שיש –øNòa äæ øqà Cìéä ÈÅÇÂÅÅÈÄÈÆÀÆÆ
éì øáàL íéðàz,האילן מן אותן ואתלוש לי  שאברור –øøBa ÀÅÄÆÈÙÄÅ

ìëBàåשתי וצירף תלש  אם אבל המעשר . מן  ופטור אחת אחת – ÀÅ
מצרף  כשהוא הלכך הנתלש, אלא קנה שלא לעשר, חייב תאנים,

הקודמת. במשנה יהודה רבי  כדעת למעשר , קובע המקח שתיים,
éì øáàL ìBkLàaבאשכול זה איסר  הילך  לחברו: האומר  – ÀÆÀÆÈÙÄ

לי, ìëBàåשאבחר  øbøâî שבאילן האשכול  מן  גרגר  גרגר מלקט – ÀÇÀÅÀÅ
למעשר. קובע בתלוש שהקניין האשכול , את יתלוש  לא אבל ואוכל,

éì øáàL ïBnøaשאבור ברימון זה איסר הילך לחבירו : אמר אם – ÀÄÆÈÙÄ
ìëBàåלי , èøBtפרד ממנו  נוטל לאילן  במחובר הרימון בעוד  – ÅÀÅ

ואוכל. ו) א, לעיל (עיין éìפרד  øáàL çéháàaאמר אם – ÇÂÇÄÇÆÈÙÄ
לי , שאבור באבטיח זה איסר  הילך ìëBàåלחבירו : úôBñחותך – ÅÀÅ

האבטיח  את או הרימון את תלש  אם ברם ואוכל . חתיכות חתיכות ממנו 

בתלוש שהמקח ומעשרות, תרומות ממנו שיפריש עד לאכלו  לו אסור

למעשר. Bì:קובע øîà íà ìáàזה איסר íéðàzהילך íéøNòa ÂÈÄÈÇÀÆÀÄÀÅÄ
,elà או,elà úBìBkLà éðLa או,elà íéðBnø éðLa אוéðLa ÅÄÀÅÆÀÅÄÀÅÄÄÅÄÀÅ

elà íéçéháà,לקרקע במחובר  בעודם אותם בירר שכבר –ìëBà ÂÇÄÄÅÅ
øeèôe ,Bkøãkעראי אכילת מהם ואוכל אותם שתולש כלומר  – ÀÇÀÈ

מעשר, הפרשת ò÷øwìבלא øaçîa äðwL éðtî והמקח – ÄÀÅÆÈÈÄÀËÈÇÇÀÇ
אכילת  שאוכל הגינה, כבעל דינו הלכך  למעשרות. קובע אינו  במחובר

לביתו  מביאם שהוא עד מהפירות, טוב").עראי  יום ("תוספות
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ממעשרות, פטורה אכילתו אימתי בהם, שעובד בפירות האוכל  בפועל דנה משנתנו
למעשר . הקובע כמקח דינה ואימתי

íéðàza Bnò úBö÷ì ìòBtä úà øëBOä,"ב"מוקצה לשטחן – ÇÅÆÇÅÄÀÄÇÀÅÄ
קציעות, לעשותן  מפרשים: ויש  לייבשן ; כדי  לכך , המיוחד במקום היינו 
ולעשות  לדרסן  או לייבשן כדי  ולקפלן בהן  חיתוכים לעשות היינו 

מבארים: ויש דבילה; עיגולי  עוקציהן zevwlמהן לקצץ או  לחתכן –
לכך ), מיוחדת סכין  (מין  במקצוע או Bìבמוקצה øîàהפועל – ÈÇ

הבית: íéðàzלבעל ìëàL úðî ìò העבודה את מקבל  אני – ÇÀÈÆÙÇÀÅÄ
בהן , עבודתי  בשעת תאנים שאוכל מהתאנים,ìëBàבתנאי הפועל – Å

øeèôe מדין אוכל הריהו עמו , התנה לא אם שאפילו  המעשר, מן  – È
שנאמר כה):תורה, כג, ענבים (דברים  ואכלת רעך בכרם תבוא "כי 

לאכול לו שמותר  מדבר, הכתוב שבפועל ופירשו  שבעך ", כנפשך
עמ  שהתנה פי על אף ולכן  בהם, שעובד  ופטורבפירות מקח, זה אין  ו,

: הפועל אמר  ואם éðáeמלעשר. éðà ìëàL úðî ìò נוסח – ÇÀÈÆÙÇÂÄÀÄ
izia,אחר : ipae ip`Bàמנת éøëNaעל  éða ìëàiLבשכר – ÆÙÇÀÄÄÀÈÄ

øeèôeעבודתי, ìëBà àeä,תורה מדין  אוכל  שהוא לפי מלעשר , – ÅÈ
לעיל , שבארנו  áiçåכמו  ìëBà Bðáe כמקח דינה שאכילתו  לעשר, – ÀÅÀÇÈ

הפועל: אמר אם למעשר . äòéöwäהקובע úòLa ìëàL úðî ìòÇÀÈÆÙÇÀÈÇÇÀÄÈ
המלאכה, בשעת –äòéöwä øçàìe את שאגמור  לאחר  וגם – ÀÇÇÇÀÄÈ

øeèôeמלאכתי , ìëBà ,äòéöwä úòLa שבשעת המעשר , מן  – ÀÈÇÇÀÄÈÅÈ
מקח; זה ואין תורה, מדין  אוכל ìëBàהמלאכה ,äòéöwä øçàìeÀÇÇÇÀÄÈÅ

áiçå,לעשר –äøBzä ïî ìëBà BðéàLהתנאי מכוח אלא – ÀÇÈÆÅÅÄÇÈ
למעשר. הקובע מקח זה הרי  ולכן עמו , ììkäשהתנה äæ בענין – ÆÇÀÈ

בהם: שעובד בפירות האוכל  äøBzäפועל ïî ìëBàäפי על  – ÈÅÄÇÈ
תורה, המעשר ;øeètדין  מן –äøBzä ïî ìëBà BðéàLå אלא – ÈÀÆÅÅÄÇÈ

הבית, בעל עם שהתנה תנאי בבא áiçבתוקף במסכת לעשר. – ÇÈ
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äøBzä ïî ìëBà.ììkä äæ:äøBzä ïî ìëBàä,øeèt;äøBzä ïî ìëBà BðéàLå,áiç. ¥¦©¨¤©§¨¨¥¦©¨¨§¤¥¥¦©¨©¨
Áíéñála äNBò äéä,òáL úBðáa ìëàé àG;òáL úBðáa,íéñála ìëàé àG;Bîöò úà àeä òðBî ìáàãò ¨¨¤©§¨¦Ÿ©¦§¤©¦§¤©Ÿ©©§¨¦£¨¥©¤©§©

úBôiä íB÷îì òébnL,ìëBàå.éìçnäBøáç íò ó,ìBëàì äæå ìBëàì äæ,úBö÷ì äæå úBö÷ì äæ,äæå ìBëàì äæ ¤©¦©¦§©¨§¥©©£¦¦£¥¤¤¡§¤¤¡¤¦§§¤¦§¤¤¡§¤
úBö÷ì–áiç.äãeäé éaøøîBà:éìçnäìBëàì ó–áiç,úBö÷ìå–øeèt. ¦§©¨©¦§¨¥©©£¦¤¡©¨§¦§¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡úBö÷ì Bøöça íéðàz øéáònä,ïéøeèôe íéìëBà Búéá éðáe åéða.BnòL íéìòBtä,úBðBæî åéìò íäì ïéàL ïîæa ©©£¦§¥¦©£¥¦§¨¨§¥¥§¦§¦©£¦¤¦¦§©¤¥¨¤¨¨§
–ïéøeèôe ïéìëBà;úBðBæî åéìò íäì Lé íà ìáà,eìëàé àG elà éøä. §¦§¦£¨¦¥¨¤¨¨§£¥¥Ÿ§

:ç÷îë éåäå.xeht dxezd on lke`díéìòåôä úà øëåùä ÷øôáå[æô óã]ùåìúáå äëàìî øîâ úòùá ò÷ø÷ì øáåçîá äùåòä äøåúä ïî íéìëåà åìà ùøôî
:åúëàìî äøîâð àìù ãò

g.miqala:íéòøä íéðàúä éðéîî ïéî.ray zepaa:íéáåèå íéðáì íéðàú ìù ïéî.ray zepaa lk`i `láéúëã(âë íéøáã)úìëàå êòø íøëá àáú éë
:íéáðòá ìëàé àì íéðàúá äùåò äéä íàù ïàëî ,íéáðò àìà íøëá ïéàù åðòãé àì éëå íéáðò úìëàå øîåì ãåîìú äî ,íéáðò.envr z` rpen la`

:úåòøá ìåëàì åì äéäù äî úåôéä ïî ìëåàå ,úåôéì òéâîù ãò úåòøá äùåòù äòùá ìåëàì àìù åîöò úà òðåî úåéäì éàùø ìòåôdfe lek`l df
.lek`l:êìùá ìëåà éðàå éìù íéðàúá äúà ìåëà.zevwl dfe zevwl dfìëåà éðàå úåòåö÷îá úåëåúçä åà ùáéì úåçåèùä éìù úåòéö÷á äúà ìåëà

:êìù úåòéö÷á.zevwl dfe lek`l df:úåøùòîì òáå÷å ç÷î éåä åìà ìëá ,êìù úåòéö÷á ìëåà éðàå éìù íéçìä íéðàúá äúà ìåëàlek`l silgnd
.xeht zevwl ,aiig:é"øë äëìäå .ïäá òáå÷ ç÷îä ïéà ïúëàìî äøîâð àìù åììä úåòéö÷ êëìä ,åúëàìî äøîâð àìù øáãá òáå÷ ç÷î ïéàã

b`.mip`z xiarnd:úåòéö÷ä íéùåòù íå÷îì íëéìåäì ,åøöç êøã.oixehte oilke`øáãá úòáå÷ äðéà øöçãøåñà àåä ìáà ,åúëàìî äøîâð àìù
åá ïéùåò ïéàù íå÷îá åìéôà ïéøúåî åéðáå .øëéð åðéà åîå÷îá àìùå åúëàìî äøîâð àìù øëéð åîå÷îáã íåùî ,úåòéö÷ä íéùåòù íå÷îá àìà ìåëàì

:úåòéö÷ä íéùåòù íå÷îá àìà øúåî åðéà êìîéì åãéáù àåä ìáà ,ïéøúåî úåòéö÷ ïäî úåùòì ïäéáà úòãù ïåéëå êìîéì íäá éåìú ïéàù ,úåòéö÷äla`
.zepefn eilr mdl yi m`:úåòéö÷ä íéùåòù íå÷î ãò ïøéáòäì àìà ïøëù àìã äëàìî øîâ åðéàù ïåéë ,äøåúä ïî ïéìëåà ïðéàã ,ïäì õö÷ùel` ixd

.elk`i `l:åç÷îá åéðéò ç÷åìäù ïúëàìî äøîâðë éáéùç ç÷åì éáâìå ,ç÷î éåäã
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שנו : ב) (ז, e",rwxwlמציעא xaegna dyerd :dxezd on oilke` el`
xaca ;ezk`ln dxnbp `ly cr ,rwxwd on yelzae ;dk`ln xnb zrya

.ux`d on eleciby

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מלאכתו. בשעת בפירות האוכל  בפועל לדון מוסיפה משנתנו 

äNBò äéä, מלאכתו את הפועל  –íéñála,גרועות תאנים מין  – ÈÈÆÇÀÈÄ
òáL úBðáa ìëàé àG הוא ואם ומשובחות, לבנות תאנים מין – ÙÇÄÀÆÇ

וכן  לעשר . חייב תורה, מדין  אוכל  ואינו  הואיל  שבע, בבנות אוכל 

עושה היה íéñálaאם ìëàé àG ,òáL úBðáaפועל שאין  – ÄÀÆÇÙÇÇÀÈÄ
שנאמר בהם, עושה שהוא מין  באותו  אלא התורה מן (דברים אוכל

כה): תלמודכג , מה ודרשו: ענבים", ואכלת רעך  בכרם תבוא "כי
אלא  ענבים? אלא בכרם שאין  ידוע לא וכי ענבים"? "ואכלת לומר 

יאכל לא – בענבים בענבים, יאכל לא בתאנים עושה היה שאם מכאן 
ד).בתאנים ז , מציעא Bîöò(בבא úà àeä òðBî ìáàרשאי – ÂÈÅÇÆÇÀ

הרעים, הפירות מן מלאכול עצמו  את למנוע òébnLהפועל ãòÇÆÇÄÇ
úBôiä íB÷îì,היפים בפירות עושה שהוא למקום –ìëBàå– ÄÀÇÈÀÅ

שכתוב כמו שבעו, כדי  לעשר.(שם ):מהם חייב ואינו  שבעך ", "כנפשך 
Bøáç íò óéìçnä,בתאנים תאנים –ìBëàì äæå ìBëàì äæ ÇÇÂÄÄÂÅÆÆÁÀÆÆÁ

או  שהן , כמות לאכלן  התאנים את לוקח מהם אחד  שכל –úBö÷ì äæÆÄÀ
úBö÷ì äæå לוקח שהוא התאנים את לקצות רוצה מהם אחד  שכל  – ÀÆÄÀ

במשנה  שבארנו כמו  קציעות, מהן  לעשות או  לשוטחן היינו  מחברו ,
או úBö÷ìהקודמת, äæå ìBëàì äæ את לאכול  מתכוון  שאחד  – ÆÆÁÀÆÄÀ

לקצותן  חליפיהן את לקח והשני  המוחלפות שלמה ").התאנים ("מלאכת 

מפרשים: zevwlויש  dfe zevwl df אתה אכול  לחבירו: אחד שאמר  –
או  שלך, בקציעות ואני  שלי zevwlבקציעות dfe lek`l dfשאמר –

שלך בקציעות אוכל ואני שלי  בתאנים אתה אכול לחברו: אחד 

הללו(ברטנורא ); החילופים שדינו áiçבכל  לעשר , מהם אחד  כל – ÇÈ
למעשר . קובע ומקח ìBëàìכלוקח, óéìçnä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÂÄÆÁ

לאכול, שמחליף זה –áiç,לעשר –úBö÷ìå שמחליף וזה – ÇÈÀÄÀ
שעדיין øeètלקצות, בדבר  למעשר קובע המקח שאין מלעשר , – È

קמא  תנא ברם, עראי . מהן לאכול  מותר ולכן מלאכתו , נגמרה לא

בדבר ובין מלאכתו שנגמרה בדבר  בין למעשר קובע שמקח סובר
מלאכתו. נגמרה dcedi.שלא iaxk dklde
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לאכול אסור לחצרו, פירותיו  שהמביא כלומר  למעשר, קובעת שחצר הזכרנו  כבר 
במעביר  דנה משנתנו ומעשרות. תרומה מהם שיפריש עד  עראי אכילת אפילו  מהם

מהן  ולעשות שם לייבשן  שרוצה למקום חצרו דרך קציעות.תאנים

úBö÷ì Bøöça íéðàz øéáònä למקום חצרו דרך שהעבירן – ÇÇÂÄÀÅÄÇÂÅÄÀ
קציעות, מהן  ולעשות שם לייבשן  כדי  "מוקצה", הנקרא åéðaÈÈמיוחד 

Búéá éðáe, אשתו כגון  ביתו  בני ושאר  –íéìëBà התאנים מן – ÀÅÅÀÄ
עראי , למעשרïéøeèôeאכילת קובעת החצר שאין  המעשר , מן – ÀÄ

מהם  לאכול  אסור  עצמו הבית בעל ברם, מלאכתו . נגמרה שלא בדבר

מלאכתן  עדיין נגמרה שלא הדבר ניכר ששם בלבד, ב"מוקצה" אלא
ניכר זה אין  אחר  במקום אבל התאנים, שאם (ירושלמי),של ועוד,

שלא  עליהן  נמלך כאילו  זה הרי  הללו, מהתאנים אוכל הבית בעל 
הלכך מלאכתן, כנגמרה הן והרי  שהן , כמות לאכלן  אלא לקצותן

תלוי הדבר שאין  ביתו , ובני בבניו כן  לא למעשר. החצר  קובעת לגביו
הרי לקצותן, אביהם שדעת וכיון  לקצותן, לא או לקצותן אם בדעתם,

למעשר קובעת החצר אין  לגביהן  ולכן  מלאכתן, נגמרה לא עדיין 

BnòL(הרא"ש ). íéìòBtä ולא אחרת מלאכה עמו שעושים – ÇÂÄÆÄ
התורה מן  אוכלים אינם זה שבכגון  ראשונה "),בתאנים, ïîæaÄÀÇ("משנה

úBðBæî åéìò íäì ïéàL מרשה הוא אבל  מזונות להם פסק שלא – ÆÅÈÆÈÈÀ
התאנים, מן  לאכול  עראי ,ïéìëBàלהם אכילת –ïéøeèôe מן – ÀÄÀÄ

למעשר. קובעת מתנה ואין במתנה התאנים את להם שנתן  המעשר,
úBðBæî åéìò íäì Lé íà ìáà להם לתת עמהם שפסק מזונות,– ÂÈÄÅÈÆÈÈÀ

eìëàé àG elà éøä תרומה מהם שיפרישו עד התאנים מן  – ÂÅÅÙÀ
התאנים  את להם מוכר הבית בעל  כאילו  זה שהרי ומעשרות,

הן  חשובות לאכילה, התאנים את נוטלים שהם וכיון  במזונותיהם,
למעשר הקובע מקח זה הרי ולכן מלאכתן, כנגמרה (הר"ש ;לגביהן 

ראשונה"). "משנה  ראויברטנורא ; שאין  "לפי הטעם: מבאר הרמב"ם
הטבל ". מן חובו  שיפרע
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øîBà:úçà úçà ìëBà,øeèt;óøö íàå,áiç.øîàäãeäé éaø:íéìLeøéa äúéäL íéãøå úpâa äNòî,eéäå ¥¥©©©©¨§¦¥©©¨¨©©¦§¨©£¤§¦©§¨¦¤¨§¨¦¨©¦§¨
GMî úBøkîð íéðàzLøqàa òaøàîe,äîeøz äpnî Løôä àGåíìBòî øNòîe. §¥¦¦§¨¦¨¥©§©§¦¨§ª§©¦¤¨§¨©£¥¥¨

ÂBøáçì øîBàä:éì øáàL íéðàz øNòa äæ øqà Cìéä–ìëBàå øøBa;éì øáàL ìBkLàa–ìëBàå øbøâî; ¨¥©£¥¥¨¦¨¤§¤¤§¥¦¤¨Ÿ¦¥§¥§¤§¤¨Ÿ¦§©§¥§¥
øáàL ïBnøaéì–ìëBàå èøBt;éì øáàL çéháàa–ìëBàå úôBñ.Bì øîà íà ìáà:elà íéðàz íéøNòa, §¦¤¨Ÿ¦¥§¥©£©¦©¤¨Ÿ¦¥§¥£¨¦¨©§¤§¦§¥¦¥

elà úBìBkLà éðLa,elà íéðBnø éðLa,elà íéçéháà éðLa–Bkøãk ìëBà,øeèôe,ò÷øwì øaçîa äðwL éðtî. ¦§¥¤§¥¦§¥¦¦¥¦§¥£©¦¦¥¥§©§¨¦§¥¤¨¨¦§ª¨©©§©
Êíéðàza Bnò úBö÷ì ìòBtä úà øëBOä,Bì øîà:íéðàz ìëàL úðî ìò–øeèôe ìëBà;úðî ìòéðà ìëàL ©¥¤©¥¦§¦©§¥¦¨©©§¨¤Ÿ©§¥¦¥¨©§¨¤Ÿ©£¦

) éðáe: אחר éúéá)נוסח éðáe,éøëNa éða ìëàiL Bà–øeèôe ìëBà àeä,áiçå ìëBà Bðáe.ìëàL úðî ìò §¦§¥¥¦¤Ÿ©§¦¦§¨¦¥¨§¥§©¨©§¨¤Ÿ©
äòéöwä øçàìe äòéöwä úòLa–äòéöwä úòLa–øeèôe ìëBà;äòéöwä øçàìe–áiçå ìëBà,BðéàL §¨©©§¦¨§©©©§¦¨§¨©©§¦¨¥¨§©©©§¦¨¥§©¨¤¥

.'eke oicxe zpba dyrn dcedi iax xn`äîåøú äðîî ùøôåä àì ë"ôòàå ,íéãøåä éðôî íãà íù ñðëéì íéçéðî åéä àìù ,è÷ìî äéä äðéâä ìòá íúäå
:äãåäé éáøë äëìäå .íìåòî øùòîå

e.xea`y:øçáàå øåøáàù.lke`e xxea:áééç íéúù óøéöå ùìú íà ìáà ìëåàå úçà úçà ùìåú.xbxbn:ìëåàå øéâøâ øéâøâ è÷ìî.hxetïåîøä ãåòá
:ìëåàå øéâøâ øéâøâ åðîî èøåô øáåçîá.lke`e zteq giha`ae:ìëåàå úå÷ã úåëéúç êúåç øîåìë ,ïðéñøâ

f.mip`za zevwl:íéðàúä íäá êåúçì íéìéâøù úåòåö÷îá ïëúçì î"éå ,ùáéì ïçèùì íéùøôî ùé .úåòéö÷ úåùòì.mip`z lke`y n"r el xn`eàìå
áéúëã äøåú ïéãá ìëåà éëä åàìáã äæ éàðúì êéøö äéä(âë íéøáã)åðéàå ç÷îë éåä àì êëìä ,øáãî áåúëä ìòåôáå ,'åâå íéáðò úìëàå êòø íøëá àáú éë

:øùòîì òáå÷.ipae ip` lke`y n"r:òáå÷å ç÷î éåä åðá úìéëà.drivwd xg`leéàðúä çëî ìåëàì àáå äøåú ïéãá ìëåà åðéà ,åúìåòô øáë øîâù
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משום  באכילה הפירות את אוסרת והמכירה שהקנייה כלומר  למעשר ,
øeètטבל. ,úçà úçà ìëBà :øîBà äãeäé éaø:גורסים ויש – ÇÄÀÈÅÅÇÇÇÇÈ
,xehte הוא ופטור  אותה, אוכל והוא תאנה תאנה המוכר לו שנותן

למעשר ; התאנים נקבעו  לא זה שבכגון óøöמלעשר , íàå שנתן – ÀÄÅÇ
כאחת, שתיים המוכר  קובע áiçלו המקח זה שבכגון  לעשר , – ÇÈ

מאיר רבי אף ואוכל , מלקט הקונה שאם אמרו , בירושלמי למעשר .
ופטור. אחת אחת שאוכל  יהודה, לרבי äãeäé:מודה éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
íéìLeøéa äúéäL íéãøå úpâa äNòî,תאנים בה שגדלו  – ÇÂÆÀÄÇÀÈÄÆÈÀÈÄÈÇÄ

נותנים  היו  לא הוורדים שמפני  ומוכרן , שם מלקטן  היה הגינה ובעל

שם להיכנס אדם GMî(ירושלמי),לשום úBøkîð íéðàz eéäåL ÀÈÀÅÄÄÀÈÄÈ
øqàa òaøàîe,איסר תמורת תאנים ארבע שלש –Løôä àGå ÅÇÀÇÀÄÈÀËÀÇ

íìBòî øNòîe äîeøz äpnî מאותה שנלקחו התאנים מן  – ÄÆÈÀÈÇÂÅÅÈ
לעיל. שבארנו  כמו  אחת, אחת אוכלים שהיו לפי גינה,

גינות  עושים היו שלא ב), פב, קמא (בבא בבבלי מובא הורדים" "גינת בענין 
אותם  וזורקים שם גדלים רעים (שעשבים סרחון  משום בירושלים, ופרדסים

– לזבלן גינות שדרך ועוד, מימות i"yxבחוץ שהיו  וורדים מגינות חוץ ,(
רש"י: (ופירש הראשונים micxeeנביאים zpib צריכה היתה והיא שמה, כך 

לקטורת).
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למעשר; קובע המקח תלושים פירות בלוקח שדווקא להשמיענו, באה זו  משנה

למעשר . קובע המקח אין לקרקע, במחובר הלוקח אבל

BàäBøáçì øî:פרי עצי  גן לו שיש –øNòa äæ øqà Cìéä ÈÅÇÂÅÅÈÄÈÆÀÆÆ
éì øáàL íéðàz,האילן מן אותן ואתלוש לי  שאברור –øøBa ÀÅÄÆÈÙÄÅ

ìëBàåשתי וצירף תלש  אם אבל המעשר . מן  ופטור אחת אחת – ÀÅ
מצרף  כשהוא הלכך הנתלש, אלא קנה שלא לעשר, חייב תאנים,

הקודמת. במשנה יהודה רבי  כדעת למעשר , קובע המקח שתיים,
éì øáàL ìBkLàaבאשכול זה איסר  הילך  לחברו: האומר  – ÀÆÀÆÈÙÄ

לי, ìëBàåשאבחר  øbøâî שבאילן האשכול  מן  גרגר  גרגר מלקט – ÀÇÀÅÀÅ
למעשר. קובע בתלוש שהקניין האשכול , את יתלוש  לא אבל ואוכל,

éì øáàL ïBnøaשאבור ברימון זה איסר הילך לחבירו : אמר אם – ÀÄÆÈÙÄ
ìëBàåלי , èøBtפרד ממנו  נוטל לאילן  במחובר הרימון בעוד  – ÅÀÅ

ואוכל. ו) א, לעיל (עיין éìפרד  øáàL çéháàaאמר אם – ÇÂÇÄÇÆÈÙÄ
לי , שאבור באבטיח זה איסר  הילך ìëBàåלחבירו : úôBñחותך – ÅÀÅ

האבטיח  את או הרימון את תלש  אם ברם ואוכל . חתיכות חתיכות ממנו 

בתלוש שהמקח ומעשרות, תרומות ממנו שיפריש עד לאכלו  לו אסור

למעשר. Bì:קובע øîà íà ìáàזה איסר íéðàzהילך íéøNòa ÂÈÄÈÇÀÆÀÄÀÅÄ
,elà או,elà úBìBkLà éðLa או,elà íéðBnø éðLa אוéðLa ÅÄÀÅÆÀÅÄÀÅÄÄÅÄÀÅ

elà íéçéháà,לקרקע במחובר  בעודם אותם בירר שכבר –ìëBà ÂÇÄÄÅÅ
øeèôe ,Bkøãkעראי אכילת מהם ואוכל אותם שתולש כלומר  – ÀÇÀÈ

מעשר, הפרשת ò÷øwìבלא øaçîa äðwL éðtî והמקח – ÄÀÅÆÈÈÄÀËÈÇÇÀÇ
אכילת  שאוכל הגינה, כבעל דינו הלכך  למעשרות. קובע אינו  במחובר

לביתו  מביאם שהוא עד מהפירות, טוב").עראי  יום ("תוספות
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ממעשרות, פטורה אכילתו אימתי בהם, שעובד בפירות האוכל  בפועל דנה משנתנו
למעשר . הקובע כמקח דינה ואימתי

íéðàza Bnò úBö÷ì ìòBtä úà øëBOä,"ב"מוקצה לשטחן – ÇÅÆÇÅÄÀÄÇÀÅÄ
קציעות, לעשותן  מפרשים: ויש  לייבשן ; כדי  לכך , המיוחד במקום היינו 
ולעשות  לדרסן  או לייבשן כדי  ולקפלן בהן  חיתוכים לעשות היינו 

מבארים: ויש דבילה; עיגולי  עוקציהן zevwlמהן לקצץ או  לחתכן –
לכך ), מיוחדת סכין  (מין  במקצוע או Bìבמוקצה øîàהפועל – ÈÇ

הבית: íéðàzלבעל ìëàL úðî ìò העבודה את מקבל  אני – ÇÀÈÆÙÇÀÅÄ
בהן , עבודתי  בשעת תאנים שאוכל מהתאנים,ìëBàבתנאי הפועל – Å

øeèôe מדין אוכל הריהו עמו , התנה לא אם שאפילו  המעשר, מן  – È
שנאמר כה):תורה, כג, ענבים (דברים  ואכלת רעך בכרם תבוא "כי 

לאכול לו שמותר  מדבר, הכתוב שבפועל ופירשו  שבעך ", כנפשך
עמ  שהתנה פי על אף ולכן  בהם, שעובד  ופטורבפירות מקח, זה אין  ו,

: הפועל אמר  ואם éðáeמלעשר. éðà ìëàL úðî ìò נוסח – ÇÀÈÆÙÇÂÄÀÄ
izia,אחר : ipae ip`Bàמנת éøëNaעל  éða ìëàiLבשכר – ÆÙÇÀÄÄÀÈÄ

øeèôeעבודתי, ìëBà àeä,תורה מדין  אוכל  שהוא לפי מלעשר , – ÅÈ
לעיל , שבארנו  áiçåכמו  ìëBà Bðáe כמקח דינה שאכילתו  לעשר, – ÀÅÀÇÈ

הפועל: אמר אם למעשר . äòéöwäהקובע úòLa ìëàL úðî ìòÇÀÈÆÙÇÀÈÇÇÀÄÈ
המלאכה, בשעת –äòéöwä øçàìe את שאגמור  לאחר  וגם – ÀÇÇÇÀÄÈ

øeèôeמלאכתי , ìëBà ,äòéöwä úòLa שבשעת המעשר , מן  – ÀÈÇÇÀÄÈÅÈ
מקח; זה ואין תורה, מדין  אוכל ìëBàהמלאכה ,äòéöwä øçàìeÀÇÇÇÀÄÈÅ

áiçå,לעשר –äøBzä ïî ìëBà BðéàLהתנאי מכוח אלא – ÀÇÈÆÅÅÄÇÈ
למעשר. הקובע מקח זה הרי  ולכן עמו , ììkäשהתנה äæ בענין – ÆÇÀÈ

בהם: שעובד בפירות האוכל  äøBzäפועל ïî ìëBàäפי על  – ÈÅÄÇÈ
תורה, המעשר ;øeètדין  מן –äøBzä ïî ìëBà BðéàLå אלא – ÈÀÆÅÅÄÇÈ

הבית, בעל עם שהתנה תנאי בבא áiçבתוקף במסכת לעשר. – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt zexyrn zkqn

äøBzä ïî ìëBà.ììkä äæ:äøBzä ïî ìëBàä,øeèt;äøBzä ïî ìëBà BðéàLå,áiç. ¥¦©¨¤©§¨¨¥¦©¨¨§¤¥¥¦©¨©¨
Áíéñála äNBò äéä,òáL úBðáa ìëàé àG;òáL úBðáa,íéñála ìëàé àG;Bîöò úà àeä òðBî ìáàãò ¨¨¤©§¨¦Ÿ©¦§¤©¦§¤©Ÿ©©§¨¦£¨¥©¤©§©

úBôiä íB÷îì òébnL,ìëBàå.éìçnäBøáç íò ó,ìBëàì äæå ìBëàì äæ,úBö÷ì äæå úBö÷ì äæ,äæå ìBëàì äæ ¤©¦©¦§©¨§¥©©£¦¦£¥¤¤¡§¤¤¡¤¦§§¤¦§¤¤¡§¤
úBö÷ì–áiç.äãeäé éaøøîBà:éìçnäìBëàì ó–áiç,úBö÷ìå–øeèt. ¦§©¨©¦§¨¥©©£¦¤¡©¨§¦§¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡úBö÷ì Bøöça íéðàz øéáònä,ïéøeèôe íéìëBà Búéá éðáe åéða.BnòL íéìòBtä,úBðBæî åéìò íäì ïéàL ïîæa ©©£¦§¥¦©£¥¦§¨¨§¥¥§¦§¦©£¦¤¦¦§©¤¥¨¤¨¨§
–ïéøeèôe ïéìëBà;úBðBæî åéìò íäì Lé íà ìáà,eìëàé àG elà éøä. §¦§¦£¨¦¥¨¤¨¨§£¥¥Ÿ§

:ç÷îë éåäå.xeht dxezd on lke`díéìòåôä úà øëåùä ÷øôáå[æô óã]ùåìúáå äëàìî øîâ úòùá ò÷ø÷ì øáåçîá äùåòä äøåúä ïî íéìëåà åìà ùøôî
:åúëàìî äøîâð àìù ãò

g.miqala:íéòøä íéðàúä éðéîî ïéî.ray zepaa:íéáåèå íéðáì íéðàú ìù ïéî.ray zepaa lk`i `láéúëã(âë íéøáã)úìëàå êòø íøëá àáú éë
:íéáðòá ìëàé àì íéðàúá äùåò äéä íàù ïàëî ,íéáðò àìà íøëá ïéàù åðòãé àì éëå íéáðò úìëàå øîåì ãåîìú äî ,íéáðò.envr z` rpen la`

:úåòøá ìåëàì åì äéäù äî úåôéä ïî ìëåàå ,úåôéì òéâîù ãò úåòøá äùåòù äòùá ìåëàì àìù åîöò úà òðåî úåéäì éàùø ìòåôdfe lek`l df
.lek`l:êìùá ìëåà éðàå éìù íéðàúá äúà ìåëà.zevwl dfe zevwl dfìëåà éðàå úåòåö÷îá úåëåúçä åà ùáéì úåçåèùä éìù úåòéö÷á äúà ìåëà

:êìù úåòéö÷á.zevwl dfe lek`l df:úåøùòîì òáå÷å ç÷î éåä åìà ìëá ,êìù úåòéö÷á ìëåà éðàå éìù íéçìä íéðàúá äúà ìåëàlek`l silgnd
.xeht zevwl ,aiig:é"øë äëìäå .ïäá òáå÷ ç÷îä ïéà ïúëàìî äøîâð àìù åììä úåòéö÷ êëìä ,åúëàìî äøîâð àìù øáãá òáå÷ ç÷î ïéàã

b`.mip`z xiarnd:úåòéö÷ä íéùåòù íå÷îì íëéìåäì ,åøöç êøã.oixehte oilke`øáãá úòáå÷ äðéà øöçãøåñà àåä ìáà ,åúëàìî äøîâð àìù
åá ïéùåò ïéàù íå÷îá åìéôà ïéøúåî åéðáå .øëéð åðéà åîå÷îá àìùå åúëàìî äøîâð àìù øëéð åîå÷îáã íåùî ,úåòéö÷ä íéùåòù íå÷îá àìà ìåëàì

:úåòéö÷ä íéùåòù íå÷îá àìà øúåî åðéà êìîéì åãéáù àåä ìáà ,ïéøúåî úåòéö÷ ïäî úåùòì ïäéáà úòãù ïåéëå êìîéì íäá éåìú ïéàù ,úåòéö÷äla`
.zepefn eilr mdl yi m`:úåòéö÷ä íéùåòù íå÷î ãò ïøéáòäì àìà ïøëù àìã äëàìî øîâ åðéàù ïåéë ,äøåúä ïî ïéìëåà ïðéàã ,ïäì õö÷ùel` ixd

.elk`i `l:åç÷îá åéðéò ç÷åìäù ïúëàìî äøîâðë éáéùç ç÷åì éáâìå ,ç÷î éåäã

`xephxa yexit

שנו : ב) (ז, e",rwxwlמציעא xaegna dyerd :dxezd on oilke` el`
xaca ;ezk`ln dxnbp `ly cr ,rwxwd on yelzae ;dk`ln xnb zrya

.ux`d on eleciby

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מלאכתו. בשעת בפירות האוכל  בפועל לדון מוסיפה משנתנו 

äNBò äéä, מלאכתו את הפועל  –íéñála,גרועות תאנים מין  – ÈÈÆÇÀÈÄ
òáL úBðáa ìëàé àG הוא ואם ומשובחות, לבנות תאנים מין – ÙÇÄÀÆÇ

וכן  לעשר . חייב תורה, מדין  אוכל  ואינו  הואיל  שבע, בבנות אוכל 

עושה היה íéñálaאם ìëàé àG ,òáL úBðáaפועל שאין  – ÄÀÆÇÙÇÇÀÈÄ
שנאמר בהם, עושה שהוא מין  באותו  אלא התורה מן (דברים אוכל

כה): תלמודכג , מה ודרשו: ענבים", ואכלת רעך  בכרם תבוא "כי
אלא  ענבים? אלא בכרם שאין  ידוע לא וכי ענבים"? "ואכלת לומר 

יאכל לא – בענבים בענבים, יאכל לא בתאנים עושה היה שאם מכאן 
ד).בתאנים ז , מציעא Bîöò(בבא úà àeä òðBî ìáàרשאי – ÂÈÅÇÆÇÀ

הרעים, הפירות מן מלאכול עצמו  את למנוע òébnLהפועל ãòÇÆÇÄÇ
úBôiä íB÷îì,היפים בפירות עושה שהוא למקום –ìëBàå– ÄÀÇÈÀÅ

שכתוב כמו שבעו, כדי  לעשר.(שם ):מהם חייב ואינו  שבעך ", "כנפשך 
Bøáç íò óéìçnä,בתאנים תאנים –ìBëàì äæå ìBëàì äæ ÇÇÂÄÄÂÅÆÆÁÀÆÆÁ

או  שהן , כמות לאכלן  התאנים את לוקח מהם אחד  שכל –úBö÷ì äæÆÄÀ
úBö÷ì äæå לוקח שהוא התאנים את לקצות רוצה מהם אחד  שכל  – ÀÆÄÀ

במשנה  שבארנו כמו  קציעות, מהן  לעשות או  לשוטחן היינו  מחברו ,
או úBö÷ìהקודמת, äæå ìBëàì äæ את לאכול  מתכוון  שאחד  – ÆÆÁÀÆÄÀ

לקצותן  חליפיהן את לקח והשני  המוחלפות שלמה ").התאנים ("מלאכת 

מפרשים: zevwlויש  dfe zevwl df אתה אכול  לחבירו: אחד שאמר  –
או  שלך, בקציעות ואני  שלי zevwlבקציעות dfe lek`l dfשאמר –

שלך בקציעות אוכל ואני שלי  בתאנים אתה אכול לחברו: אחד 

הללו(ברטנורא ); החילופים שדינו áiçבכל  לעשר , מהם אחד  כל – ÇÈ
למעשר . קובע ומקח ìBëàìכלוקח, óéìçnä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÂÄÆÁ

לאכול, שמחליף זה –áiç,לעשר –úBö÷ìå שמחליף וזה – ÇÈÀÄÀ
שעדיין øeètלקצות, בדבר  למעשר קובע המקח שאין מלעשר , – È

קמא  תנא ברם, עראי . מהן לאכול  מותר ולכן מלאכתו , נגמרה לא

בדבר ובין מלאכתו שנגמרה בדבר  בין למעשר קובע שמקח סובר
מלאכתו. נגמרה dcedi.שלא iaxk dklde

y c e w z a y

א ה נ ש מ ר ו א ב

לאכול אסור לחצרו, פירותיו  שהמביא כלומר  למעשר, קובעת שחצר הזכרנו  כבר 
במעביר  דנה משנתנו ומעשרות. תרומה מהם שיפריש עד  עראי אכילת אפילו  מהם

מהן  ולעשות שם לייבשן  שרוצה למקום חצרו דרך קציעות.תאנים

úBö÷ì Bøöça íéðàz øéáònä למקום חצרו דרך שהעבירן – ÇÇÂÄÀÅÄÇÂÅÄÀ
קציעות, מהן  ולעשות שם לייבשן  כדי  "מוקצה", הנקרא åéðaÈÈמיוחד 

Búéá éðáe, אשתו כגון  ביתו  בני ושאר  –íéìëBà התאנים מן – ÀÅÅÀÄ
עראי , למעשרïéøeèôeאכילת קובעת החצר שאין  המעשר , מן – ÀÄ

מהם  לאכול  אסור  עצמו הבית בעל ברם, מלאכתו . נגמרה שלא בדבר

מלאכתן  עדיין נגמרה שלא הדבר ניכר ששם בלבד, ב"מוקצה" אלא
ניכר זה אין  אחר  במקום אבל התאנים, שאם (ירושלמי),של ועוד,

שלא  עליהן  נמלך כאילו  זה הרי  הללו, מהתאנים אוכל הבית בעל 
הלכך מלאכתן, כנגמרה הן והרי  שהן , כמות לאכלן  אלא לקצותן

תלוי הדבר שאין  ביתו , ובני בבניו כן  לא למעשר. החצר  קובעת לגביו
הרי לקצותן, אביהם שדעת וכיון  לקצותן, לא או לקצותן אם בדעתם,

למעשר קובעת החצר אין  לגביהן  ולכן  מלאכתן, נגמרה לא עדיין 

BnòL(הרא"ש ). íéìòBtä ולא אחרת מלאכה עמו שעושים – ÇÂÄÆÄ
התורה מן  אוכלים אינם זה שבכגון  ראשונה "),בתאנים, ïîæaÄÀÇ("משנה

úBðBæî åéìò íäì ïéàL מרשה הוא אבל  מזונות להם פסק שלא – ÆÅÈÆÈÈÀ
התאנים, מן  לאכול  עראי ,ïéìëBàלהם אכילת –ïéøeèôe מן – ÀÄÀÄ

למעשר. קובעת מתנה ואין במתנה התאנים את להם שנתן  המעשר,
úBðBæî åéìò íäì Lé íà ìáà להם לתת עמהם שפסק מזונות,– ÂÈÄÅÈÆÈÈÀ

eìëàé àG elà éøä תרומה מהם שיפרישו עד התאנים מן  – ÂÅÅÙÀ
התאנים  את להם מוכר הבית בעל  כאילו  זה שהרי ומעשרות,

הן  חשובות לאכילה, התאנים את נוטלים שהם וכיון  במזונותיהם,
למעשר הקובע מקח זה הרי ולכן מלאכתן, כנגמרה (הר"ש ;לגביהן 

ראשונה"). "משנה  ראויברטנורא ; שאין  "לפי הטעם: מבאר הרמב"ם
הטבל ". מן חובו  שיפרע

izdw - zex`ean zeipyn
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·äãOì åéìòBt àéöBnä,úBðBæî åéìò íäì ïéàL ïîæa–ïéøeèôe ïéìëBà;úBðBæî åéìò íäì Lé íàå–ïéìëBà ©¦£¨©¨¤¦§©¤¥¨¤¨¨§§¦§¦§¦¥¨¤¨¨§§¦
äðàzä ïî úçà úçà,ìqä ïî àG ìáà,ätwä ïî àGå,äö÷nä ïî àGå. ©©©©¦©§¥¨£¨¦©©§¦©ª¨§¦©ª§¤

a.dcyl eilret `ivend:äøåúä ïî ïéìëåà ïéà àúùäã úåøéô ,èå÷ìì àìå úøçà äëàìîì.oixehte oilke`:øëîë äðéà äðúîã ,íäì ïúð íàm`e
.zepefn eilr odl yi:ïäì õö÷ù.'eke zg` zg` oilke`:òá÷ éåä àìã.dvwend on `le:íéðàú ìù éøë

`xephxa yexit

אחדים: דברים נוסיף המשנה באור להרחבת
מזונות,`. עליו  להם שיש מפועלים אשתו שונה למה שואלים: בירושלמי

שאין סובר  משנתנו  של שהתנא ומשיבים, עליו? מזונותיה אשתו גם והרי 
מתנה. בתורת אוכלת היא והרי התורה, מן  אשתו במזונות חייב הבעל 

.aדעתו זו  הרי  התאנים, מן  אוכל אינו עצמו  הבית שבעל לעיל, שבארנו מה
עצמו הבית לבעל  הדין  שהוא וסובר, שם חולק עולא אבל  בירושלמי, רב של 
לפרש  איפוא יש עולא דעת ולפי  המעשר , מן ופטור  התאנים מן שאוכל 
שהואיל כמותו, דינם הם שאף לרבותא, ביתו " ובני "בניו שנקטה משנתנו ,
ואין למעשר, מלאכתן  נגמרה לא ביתו בני לגבי  אף התאנים, לקצות ודעתו 

מלאכתו  נגמרה שלא בדבר למעשר  קובעת שבני(m"anx)החצר  משום או  ,
למעשר קובעת מתנה ואין מתנה, בתורת אוכלים dpey`x")ביתו  dpyn").

.b בענין"enry milretd" לפועלים שהכוונה מפרשים, יש במשנתנו , ששנינו 
אינם  מלאכה גמר  זה שאין  וכיון  ל"מוקצה", התאנים את להעביר ששכרם

התורה מן l`xyi")אוכלים zx`tz" ;`xephxa)שהרי הוא, תמוה זה פירוש אך .
נגמרה  שלא עד  בתלוש התורה מן אוכל  שפועל ב), ז , מציעא (בבא שנינו
לקצות, שדעתו וכאן  ז ), ב, למשנה באורנו (בסוף לעיל שהבאנו כמו  מלאכתו ,
ענין ליישב שנדחק טוב" יום "תוספות (עיין מלאכתן נגמרה לא עדיין הרי
אנשי ו "תוספות ראשונה" "משנה עיין  הם. ותמוהים קשים דבריו גם אבל  זה;

שם").

ב ה נ ש מ ר ו א ב

התורה. מן אוכלים שאינם בפועלים לדון  מוסיפה משנתנו

äãOì åéìòBt àéöBnä,בפירות ולא מלאכה, עמו  לעשות – ÇÄÂÈÇÈÆ

התורה, מן בפירות אוכלים אין זה åéìòשבכגון  íäì ïéàL ïîæaÄÀÇÆÅÈÆÈÈ
úBðBæî רשות להם שנתן אלא מזונות, להם ליתן  עמהם פסק שלא – À

שבשדה, הפירות מן  הפירות,ïéìëBàלאכול  מן  עראי  אכילת – ÀÄ
ïéøeèôe ואין במתנה, הפירות את הם מקבלים שהרי  המעשר , מן – ÀÄ

למעשר . קובעת úBðBæîמתנה åéìò íäì Lé íàå להם שפסק – ÀÄÅÈÆÈÈÀ
במשנה  שבארנו כמו  למעשר, הקובע מקח דין  כאן  יש והרי  מזונות,

äðàzäהקודמת, ïî úçà úçà ïéìëBà התאנה מאילן  תולשים – ÀÄÇÇÇÇÄÇÀÅÈ
המקח  אין מלאכתן , נגמרה ולא שהואיל  אותה, ואוכלים אחת אחת
(לעיל ששנינו כמו  אחת, אחת של זו  עראי  באכילת קובע כשלעצמו 

ה), ìqäב, ïî àG ìáà, שבסל התאנים מן יאכלו  לא –ïî àGå ÂÈÄÇÇÀÄ
ätwä,גדול סל מין  –äö÷nä ïî àGå השטוחות מהתאנים – ÇËÈÀÄÇËÀÆ

לפועלים  ואסור  למעשר , והוקבעו  הפירות נצטרפו  אלו שבכל  במוקצה,
(כמו  ומעשרות תרומה שיפרישו  עד אחת אחת אפילו  מהם לאכול

ופטור , אחת אחת "אוכל  ה: ב, לעיל aiig"ששנינו  sxiv m`e– .(
נגמרה  לא שעדיין מוכיח שה"מוקצה" פי  על שאף מבואר בירושלמי

מקום  מכל  מלאכתו, נגמרה שלא בדבר קובע המקח ואין מלאכתן,
לאכול דעתם נתנו  והפועלים הואיל כלומר כמצרף, המוקצה את עשו 

שבסל  כפירות צירוף דין לו  יש המוקצה, כאן מן שיש  וכיון  ובקופה,
למעשר קובע המקח ראשונה ").צירוף, "משנה  (עיין

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע מיום ההולדת שלו ביום ב' אלול הבע"ל.

הנה בטח ידוע לו מסדרי יום הולדת, היינו בעלי' לתורה נתינת צדקה קודם שחרית ומנחה 
לימוד מאמר דא"ח ע"מ לחזור אותו עכ"פ מקצתו בהזדמנות הקרובה ברבים, אמירת תהלים וכו'. 

והשי"ת יצליחו שיהי' חסיד ירא שמים ולמדן.

בברכה.

נ"ב. בנוגע לשאלתו אודות הנחת תפילין ר"ת, הנה תלוי זה בכמות ואיכות ידיעותיו בתורת 
הדא"ח, ויבקש את המשפיע שלו שיכתוב לי עד"ז, ובטח נזהר הוא ג"כ בטבילת עזרא.
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·äãOì åéìòBt àéöBnä,úBðBæî åéìò íäì ïéàL ïîæa–ïéøeèôe ïéìëBà;úBðBæî åéìò íäì Lé íàå–ïéìëBà ©¦£¨©¨¤¦§©¤¥¨¤¨¨§§¦§¦§¦¥¨¤¨¨§§¦
äðàzä ïî úçà úçà,ìqä ïî àG ìáà,ätwä ïî àGå,äö÷nä ïî àGå. ©©©©¦©§¥¨£¨¦©©§¦©ª¨§¦©ª§¤

a.dcyl eilret `ivend:äøåúä ïî ïéìëåà ïéà àúùäã úåøéô ,èå÷ìì àìå úøçà äëàìîì.oixehte oilke`:øëîë äðéà äðúîã ,íäì ïúð íàm`e
.zepefn eilr odl yi:ïäì õö÷ù.'eke zg` zg` oilke`:òá÷ éåä àìã.dvwend on `le:íéðàú ìù éøë

`xephxa yexit

אחדים: דברים נוסיף המשנה באור להרחבת
מזונות,`. עליו  להם שיש מפועלים אשתו שונה למה שואלים: בירושלמי

שאין סובר  משנתנו  של שהתנא ומשיבים, עליו? מזונותיה אשתו גם והרי 
מתנה. בתורת אוכלת היא והרי התורה, מן  אשתו במזונות חייב הבעל 

.aדעתו זו  הרי  התאנים, מן  אוכל אינו עצמו  הבית שבעל לעיל, שבארנו מה
עצמו הבית לבעל  הדין  שהוא וסובר, שם חולק עולא אבל  בירושלמי, רב של 
לפרש  איפוא יש עולא דעת ולפי  המעשר , מן ופטור  התאנים מן שאוכל 
שהואיל כמותו, דינם הם שאף לרבותא, ביתו " ובני "בניו שנקטה משנתנו ,
ואין למעשר, מלאכתן  נגמרה לא ביתו בני לגבי  אף התאנים, לקצות ודעתו 

מלאכתו  נגמרה שלא בדבר למעשר  קובעת שבני(m"anx)החצר  משום או  ,
למעשר קובעת מתנה ואין מתנה, בתורת אוכלים dpey`x")ביתו  dpyn").

.b בענין"enry milretd" לפועלים שהכוונה מפרשים, יש במשנתנו , ששנינו 
אינם  מלאכה גמר  זה שאין  וכיון  ל"מוקצה", התאנים את להעביר ששכרם

התורה מן l`xyi")אוכלים zx`tz" ;`xephxa)שהרי הוא, תמוה זה פירוש אך .
נגמרה  שלא עד  בתלוש התורה מן אוכל  שפועל ב), ז , מציעא (בבא שנינו
לקצות, שדעתו וכאן  ז ), ב, למשנה באורנו (בסוף לעיל שהבאנו כמו  מלאכתו ,
ענין ליישב שנדחק טוב" יום "תוספות (עיין מלאכתן נגמרה לא עדיין הרי
אנשי ו "תוספות ראשונה" "משנה עיין  הם. ותמוהים קשים דבריו גם אבל  זה;

שם").

ב ה נ ש מ ר ו א ב

התורה. מן אוכלים שאינם בפועלים לדון  מוסיפה משנתנו

äãOì åéìòBt àéöBnä,בפירות ולא מלאכה, עמו  לעשות – ÇÄÂÈÇÈÆ

התורה, מן בפירות אוכלים אין זה åéìòשבכגון  íäì ïéàL ïîæaÄÀÇÆÅÈÆÈÈ
úBðBæî רשות להם שנתן אלא מזונות, להם ליתן  עמהם פסק שלא – À

שבשדה, הפירות מן  הפירות,ïéìëBàלאכול  מן  עראי  אכילת – ÀÄ
ïéøeèôe ואין במתנה, הפירות את הם מקבלים שהרי  המעשר , מן – ÀÄ

למעשר . קובעת úBðBæîמתנה åéìò íäì Lé íàå להם שפסק – ÀÄÅÈÆÈÈÀ
במשנה  שבארנו כמו  למעשר, הקובע מקח דין  כאן  יש והרי  מזונות,

äðàzäהקודמת, ïî úçà úçà ïéìëBà התאנה מאילן  תולשים – ÀÄÇÇÇÇÄÇÀÅÈ
המקח  אין מלאכתן , נגמרה ולא שהואיל  אותה, ואוכלים אחת אחת
(לעיל ששנינו כמו  אחת, אחת של זו  עראי  באכילת קובע כשלעצמו 

ה), ìqäב, ïî àG ìáà, שבסל התאנים מן יאכלו  לא –ïî àGå ÂÈÄÇÇÀÄ
ätwä,גדול סל מין  –äö÷nä ïî àGå השטוחות מהתאנים – ÇËÈÀÄÇËÀÆ

לפועלים  ואסור  למעשר , והוקבעו  הפירות נצטרפו  אלו שבכל  במוקצה,
(כמו  ומעשרות תרומה שיפרישו  עד אחת אחת אפילו  מהם לאכול

ופטור , אחת אחת "אוכל  ה: ב, לעיל aiig"ששנינו  sxiv m`e– .(
נגמרה  לא שעדיין מוכיח שה"מוקצה" פי  על שאף מבואר בירושלמי

מקום  מכל  מלאכתו, נגמרה שלא בדבר קובע המקח ואין מלאכתן,
לאכול דעתם נתנו  והפועלים הואיל כלומר כמצרף, המוקצה את עשו 

שבסל  כפירות צירוף דין לו  יש המוקצה, כאן מן שיש  וכיון  ובקופה,
למעשר קובע המקח ראשונה ").צירוף, "משנה  (עיין

izdw - zex`ean zeipyn
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ע"ב: עו לעיל דף שהביאה הפסוק של סיומו את לבאר עוברת הגמרא
לדניאל: המלאך éøáãaבדברי éúàá éðàå' éàî'E ונכנסתי [-חזרתי ©©£¦¨¦¦§¨¤

מבארת  ולהיכנס. לחזור שהוצרך מתוכו גורש מתי עבורך], הפרגוד לתוך
áéúëcהגמרא: eðééä יחזקאל בנבואת מהאמור מתבאר זה דבר - ©§¦§¦

יא) ח ïôL(יחזקאל ïá eäéðæàéå ìàøNé [úéá] éð÷fî Léà íéòáLå'§¦§¦¦¦¦§¥¥¦§¨¥§©£©§¨¤¨¨
ïðò øúòå ,Bãéa Bzøè÷î Léàå ,íäéðôì íéãîò íëBúa ãîòŸ¥§¨Ÿ§¦¦§¥¤§¦¦§©§§¨©£©£©

'äìò úøèwä. שהיה] יחזקאל ראה בירושלים שאירעו אלו מעשים ©§Ÿ¤Ÿ¤
כן לפני שנאמר וכפי הנבואה, במראות ג)בבבל] ח úéðáz(שם çìLiå'©¦§©©§¦

õøàä ïéa çeø éúà àNzå éLàø úöéöa éðçwiå ,ãé,íéîMä ïéáe ¨©¦¨¥¦§¦¦Ÿ¦©¦¨Ÿ¦©¥¨¨¤¥©¨©¦
úéîéðtä øòL çút ìà ,íéäìà úBàøîa äîéìLeøé éúà àázå©¨¥Ÿ¦§¨©§¨§©§¡Ÿ¦¤¤©©©©§¦¦

øLà ,äðBôö äðBtä'äð÷nä äàðwä ìîñ áLBî íL. נאמר ועוד ©¤¨¨£¤¨©¥¤©¦§¨©©§¤
טז) ח ìëéä(שם çúô äpäå ,úéîéðtä 'ä úéa øöç ìà éúBà àáiå'©¨¥¦¤£©¥©§¦¦§¦¥¤©¥©

ìà íäéøçà ,Léà äMîçå íéøNòk çaænä ïéáe íìeàä ïéa 'ä¥¨¨¥©¦§¥©§¤§¦©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤
,äîã÷ íäéðôe ,'ä ìëéä'LîMì äîã÷ íéåçzLî änäå. מבררת ¥©§¥¤¥§¨§¥¨¦§©£¦¥§¨©¨¤

øîàpLהגמרא: òîLnî ההיכל בפתח ÷äîã'שעמדו íäéðôe' לצד - ¦©§©¤¤¡©§¥¤¥§¨
וכי òãBéמזרח, éðéàממילא''ä ìëéä ìà íäéøBçà'L.במערב 'íäéøçàהבנוי øîBì-ãeîìz äî àlà ¥¦¥©¤£¥¤¤¥©¤¨©©§©£Ÿ¥¤

ïîöò ïéòøBt eéäL ãnìî ,''ä ìëéä ìà,אחוריהם את מגלים -ïéæéøúî eéäåצרכיהם עושים -étìk ¤¥©§©¥¤¨§¦©§¨§¨©§¦¦§©¥
ähî.ההיכל לכיוון ©¨

הללו, המעשים ìבגלל àeä Ceøa LBãwä Bì øîà מלאךñ ìàëéî ,ìàëéîEúneà äçø.,åéðôì øîà ¨©©¨¨©¦¨¥¦¨¥¨§¨¨§¨©§¨¨
íäaL íéáBhì Bic ,íìBò ìL BðBaø.שבהם הצדיקים בזכות לכולם נא מחל -Bì øîà ברוך הקדוש ¦¤¨©©¦¤¨¤¨©

íäaLהוא, íéáBhìå íúBà óøBN éðà.בהם מיחו שלא על יענשו הצדיקים גם -ãiî שנאמר הענישם, £¦¥¨§©¦¤¨¤¦¨
ב) י éðôç(שם àlîe ,áeøkì úçz ìà ìbìbì úBðéa ìà àa øîàiå ,íécaä Láì (Léàì) øîàiå'E ©Ÿ¤¨¦§ª©©¦©Ÿ¤Ÿ¤¥©©§©¤©©©§©¥¨§¤

'éðéòì àáiå ,øéòä ìò ÷øæå ,íéáøkì úBðéaî Là éìçb.ואכןãiîז)נאמר י úà(שם áeøkä çìùiå' ©£¥¥¦¥©§ª¦§§Ÿ©¨¦©¨Ÿ§¥¨¦¨©¦§©©§¤
.'àöiå çwiå íécaä Láì éðôç ìà ïziå àNiå ,íéáøkä úBðéa øLà Làä ìà íéáeøkì úBðéaî Bãé̈¦¥©§¦¤¨¥£¤¥©§ª¦©¦¨©¦¥¤¨§¥§ª©©¦©¦©©¥¥

שהצטווה, ממה מעט שינה מידי גבריאל לקחם הוא ואילו הגחלים, את בעצמו שיקח אמר הוא ברוך שהקדוש
שיצטננו, כדי [מלאך] eðpèöðהכרוב àì àìîìéà ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà̈©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¦§¨¥Ÿ¦§©§

íéìçbכשעברוìàøNé ìL ïäéàðBNî eøéizLð àì ,ìàéøáb ìL Bãéì áeøk ìL Bãiî.èéìôe ãéøN ¤¨¦¦¨¤§§¨¤©§¦¥Ÿ¦§©§¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦
áéúëe(יא ט øLàk(שם éúéNò ,øîàì øác áéLî ,åéðúîa úñwä øLà íécaä Láì Léàä äpäå' §¦§¦¥¨¦§ª©©¦£¤©¤¤§¨§¨¥¦¨¨¥Ÿ¨¦¦©£¤

'éðúéeö.ãBbøtä éøBçàî ìàéøáâì eàéöBä äòL dúBàa ïðçBé éaø øîà],éñìet ïézéL eäeéçîe ¦¦¨¦¨©©¦¨¨§¨¨¨¦§©§¦¥¥£¥©©§©§¦¦§¥
àøeðc ו אש. של במקלות מכות ששים והיכוהו -zãáò àì éà ,déì eøîà הגחלים את נוטל היית לא אם - §¨¨§¥¦Ÿ£©§§

zãáò.כלל, àìאבל לישראל. ה' יתרצה אולי הדבר את שדחית ואומרים אותך מצדיקים היו éàכלומר, Ÿ£©§§¦
zãáò,שעשית כיון -Ceã÷ôãk zãáò àì éànà.שציווך כפי בעצמך נטלת לא מדוע -zãáòc ,ãBòå £©§§©©Ÿ£©§§¦§©§§©£©§§

וכי הפורענות, את שהבאת לאחר -Cì úéì ש יודע אינך -äì÷ìwä ìò ïéáéLî ïéà חוזר שליח אין - ¥¨¥§¦¦©©©§¨¨
זאת. שעשית השבת ומדוע למשלחו, רע לבשר

גבריאל את שהוציאו éàñøôcשהואìàéaeãì,[-הביאו]deúééàלאחר àøN על בשמים הממונה השר - ©§©§¦¥¨¨§©§¨¥
dé÷éøçaהפרסים, déî÷Bàå,גבריאל של במקומו והעמידוהו -áéúëc eðééä .íBé ãçàå íéøNò LnLå §§¥©£¦¥§¦¥¤§¦§¤¨©§¦§¦

לדניאל גבריאל יג)בדברי י ìàëéî,(דניאל äpäå ,íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøt úeëìî øNå'§©©§¨©Ÿ¥§¤§¦¤§¦§¤¨§¦¥¦¨¥

i"yx

êéøáãá éúàá éðàåditiq Ð
`xiz l` lirlc `xw `eddc
jixaca iz`a ip`e 'ebe l`ipc
.jliaya cebxtd jezl izqpkp

éúàá éðàå éàîyxbp izn Ð
.qpkil jxvedy ekeznùåáì

íéãáäxtqa l`ixab `ed Ð
.l`ipcàøåðã àñìåôzelwn Ð

.xe` lyúãáò àì éà.llk Ðàì
úãáòjze` miwicvn epiide Ð

ile` xacd z` `ed dgec xnel
.mdl dvxzie epexgn d"awd aeyi

êåã÷ôãëlhep dz` `dzy Ð
dz`e miaexkl zepian milgbd
.jl mzzl aexkd l` zxn`

äé÷éøçá.enewna Ðéãâðì ãîåò
.l`ipcl ok xn` l`ixab Ð



nei`רח zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

éëìî ìöà íL ézøúBð éðàå ,éðøæòì àa íéðLàøä íéøNä ãçà©©©¨¦¨¦Ÿ¦¨§¨§¥¦©£¦©§¦¨¥¤©§¥
.'ñøôזאת déìובשכר eáäéעל שלטון לדוביאל נתנו -ãçå ïéøNò ¨¨§©¥¤§¦§©

âéäLîc àúååøôe ,éëìî.המלוכה נמל הנקרא בים נמל ועל -øîà ©§¥©§¨¨§©§¦¨©
מעלה, של לפמליא àbøkàaדוביאל ìàøNéì éì eáéúk לי כתבו - §¦¦§¦§¨¥§©©§¨

גולגולת, מס מהם לגבות לאומתי משועבדים ישראל déì.שיהיו eáúk̈§¥
ביקש, éìעוד eáéúkשאףïðaøיהיו eáúkו àbøkàa,[-החכמים] §¦¦©¨¨§©©§¨¨§

ízçéîì eòác àðcéòa .déì,הגזירה על לחתום שעמדו בשעה -ãîò ¥§¦¨¨§¨§¦§©¨©
ãBbøtä éøBçàî ìàéøáb[גרשוהו האומות øîàå,[לשם ראויים וכי ©§¦¥¥£¥©©§§¨©

ואומר החכמים את משבח המקרא והלא ישראל, בחכמי (תהלים לשלוט 

ב) íçìקכז éìëà ,úáL éøçàî ,íe÷ éîékLî íëì àåL'¨§¨¤©§¦¥§©£¥¤¤Ÿ§¥¤¤
'àðL Bãéãéì ïzé ïk ,íéáöòä.,ודרשו,'àðL Bãéãéì ïzé ïk' éàî ¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨©¥¦¥¦¦¥¨

L íéîëç éãéîìz ìL ïäéúBLð elà ÷çöé éaø øîàהן úBãcðnאף ¨©©¦¦§¨¥§¥¤¤©§¦¥£¨¦¤§©§
äfä íìBòa äðéL,ללמוד שהלכו לבעליהן משום úBëBæåכשממתינות ¥¨¨¨©¤§

àaä,כך íìBòì,עצמם חכמים התלמידי של שכרם שגדול וכל־שכן ¨¨©¨
åéìò eçébLä àìå.גבריאל על -øîàגבריאלìL BðBaø ,åéðôì §Ÿ¦§¦¨¨¨©§¨¨¦¤

ìàiðãå ,íéðæàî óëa íìBòä úBneà éîëç ìk eéäé íà ,íìBò¨¦¦§¨©§¥¨¨§©Ÿ§©¦§¨¦¥
ç LéàúBãeî,äiðL óëaוכיøîà .ílek úà òéøëî àöîð àì ¦£§©§¦¨Ÿ¦§¨©§¦©¤¨¨©

,åéðôì eøîà .éða ìò úeëæ ãnìnL äæ àeä éî ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¤§©¥§©¨©¨§§¨¨
ìàéøáb ,íìBò ìL BðBaø.הוא.àáé íäì øîàוזהוøîàpL בדברי ¦¤¨©§¦¥¨©¨¤¨Ÿ¤¤¡©

לעיל] הגמרא [שהביאה לדניאל éøáãaגבריאל éúàá éðàå','E בזכות ©£¦¨¦¦§¨¤
הפרגוד. לתוך שבתי ìeòéìשהזכרתיך ,eäì øîà ו גבריאל, יכנס -eäeìéiòà.הכניסוהו - ¨©§¥©©§

àúàגבריאלdéçkLàומצאו -déãéa dézøbéàì déì è÷ðc ìàéaeãì.הגזירה כתב את בידו מחזיק - ¨¨©§§¥§¦¥§¨©¥§¦©§¥¦¥
dépéî àîøîì àòaמיד ממנו, ליטלו רצה -dòìa.דוביאל,éøîàc àkéà שלימד זכות שמחמת גבריאל §¨§¦§¨¦¥©§¨¦¨§¨§¥

ישראל, àáéúkעל äåä ázëéîאבל àîúç.האיגרת, éåä àì ízçéî וénð ízçéî óà éøîàc àkéà ¦§©£¨§¦¨¦§©Ÿ£¥©§¨¦¨§¨§¥©¦§©©¦
,àîúç äåäאלאdépéî dì ÷éçî déòìaãk ו החתימה, נמחקה דוביאל כשבלעו -eðééä,הסיבה זו - £¨©§¨©§©§¥¨¥¨¦¥©§

àâøk áéäéc àkéà ñøôc àúeëìîác,הגזירה שנחתמה כיון מס שמשלמים יש -áéäé àìc àkéàå ¦§©§¨§¨©¦¨§¨¦©§¨§¦¨§Ÿ¨¦
àâøk.החתימה נמחקה כי משלמים, שאינם ויש - ©§¨

לדניאל ואמר גבריאל כ)הוסיף י àa'(שם ïåé øN äpäå àöBé éðàå' יון מלכות של זמנה יגיע כאשר - ©£¦¥§¦¥©¨¨¨
במקומי. יבוא יון ושר גזירה נגזרה שכבר לפי כרחי, על אצא éåòלמלוך, éåò כך על וצווח גבריאל צעק - ¨¥¨¥

בישראל, יון ימשלו déaשלא çbLàc àkéìå דבריו נשמעו ולא -.[ §¥¨§©§©¥

i"yx

âéäîùîã àúååøôåoixewy lnp Ð
.h"xetâéäîùîãzekln xac Ð

my dlrn `edy itl ,iqxt oeyla
.dpyd y`xa opixn`ck zeilbxn

àâøëà.`zlbleb sqk =íëì àåù
'åëåmipebd melk ,xnelk Ð

mixeqn minkgd zeidl zene`d
mcia?s`y ogayn `xwnd `lde

.odipirn dpiy zeccpn mdizeyp
zepne` ilra mkl `ey
,mzk`lnl mixg`ne minikynd
ozi ok dribiae avra mgl ilke`
dqpxte zepefn mlerd z` ofd

`py ecicildpiy ccpy inl Ð
.eliayaêéøáãá éúàálr Ð

.ja izxacyìàéáåãì äéçëùà
àöåé éðàå .àúøâéà è÷ð äåäã

àá ïåé øù äðäåonf ribdyke Ð
,igxk lr `v` `al oei zekln
`ai oei xye dxifb dxfbp xaky

.inewnaéåò éåògeve wrv Ð
ikln elyni `ly z`f lr l`ixab

.l`xyia oei

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

å ,déa eøúàc àèéLtmb d`xzd zaygp dzinl d`xzdd ixd §¦¨§©§¥©
d ixdy ,zewln yperleîç øáãì äøúeî,øaiigzi bexdi m`y §¤§¨¨¨

,dzinäøúeî éåämb,ìwä øáãì,zewln aiigzi dki wx m`y ¨¥§¤§¨¨©©
emewn lknàðîçø øîà(my)'Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå'm`y - ¨©©£¨¨§Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥

,lral zecle inc mlyi ,dicli e`vi wx `l` dy`d dzn `l
ea exzdyk elit`e ,dwel epi`e mlyn exiaga laegy gkene

.zewlnl

:`yiy ax ixac lr `xnbd dywné÷úîéànî ,éMà áø dì ó- ©§¦¨©©¦¦©
jl oipnéåä àì àîìc ,ìwä øáãì äøúeî éåä øeîç øáãì äøúeîc§§¤§¨¨¨¨¥§¤§¨¨©©¦§¨Ÿ¨¥

ef oi` ,bxdi zini m`y ea exzdy s` okle ,ok xacd oi` `ny -
,zecle inca dxez ezaiig okle ,dwli dki m`y d`xzd zaygp
mb ,dyw cere .mlyi `le dwli ,zewlnl ea exzi m`y okzi j`

øîBì àöîz íàxeng xacl dxzenyéåä,lw xacl dxzenéànî ¦¦§¨©¨¥¦©
äøeîç äúéîc,zewlnl mb dxzen dzinl dxzende ,zewlnn §¦¨£¨
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המשך ביאור במס' כתובות ליום שני עמ' א



רט אגרות קודש

 ב"ה,  א' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

שי'  אלי'  מוה"ר  כו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  והרה"ח  הרה"ג  ע"י  הפ"ש  בעתו  קבלתי  בנועם 
סימפסאן, אשר סיפר לי גם כן על דבר פעולותיו הטובות והשפעתו בסביבתו לטובת הרמת קרן ישראל 
של  טובה  פעולה  מאד  במאד  יקרה  הזמנים  ובכל  המקומות  בכל  ואם  היהדות,  רוח  והחזקת  סבא 
ישראל, הרי על אחת כמה וכמה בזמננו זה אשר גברו ההעלמות וההסתרים המניעות ועכובים בכל 
דבר קדוש וטהור, ועל פי המובא במכתב הרמב"ן, כל המקודש מחבירו חרב יותר מחבירו, הרי עאכו"כ 
שצריך לייקר כל פעולה טובה, ומוכרח לנצל כל אפשריות של מעשה או דיבור לחיזוק התורה והיהדות. 
וכל שכן וקל וחומר מבני השבט וחלק השבט אשר בהם בחר ה' להיות כהנים לפניו ולשרת בקדש, אשר 

הדברים והמעשים שלהם בכל הנ"ל גדולים כמה פעמים ככה.

כבודו  ליד  הגיע  וכיון אשר  ית'.  פרטית ממנו  עניני האדם הם בהשגחה  פרטי  כל  ידוע אשר 
בזה.  לפעול  כבודו  ביד  אשר  מיוחדת,  פרטית  בהשגחה  הוא  בטח  הרי  הכנסת,  בבית  המחיצה  ענין 
ישראל,  בארץ  המקדש  בבית  ואם  הוא.  למותר  אך  בודאי  בביהכ"נ  המחיצה  ערך  בגודל  והאריכות 
אשר שם ראו נסים במוחש, וכמאמר המשנה עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, בכל זה היו 
מוכרחים לעשות מחיצה בין אנשים לנשים, וכמסופר במסכת סוכה ובהלכות בית הבחירה להרמב"ם, 
הרי עאכו"כ לאחר חורבן בית המקדש - יבנה במהרה בימינו -, ובחוץ לארץ, ובבית הכנסת שהוא רק 
מקדש מעט, ובפרט בדורנו יתום זה, אשר ענין המחיצה בביהכ"נ מוכרח הוא ביותר וביותר. ובמוחש 
אלא  זה  הי'  לא  הרי  מדאי,  יותר  קטנה  שעשאוה  או  המחיצה  שבטלו  הבתכ"נ  באותן  אשר  ראינו, 
התחלה של יציאה וירידה מדחי אל דחי, ר"ל. ואחר כך העמידו גם כן מיקראפאן בשבת ויום טוב, 
שהוא איסור דאורייתא ועוד ידם נטוי' לרדת כמה מעלות אחורנית. ואין רצוני להאריך בגנותם של 
בני ישראל כו', ותקותי, ועל פי מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, שכבודו יאחז בכל האמצעים 
והדרכים לבטל מחשבה רעה זו של ביטול מחיצה בבית הכנסת. ולהסביר להם - אף כי דבר פשוט הוא 
- אשר כשבאים אפילו לשר קטן בשר ודם ומבקשים ממנו אפילו רק בקשה קלה, הרי מדרכי הנמוס 
הוא ומובן גם על פי שכל, אשר בשעת מעשה אין לעשות ענינים שהם היפך רצון השר, כי זהו בסתירה 
ומבקשים  לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא  ועאכו"כ כשבאים  והבקשה.  ובנגוד להשאלה 
על חיי בני ומזוני, שאסור ועון פלילי הוא לעשות בשעת מעשה ענינים שבזה ממרים את פי ה' אלקי 
העולם. וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. 
והשי"ת יצליח את כבודו, אשר בנקל ובדרכי נועם, ימלא שליחותו של המקום ברוך הוא, שישאר הבית 

הכנסת בית תפלה לה', אשר בו יתקבלו תפלות ישראל.

בכבוד ובברכת הצלחה.

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו מודיע אשר בנו שי' כבר שב לאיתנו ושוקד בלימודו, ויה"ר מהשי"ת 
היא  סיבתם  אשר  האלו  ובימים  תחי',  זוגתו  בריאות  מצב  מהטבת  בשו"ט  ג"כ  יודיע  במהרה  אשר 
אקמצא ובר קמצא כו' הנה העבודה היא בקצה השני )וע"ד מ"ש הרמב"ם בהלכות דיעות פ"ב - ועוד 
יותר( היינו אהבת ישראל אהבת חנם, ומדובר מקצת מזה בשיחת ש"ק מברכין סיון אשר בטח ראה 

אותה, והשי"ת יהפוך ימים אלו לששון ולשמחה ולבשו"ט בגשמיות וברוחניות.

בברכה.



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zeaezk(oey`x meil)

åixdílLîe ä÷Bì Bðéàc ,ïì àîéé÷zewln aiigzn mc` oi` - ©©§¨¨§¥¤§©¥
`ady zekna dpyna x`eany oeike ,zg` dxiar lr minelyze
yi oqp` m`y epizpyn dxn` cvik ,zewln aiig el` miyp lr

.qpw aeig eilr
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àìeò øîàaiegnd mc` zn`ae ¨©¨Ÿ©§¨

e ,dwel epi`e mlyn oenne zewlnïàk,qpw zaiignd epizpyna - ¨
xaecnalr `aBúBçà`idyk [zeixr x`y e`],äøòðmlyne §£©£¨

e ,dwel epi`eïàkxaecn ,zekna dpyna -alr `aBúBçà`idyk ¨§£
,úøâBazxbeal qpw oi`y(:n oldl).zewln aiig `ed okle , ¤¤

a zekna dpynd z` cinrp m` mb :`xnbd dywn,úøâBa BúBçà£¤¤
,qpw dl oi`yénð,dwel recn dywi ok mb -àkéà àä`ed ixd - ©¦¨¦¨

inelyza aiigíâôe úLBadieey zgted dnke ,dyiiazd dnk - ¤§¨
.dwel recn minelyz aeig eilr yiy oeike ,weya xkndl

zwqer my dpynd :`xnbd zvxzn,äèBLambe ,zyea dl oi`y §¨
.weya xknil ieey dl oi`y oeik dl mlyl aiig epi` mbt

:`xnbd zl`eyàøòö àkéà àäåmlyl aeig qpe`d lr yi ixde - §¨¦¨©£¨
oldl x`eank ,xrv inc(:hl).dwli recn minelyza aiigy oeike ,
xaecn :`xnbd zvxzn,äzeôîa.xrv dl oi`y ¦§¨

:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäxnel epkxvedy oeik - ©§¨§¨¦§¨¦
wegcl jxev oi` aey ,dzetna zwqer zekna dpyndy

`l` ,dheye zxbeaa dcinrdleàîéz eléôàa xaecnyBúBçà £¦¥¨£
äøòðyiy oeik ,oenn aeig mey eilr oi` mewn lkne ,zgwite ©£¨

xaecny cinrdl,äzeôîe äîBúéa,dqpw ,dnezi `idy oeiky ¦¨§¨
,dpevxn el dlrape dzztzpy oeike ,od dly dnbte dzyea
dpynd dxn` df ote`ae ,dil` miipennd eiaeig lr el dlgn

.zewln aiigy zekna
:`xnbd zwiicn .`ler ly epicl xewnd z` zxxan `xnbd

àìeò øáñ÷ àîìàc xaeq `edy x`ean `ler ly evexizn -ìk ©§¨¨¨©¨¨
àkéàc àëéäaiigl ie`xd dyrn epyiy mewn lk -,úe÷ìîe ïBîî ¥¨§¦¨¨©§
y `ed oicdé÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîîepi`e oenn mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

uxiz recn ,mlyn epi`e dwely `ler xaeq m`y ,dwel
xaecny uxzl did leki `ld ,zxbeaa xaecn zekna dpynay

a myxaecn epizpyna eli`e ,dwel okle ,ea exzdy ote`ae dxrp
`ly jkne ,mlyn `l` dwel epi` okle ,ea exzd `ly ote`a
,dwel epi`e mlyn ea exzd m` s`y xaeq `lery gken ok x`ia
ezrc `id jky oeike .zewln yi ,llk minelyz oi`y zxbeaa wxe

:`xnbd zxxan ,`ler lyàä àìeòì déì àðî`ler cnl oipn - §¨¥§¨¨
.df oic

:`xnbd daiynøîbz`f cnl `ler -ìáBç äî ,Bøéáça ìáBçî ¨©¥¥©£¥©¥
àkéàc ,Bøéáçaeaiigl daiqïBîî,dlagd lredaiq yi ok enk ©£¥§¦¨¨

eaiigl,úe÷ìî'siqi `l EPMi mirAx`' ly e`l lr xar ixdy ©§©§¨¦©¤ŸŸ¦
(b dk mixac)y `ed oicde ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîmlyny - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

weqta x`eanke ,dwel epi`e oenn(hi `k zeny),'oYi FYaW wx'óà ©¦§¦¥©
àkéàc àëéä ìkeaiigl daiq ea yiy mewn lk s` -,úe÷ìîe ïBîî ¨¥¨§¦¨¨©§

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî.dwel epi`e mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥
laegn oenn iaeig x`y cenll ozip `l :df cenil `xnbd dgec
.epnn lw `ed m` oiae ,zewlnn xeng oenn aeig m` oia ,exiaga

,jk jextl yi ,xzei xeng oenn aeig m`Bøéáça ìáBçl äîokzi - ©§¥©£¥
oeik ,dwli `le oenn mlyiy exingd exiaga laega `wecy

,dxez eilr dxingdy sqep xac ep`vnyíéøác äMîça áéiç ïkL¤¥©¨©£¦¨§¨¦
la` .zyeae zay ,ietix ,xrv ,wfp mdy ,minelyz ipin dyng -
mlyiy xingp mda mby oipn ,ef `xneg oi`y oenn iaeig x`ya

.dwli `le oennàle÷ì àðBîî éàålw oenn ypery xn`z m`e - §¦¨¨§¨
,jetd ote`a jextl yi ok m` ,ok jextl oi`e zewln ypern

,dwli `le oenn mlyiy miliwn exiaga laega `wecy okziy
,mixeqi` x`yn lw epicy oeikïéc úéáa Bììkî øzeä ïkLixdy - ¤¥©¦§¨§¥¦

mi`yxy oic ziaa epiide ,mieqn mewna xzed dlag xeqi`
qpe` oebke ,mixac x`ya la` ,zewln aiegnd mc` zewldl
enlyiy ,lw mpic `diy oipn ,mewn meya exzed `ly dztne

.ewli `le
:xg` cenil d`ian `xnbdøîb ,àlà`ler z`f cnl -íéãòî ¤¨¨©¥¥¦

,ïéîîBæ,mieqn mewna rxi`y dyrn lr ecirdy micr ,xnelk §¦
mewna micrd mdnr eid onf eze`ay ecirde mixg` micr e`ae
dycigy ,dilr ecirdy zecr dze` z` e`xy okzi `le xg`
miaiigzn mipey`xd eli`e ,mipexg`d micrd mipn`py dxezd
cnl jke ,mzecr it lr aiigl evxy oenn aeig e` yper eze`a

,`lerïéîîBæ íéãò äî,exiagl oenn aiigd mc` lr ecirdy ¨¥¦§¦
àkéàcmaiigl ie`xy -ïBîî'mnf xW`M' oicn(hi hi mixac),eenk §¦¨¨©£¤¨©

maiigl ie`x okúe÷ìîdprz `l' ly dyrz `l lr exar ixdy ©§Ÿ©£¤
'xwW cr Lrxa(ai k zeny)y mixne` ep` mewn lkne ,ílLî àðBîî §¥£¥¨¤¨¨§©¥
é÷ì àì à÷ìéî,oldl x`eaiy enk ,miwel mpi`e oenn minlyn - ¦§¨Ÿ¨¥

àëéä ìk óàmewn lk -à÷ìéî ílLî àðBîî ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc ©¨¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨
.é÷ì àìŸ¨¥

jextl yi ,xeng oenn m` ,jextl yi df cenil s` :`xnbd dgec
,jkïéîîBæ íéãòl äî,dxezd mdilr dxingdy sqep xac epivny ©§¥¦§¦

äàøúä íéëéøö ïðéà ïkLaiigzdle 'mnf xy`k'a yprdl ick ¤¥¥¨§¦¦©§¨¨
maiigl mb mdilr xingpy `ed oic okle ,oenn e` zewln e` dzin
`le oenn aiigpy oipn mixeqi` x`ya la` ,zewln `le oenn

.zewlnàeä àle÷ì àðBîî éàåaeign lw oenn aeigy xn`z m`e - §¦¨¨§¨
minnef micra `wecy ,jetd ote`a jextl yi mewn lkn ,zewln
`xaq mda yiy oeik ,ewli `le oenn enlyiy mdilr miliwn

,lwdl,äNòî eNò àì ïkLla` ,mxeaic lr wx `ed myper `l` ¤¥Ÿ¨©£¤
oenn eaiigziy xnele lwdl oipn ,dyrn eyry ,zenewnd x`ya

.zewln `le
:`xnbd zvxzn,àlà`lereäééåøzî øîblaegn ,cgi mdipyn - ¤¨¨©¦©§©§

laegn cenild z` zegcl dvxz m`y ,minnef micrne exiaga
egikei minnef micr ,mixac dynga aiig `edy zngn exiaga
.miwel mpi`e minlyn mewn lkne ,mixac dynga miaiig mpi`y
mikixv mpi` oky cenll xyt` i` minnef micrny xn`z m`e
lkne ,zewll ick d`xzd jixvy gikei exiaga laeg ,d`xzd

,cenild `ed jke ,dwel epi`e oenn mlyn mewnMä ãvä äîäå ©©©©¨¤
ïäaL`ed minnef micrle exiaga laegl szeynd xacd -àkéàc ¤¨¤§¦¨

,úe÷ìîe ïBîîc `ed mpiceìk óà ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ¨©§¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥©¨
é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä- ¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

.miwel mpi`e oenn minlyn
:df cenil mb dgec `xnbdãö ïäa Lé ïkL ,ïäaL äåMä ãväì äî©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©

øeîçdfa xeng exiaga laeg ,zg` `xneg dpyi mdn cg` lka - ¨
mpi`y jka mixeng minnef micre ,mixac dynga aiig `edy
`le oenn maiigl mdilr xingpy `ed oic okle ,d`xzd mikixv
oipn ,zg` `xneg `l s` mda oi`y oenn iaiig x`y la` ,zewln

.zewln `le oenn maiigl mdilr xingpyàeä àle÷ì àðBîî éàå§¦¨¨§¨
jextl yi ,zewln aeign lw yper `ed oenn aeigy xn`z m`e -
oenn maiigle lwdl ie`x el` mipic ipya `wecy ,jetd ote`a

,zewln `le,ìwä ãö ïäa Lé ïkLxzedy dfa lw exiaga laeg ¤¥¥¨¤©©©
la` ,dyrn eyr `l oky milw minnef micre ,oic ziaa ellkn
mdilr lwpy oipn ,zg` `lew `l s` mda oi`y oenn iaiig x`y

.zewln `le oenn maiigl
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אמירת הקדוש-ברוך-הוא "אנכי הוי' אלוקיך" הייתה בקול גדול – שום דבר לא היה יכול לעצור בעד הקול, הוא חדר בכל העולם, גם 
את הדומם; כל דבר ספג לתוכו ונהיה חדור בקול של "אנכי".

לקוטי שיחות פרשת ואתחנן חלק ד



ריי miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtzeaezk
äøòð åúåçàá ïéúéðúî`idde .iwl `le mlyn `pennc dil `xiaqe ,qpw `ki`c Ð

zekncÐ.qpw dl oi`c ,zxbeaaíâôå úùåázyea la` ,dxrp opirac `ed qpw iabc Ð

Ð.`ed `penníâôåd`iydl dincn dzgit dnk ,weya zxknp dgty `id eli`k Ð

.`zi` inp zxbeaa `de .(a,n) onwlck ,epnid gex zxew eaxl yiy carläèåùáoi`y Ð

.dl oi` inp weya xeknl mince ,zyea dlàäå
àøòö àëéàdztnd :oizipzna opz ikdc Ð

ozepy ,qpe`d eilr siqen .qpwe mbte zyea ozep

.xrvd z`äúåôîáopixn`ck ,xrv dl oi`c Ð

oday zegwt :(a,hl zeaezk) oiwxita onwl

.xrv dl oi` dzetn ,zexne`äîåúéáÐ

.dly dnbte dzyeae dqpwyäúåôîåoeik Ð

dly lkdyÐ`car `dc ,oenn aeig o`k oi`

,opiqxb `l dhey .diab dlg` ileg`e ,dzrcn

dzetna oenn aeig mey oi` inp zgwtac

.dneziàìåò øáñ÷zeknc oizipzn iwe`c Ð

`lya `kdc oizipznl dnwe` `le ,zxbeaa

ea exzdÐinp ,dia exz` elit` :dpin zrny

.iwl `le mlyn `pennåøéáçá ìáåç`ki` Ð

`penne ,(dk mixac) "siqei `l"c zewln

elit`e ."ozi ezay" (`k zeny) aizkck ,mlyn

`icda oizrnya onwl dil iaxn inp ,dia exz`

.oinelyzlåøéáçá ìáåçì äîoecil `ed oic Ð

xneg ea yi oky ,zewlnn xeng `edy oenna

.xg`íéøáã äùîçá áééçùietix xrv wfp Ð

.zyeae zayàåä àìå÷ì àðåîî éàåm`e Ð

daeyz ef oi`e ,zewlnd on lw oenn :xn`z

xengy df dn ,`nlra oky lkc ,epaydy

ipyay dlwa oecp mixac dynga aiigzdl

oday oiaeigÐoenn iaiig x`yl xnege lw

dn :jxtinl `ki` ,lwd oenna epeciy ,oilwd

exiaga laeglÐ,oic ziaa ellkn xzed oky

x`ya xn`z .ezewldl oic zial zeyx ozipc

exzed `ly ,dztne qpe`c qpw oebk ,oenn iaiig

.oic ziaa ollkníéîîåæ íéãòî øîâ àìàÐ

.epivn dnaïåîî àëéàã."mnf xy`k"c Ðúå÷ìîå."dprz `l"c Ðíìùî àðåîîÐ

.oizrnya dl sili onwläàøúä ïéëéøö ïéà ïëùe` zewlna e` dzina oiyprpe Ð

izxz `ki` ik dxenga epeciy `ed oice ,oenna.àåä àìå÷ àðåîî éàåoda ogky` Ð

.dlwa epeciy `ed oice ,lwd cväùòî åùò àì ïëù.iyprin `nlra `xeaica `l` Ð

åäééåøúîmixac dynga aiig oky exiaga laegl dn zkxt ik ÐÐ,egikei oinnef micr

d`xzd oikixv oi` oky oinnef micrl dnÐ.oicd xfge ;gikei laeg
úçú
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àîéé÷åi`n` mzdc oizipzn` jixt `lc wgvi epiaxl d`xp Ð mlyne dwel epi`c ol

e` dzetne zxbea oebk ,qpw `la zewln dl zgkync `hiyt `dc ,dwel

exz` `la elit`e ?zewln `ki`c oeik qpw mlyn i`n` :dil `iyw oizipzn` `l` ,dlera

.oinelyzd on mixeht mibbey zeiwln iaiigc dywnc jzrc `wlqc xninl opivn ,dia

`pennc ,ea exzda elit` oizipznc `ler ipyne

`la ixiinc ipyn opgei iaxe ,iwl `le mlyn

iaiigc dil zi`c dinrhl lif`e .ea exzd

.oinelyza oiaiig mibbey zeiwlnïéàãdwel

rnyn (a,c) zeknc `nw wxtac dniz Ð mlyne

iaxc `zbelt` xn`wc .mlyne dwel qpwac

aiigy ipelt yi`a ep` oicirnc opaxe xi`n

,ediinrh ik Ð opax `nlya :fef miz`n exagl

i`n xi`n iax `l` .'ek zg` dryx meyn

rx my `ivenl dn .rx my `ivenn xnb ?`nrh

inp oinnef micr xi`n iax xaqw !qpw oky Ð

,rx my `ivenn opitli `l opaxlc rnyn .`qpw

`qpw la` ,`penn oinnef micrc ixaqc meyn

!mlyne dwelc rx my `ivenn xity opitli

ezeg`a o`k :iiepyl `kd wigcc diteb `lere

xninl `kile .ikd mzd wiqnc `ed Ð dxrp

:ipyncn `dc ,jixt oenn ody mbte zyeanc

mbte zyean e`lc rnyn ,zxbea ezeg`a o`k

:xnel yie !icin ipyn ded `l ok m`c ,jixt

`qpw e`l oinnef micr xi`n iaxc opaxlc oeik

oi` `l` ,rx my `ivenn opitli `l jkle ,`ed

ol zi` `zydc ,"ezryx ick"n oinlyne oiwel

crn oizkec lka slinl`ivenn `le oinnef mi

micrc zewlnn opitli zeiwln lkc ,rx my

"epki mirax`"c ,dniqgc e`l dil jinqc ,oinnef

zewln oda yxetny itle ,aizk oinnef micra

dniqgc e`ll oinec iedilc ie`l edlek opitli Ð

oiwel oi` oinnef micrc ikid ike .dil jinqc

`xwnc ,qpwa oia oenna oia ,oipr lka oinlyne

dryx meyn Ð "ezryx ick" aezkd xac `ln

ly xey exkn e` egah ecirdy drya oebk qpw eaiigzp elit` ,'ek eaiign dz` zg`

:mdxa` oa wgvi epiax uxiz cere .zeiwln lka inp ikd Ð mliaya mixg` e` md ,daipb

meyn ,rx my `ivenn opitli `l mewn lkne ,`qpw oinnef micrc ixaq evn inp opaxc

,rx my `ivenc a` oipa meyn ,xi`n iaxl la` .zewlne oenna rnyn "ezryx ick"c

yxtnck opaxc `nrh ,inp i` .dizernynn dil witne ,zewlne dzinl "ezryx ick" iwen

oinnef micrc ab lr s`c .aiigin `cixb xeaicac ,`ed yecig rx my `ivenc inlyexia

,cqtp did mxeac ici lrc ,i`d ilek yecig ied `l mewn lkn Ð iaiigin ediixeaica inp

onwl rnyn oke .micr ici lr `l` ,exeaca dyrn carzi` `l Ð rx my `ivena la`

,`aiwr iaxk dl miwen `l i`n`e ?dl miwen i`na oizipzn qpwa dxez dycigy `ed yecig xi`n iaxl xn`c daxle :xn`c ,qpw mlyne dwel oi` Ð `qpw oinnef micr elit`c :(a,dl)

.dicegl xi`n iax `l` ,mlyne dwel xaqc `pz mey oi`c rnyn `l` !mlyne zn dil zi`c opirny `l diciclc ,`ed `qpw oinnef micr :(`,d) `nw `aac `nw wxta dil `xiaqc

àîìà`ed `wec `kde ,mlyn `l `penne iwl `wlinc xaq `nlra `nlc ,cenlzdl dil `pn xn`z m`e Ð iwl `l `wlin mlyn `penn zewlne oenn `ki`c `kid lk `ler xaqw

oizipzn inewe`l dil ded ,mlyn `le iwl `wlin `nlrac dil `xiaq i`c mz epiax yxity enk xnel oi`e ?"dxrpd" "dxrp" "dxrp" :(a,hk) lirl opixn`ck ,`xw ilbc `penn mlync

.dxrp ezeg`a zeknc oizipzn inewe`l ivn ded `l ikdle ,iwl `le mlyn `penn inp `nlrac xaq i`ce `l` ,ea exzd `lya oizipzne ,ea exzdae dxrp ezeg`a inp (`,bi) zeknc

welig oi`c ,onwl opixn`ck ,ea exzd `ly o`k ,ea exzda o`k :iiepyl ira `lc yiwl yixk dl xaq `lerc xninl `ki`c ,weic df oi`coixeht oibbey zeiwln iaiigc dil zi`c dicicl

cgn opiaxncn ,iwl `l `wlin mlyn `penn dil `xiaq jgxk lrc wgvi epiaxl d`xpe .exzd oicd `ed exzd `la `xwn qpwl opiaxn i`e ,ea exzd `l oia ea exzd oia oinelyzd on

dy` opirac meyn ,`l zezixk iaiig la` ,mlyn epi`e dwel `nlrac ab lr s` oie`l iaiigl cge dyr iaiigl cg `nlc ,iwl `wlin `nlra i`c ,zezixk iaiig cgne oie`l iaiig `xw

.oie`l iaiiga oiqtez oiyecw ixn`c opaxcke ,died da yiy

`le mlyn `penn inp `nlrac xaq i`ce `l` ,mlyn epi`e dwelc ipyn `le .dheya ,ipyne !mbte zyea `ki` `de ,zxbea :jixtcn ,mlyn `pennc wiicc mz epiax yxit cere]

i`n`e ,mlyn `pennc `xw ira diteb qpwac rnyn Ð xnb "zgz" "zgz" [`ler] `l` :wiqncn ,cere !dil xn`wc `ed `cenlz `l` `ler ixacn df `diy d`xp oi`c ,dywe .iwl

oeik ,cere !minnef micre laege qpwn slip ,opitli `l qpwn `niz ike !`xw iaxc qpwn mbte zyea silic `nip `lerl ?"l"pn" xn`w i`n ,cere !?"dxrpd" "dxrp" "xrp"n opirny `l

edine !"laegd"a xn`ck mixac dying lk oda oi`y zelag ipiipr dnke !?`ed laeg e`l zyea eh` ,mixac drax`a aiig oky laegl dn :jenqa xn`w i`n ,i`w mbte zyea`c

epiax yexite !?mixac dyng lk ea oi` mlerly "dlbz `l jzeg` zexr"c e`la xn`z ,mixac dyng lk ea yi minrt oky laegc e`ll dn :jixt ikdc yxit xi`n oa wgvi epiax

.[mipyi zetqez .xwir d`xp wgvi

éàå`pngx qgc `kd ip`yc :xnel yie !zezin izy aiigzpy in iab (`,`t oixcdpq) "oitxypd" wxta jixt ikdc ?dlwa oecipy xebzi` ixebzi` xn`z m`e Ð `ed `lew `penn

.lagp ly `penn`ïëù`kdc wgvi epiaxl d`xpe !lw cv e` xeng cv e` jxtinl `ki` edlek`c ,mewn meya deyd cvdn cer cnlp `l ok m`c dyw Ð xeng cv oda yi

d`xzd oikixv oi`y mixac dyng `kdc .yxge `iyp oiic iab ,oipeyn oky oday deyd cvdl dn :(`,eq my) "zezin rax`" wxtac `idd ik ,dpeyn xeng cv oda yi oky :ikd jixt

xn`c o`nl elit`e ,`xizi `lew ied dyrn eyr `l oinnef micr oke exiaga .leagl xzeny ,ellkn xzedy Ð laega `xizi `lew ied inp lwd cve ,mixac x`yn xzei xeng cv ied

a,dq) oixcdpqa opixn` `d ,dyrn ied mizty zniwrcvdl dn :qxg ilke mei leah iab jixtc inp yxtl yi (a,hk dheq) "myk" wxtae .di`xa opyie li`ed oinnef micr ip`y :(

didiy d`xp did `ly ,rbna d`nehd a` dyrpy dn xeng cv `xewy wgeca yxtl yi inp mei leahe .exie`a `nhny qxg ilk :dpeyn xeng cv ixwc !xeng cv oky oday deyd

mewn lkn a` dyrp epi` qxg ilkc idpc ,d`nehd a` epina oky jxtnl `ki`c :epiid ,mzdc xeng cvc xnel yi cere .etebn d`vei d`neh ok m` `l` d`nehd a` xac mey
yi
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;àéL÷ àì :àleò øîà !ílLîe ä÷Bì Bðéàc ïì àîéé÷å§©§¨¨§¥¤§©¥¨©¨¨©§¨
ïàk¯ïàk ,äøòð BúBçàa¯BúBçà .úøâBa BúBçàa ¨©£©£¨¨©£¤¤£

àkéà àäå .äèBLa !íâôe úLBa àkéà àä ,éîð úøâBa¤¤©¦¨¦¨¤§¨§¨§¨¦¨
àîéz eléôà ,éëäì úéúàc àzLä .äzeôîa !àøòö©£¨¦§¨¨§¨§¨¥§¨¦£¦¥¨

äøòð BúBçà¯leò øáñ÷ àîìà .äzeôîe äîBúéa:à £©£¨¦¨§¨©§¨¨¨©¨
úB÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä ìk¯,ílLî àðBîî ¨¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥

ìáBçî øîb ?àä àleòì déì àðî .é÷ì àì à÷ìéî¦§¨¨¨¥§¨¥§¨¨¨©¥¥
,úB÷ìîe ïBîî àkéàc ,Bøéáça ìáBç äî :Bøéáça©£¥©¥©£¥§¦¨¨©§
àkéàc àëéä ìk óà ,é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî̈¨§©¥¦§¨¨¨¥©¨¥¨§¦¨
äî .é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî ,úB÷ìîe ïBîî̈©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥©

Bøéáça ìáBçl¯éàå ,íéøác äMîça áéiç ïkL §¥©£¥¤¥©¨©£¦¨§¨¦§¦
øîb àlà !ïéc úéáa Bììkî øzeä ïkL ,àle÷ì àðBîî̈¨§¨¤¥©¦§¨§¥¦¤¨¨©
úB÷ìîe ïBîî àkéàc ïéîîBæ íéãò äî ,ïéîîBæ íéãòî¥¥¦§¦¨¥¦§¦§¦¨¨©§

¯àkéàc àëéä ìk óà !é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî̈¨§©¥¦§¨¨¨¥©¨¥¨§¦¨
úB÷ìîe ïBîî¯äî !é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî ¨©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥©
ïéîîBæ íéãòl¯àðBîî éàå ,äàøúä íéëéøö ïðéà ïkL §¥¦§¦¤¥¥¨§¦¦©§¨¨§¦¨¨
àeä àle÷ì¯øîb ,àlà !äNòî eNò àì ïkL §¨¤¥Ÿ¨©£¤¤¨¨©

ïäaL äåMä ãvä äî ;eäééåøzî¯ïBîî àkéàc ¦©§©§©©©©¨¤¤¨¤§¦¨¨
úB÷ìîe¯àëéä ìk óà ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥©¨¥¨

úB÷ìîe ïBîî àkéàc¯.é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî §¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥
ïäaL äåMä ãväl äî¯éàå ,øeîç ãö ïäa Lé ïkL ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¨§¦

àeä àle÷ì àðBîî¯!ìwä ãö ïäa Lé ïkL ¨¨§¨¤¥¥¨¤©©©
àìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

åixdílLîe ä÷Bì Bðéàc ,ïì àîéé÷zewln aiigzn mc` oi` - ©©§¨¨§¥¤§©¥
`ady zekna dpyna x`eany oeike ,zg` dxiar lr minelyze
yi oqp` m`y epizpyn dxn` cvik ,zewln aiig el` miyp lr

.qpw aeig eilr
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àìeò øîàaiegnd mc` zn`ae ¨©¨Ÿ©§¨

e ,dwel epi`e mlyn oenne zewlnïàk,qpw zaiignd epizpyna - ¨
xaecnalr `aBúBçà`idyk [zeixr x`y e`],äøòðmlyne §£©£¨

e ,dwel epi`eïàkxaecn ,zekna dpyna -alr `aBúBçà`idyk ¨§£
,úøâBazxbeal qpw oi`y(:n oldl).zewln aiig `ed okle , ¤¤

a zekna dpynd z` cinrp m` mb :`xnbd dywn,úøâBa BúBçà£¤¤
,qpw dl oi`yénð,dwel recn dywi ok mb -àkéà àä`ed ixd - ©¦¨¦¨

inelyza aiigíâôe úLBadieey zgted dnke ,dyiiazd dnk - ¤§¨
.dwel recn minelyz aeig eilr yiy oeike ,weya xkndl

zwqer my dpynd :`xnbd zvxzn,äèBLambe ,zyea dl oi`y §¨
.weya xknil ieey dl oi`y oeik dl mlyl aiig epi` mbt

:`xnbd zl`eyàøòö àkéà àäåmlyl aeig qpe`d lr yi ixde - §¨¦¨©£¨
oldl x`eank ,xrv inc(:hl).dwli recn minelyza aiigy oeike ,
xaecn :`xnbd zvxzn,äzeôîa.xrv dl oi`y ¦§¨

:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäxnel epkxvedy oeik - ©§¨§¨¦§¨¦
wegcl jxev oi` aey ,dzetna zwqer zekna dpyndy

`l` ,dheye zxbeaa dcinrdleàîéz eléôàa xaecnyBúBçà £¦¥¨£
äøòðyiy oeik ,oenn aeig mey eilr oi` mewn lkne ,zgwite ©£¨

xaecny cinrdl,äzeôîe äîBúéa,dqpw ,dnezi `idy oeiky ¦¨§¨
,dpevxn el dlrape dzztzpy oeike ,od dly dnbte dzyea
dpynd dxn` df ote`ae ,dil` miipennd eiaeig lr el dlgn

.zewln aiigy zekna
:`xnbd zwiicn .`ler ly epicl xewnd z` zxxan `xnbd

àìeò øáñ÷ àîìàc xaeq `edy x`ean `ler ly evexizn -ìk ©§¨¨¨©¨¨
àkéàc àëéäaiigl ie`xd dyrn epyiy mewn lk -,úe÷ìîe ïBîî ¥¨§¦¨¨©§
y `ed oicdé÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîîepi`e oenn mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

uxiz recn ,mlyn epi`e dwely `ler xaeq m`y ,dwel
xaecny uxzl did leki `ld ,zxbeaa xaecn zekna dpynay

a myxaecn epizpyna eli`e ,dwel okle ,ea exzdy ote`ae dxrp
`ly jkne ,mlyn `l` dwel epi` okle ,ea exzd `ly ote`a
,dwel epi`e mlyn ea exzd m` s`y xaeq `lery gken ok x`ia
ezrc `id jky oeike .zewln yi ,llk minelyz oi`y zxbeaa wxe

:`xnbd zxxan ,`ler lyàä àìeòì déì àðî`ler cnl oipn - §¨¥§¨¨
.df oic

:`xnbd daiynøîbz`f cnl `ler -ìáBç äî ,Bøéáça ìáBçî ¨©¥¥©£¥©¥
àkéàc ,Bøéáçaeaiigl daiqïBîî,dlagd lredaiq yi ok enk ©£¥§¦¨¨

eaiigl,úe÷ìî'siqi `l EPMi mirAx`' ly e`l lr xar ixdy ©§©§¨¦©¤ŸŸ¦
(b dk mixac)y `ed oicde ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîmlyny - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

weqta x`eanke ,dwel epi`e oenn(hi `k zeny),'oYi FYaW wx'óà ©¦§¦¥©
àkéàc àëéä ìkeaiigl daiq ea yiy mewn lk s` -,úe÷ìîe ïBîî ¨¥¨§¦¨¨©§

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî.dwel epi`e mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥
laegn oenn iaeig x`y cenll ozip `l :df cenil `xnbd dgec
.epnn lw `ed m` oiae ,zewlnn xeng oenn aeig m` oia ,exiaga

,jk jextl yi ,xzei xeng oenn aeig m`Bøéáça ìáBçl äîokzi - ©§¥©£¥
oeik ,dwli `le oenn mlyiy exingd exiaga laega `wecy

,dxez eilr dxingdy sqep xac ep`vnyíéøác äMîça áéiç ïkL¤¥©¨©£¦¨§¨¦
la` .zyeae zay ,ietix ,xrv ,wfp mdy ,minelyz ipin dyng -
mlyiy xingp mda mby oipn ,ef `xneg oi`y oenn iaeig x`ya

.dwli `le oennàle÷ì àðBîî éàålw oenn ypery xn`z m`e - §¦¨¨§¨
,jetd ote`a jextl yi ok m` ,ok jextl oi`e zewln ypern

,dwli `le oenn mlyiy miliwn exiaga laega `wecy okziy
,mixeqi` x`yn lw epicy oeikïéc úéáa Bììkî øzeä ïkLixdy - ¤¥©¦§¨§¥¦

mi`yxy oic ziaa epiide ,mieqn mewna xzed dlag xeqi`
qpe` oebke ,mixac x`ya la` ,zewln aiegnd mc` zewldl
enlyiy ,lw mpic `diy oipn ,mewn meya exzed `ly dztne

.ewli `le
:xg` cenil d`ian `xnbdøîb ,àlà`ler z`f cnl -íéãòî ¤¨¨©¥¥¦

,ïéîîBæ,mieqn mewna rxi`y dyrn lr ecirdy micr ,xnelk §¦
mewna micrd mdnr eid onf eze`ay ecirde mixg` micr e`ae
dycigy ,dilr ecirdy zecr dze` z` e`xy okzi `le xg`
miaiigzn mipey`xd eli`e ,mipexg`d micrd mipn`py dxezd
cnl jke ,mzecr it lr aiigl evxy oenn aeig e` yper eze`a

,`lerïéîîBæ íéãò äî,exiagl oenn aiigd mc` lr ecirdy ¨¥¦§¦
àkéàcmaiigl ie`xy -ïBîî'mnf xW`M' oicn(hi hi mixac),eenk §¦¨¨©£¤¨©

maiigl ie`x okúe÷ìîdprz `l' ly dyrz `l lr exar ixdy ©§Ÿ©£¤
'xwW cr Lrxa(ai k zeny)y mixne` ep` mewn lkne ,ílLî àðBîî §¥£¥¨¤¨¨§©¥
é÷ì àì à÷ìéî,oldl x`eaiy enk ,miwel mpi`e oenn minlyn - ¦§¨Ÿ¨¥

àëéä ìk óàmewn lk -à÷ìéî ílLî àðBîî ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc ©¨¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨
.é÷ì àìŸ¨¥

jextl yi ,xeng oenn m` ,jextl yi df cenil s` :`xnbd dgec
,jkïéîîBæ íéãòl äî,dxezd mdilr dxingdy sqep xac epivny ©§¥¦§¦

äàøúä íéëéøö ïðéà ïkLaiigzdle 'mnf xy`k'a yprdl ick ¤¥¥¨§¦¦©§¨¨
maiigl mb mdilr xingpy `ed oic okle ,oenn e` zewln e` dzin
`le oenn aiigpy oipn mixeqi` x`ya la` ,zewln `le oenn

.zewlnàeä àle÷ì àðBîî éàåaeign lw oenn aeigy xn`z m`e - §¦¨¨§¨
minnef micra `wecy ,jetd ote`a jextl yi mewn lkn ,zewln
`xaq mda yiy oeik ,ewli `le oenn enlyiy mdilr miliwn

,lwdl,äNòî eNò àì ïkLla` ,mxeaic lr wx `ed myper `l` ¤¥Ÿ¨©£¤
oenn eaiigziy xnele lwdl oipn ,dyrn eyry ,zenewnd x`ya

.zewln `le
:`xnbd zvxzn,àlà`lereäééåøzî øîblaegn ,cgi mdipyn - ¤¨¨©¦©§©§

laegn cenild z` zegcl dvxz m`y ,minnef micrne exiaga
egikei minnef micr ,mixac dynga aiig `edy zngn exiaga
.miwel mpi`e minlyn mewn lkne ,mixac dynga miaiig mpi`y
mikixv mpi` oky cenll xyt` i` minnef micrny xn`z m`e
lkne ,zewll ick d`xzd jixvy gikei exiaga laeg ,d`xzd

,cenild `ed jke ,dwel epi`e oenn mlyn mewnMä ãvä äîäå ©©©©¨¤
ïäaL`ed minnef micrle exiaga laegl szeynd xacd -àkéàc ¤¨¤§¦¨

,úe÷ìîe ïBîîc `ed mpiceìk óà ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ¨©§¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥©¨
é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä- ¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

.miwel mpi`e oenn minlyn
:df cenil mb dgec `xnbdãö ïäa Lé ïkL ,ïäaL äåMä ãväì äî©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©

øeîçdfa xeng exiaga laeg ,zg` `xneg dpyi mdn cg` lka - ¨
mpi`y jka mixeng minnef micre ,mixac dynga aiig `edy
`le oenn maiigl mdilr xingpy `ed oic okle ,d`xzd mikixv
oipn ,zg` `xneg `l s` mda oi`y oenn iaiig x`y la` ,zewln

.zewln `le oenn maiigl mdilr xingpyàeä àle÷ì àðBîî éàå§¦¨¨§¨
jextl yi ,zewln aeign lw yper `ed oenn aeigy xn`z m`e -
oenn maiigle lwdl ie`x el` mipic ipya `wecy ,jetd ote`a

,zewln `le,ìwä ãö ïäa Lé ïkLxzedy dfa lw exiaga laeg ¤¥¥¨¤©©©
la` ,dyrn eyr `l oky milw minnef micre ,oic ziaa ellkn
mdilr lwpy oipn ,zg` `lew `l s` mda oi`y oenn iaiig x`y

.zewln `le oenn maiigl
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ריב
miwxt dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtzeaezk

øîâ úçú úçú.oiaiyn oi`e oicnle ,`id dpten dey dxifbe Ðàîéú åìéôà`idd Ð

ea exzdyke ,dxrp ezeg`a zekncÐ.mlyn `le iwlc opirny`e ,zewlne oenn `ki`c

zeaezkc oizipzneÐ.zewln `kilc ,ea exzd `lyaåðëé íéòáøà äéì êéîñå`kidc Ð

.d`kd dia carip zeiryx izy `ki`cäúáéø ùåøéôá.`kid yxtn dinwl Ðàìù
'åë úåëî éãéì åàéáîä íùäe`iand `xwnd Ð

zewln .oinelyzl e`ian epi` zewln icil

oeike ,"mnf xy`k"n oinelyz ,"dprz `l"n

od zeny ipycÐ.mdipy lr aiigìë àîéð
íìùî åðéà ä÷åìäi`n ,zewlna dipiicipe Ð

edl `hiytc oenn `py?ãéá ãédil jinqc Ð

.'ebe "ytpa ytp ,jpir qegz `l"ïúðé ïëÐ

.'ebe "mc`a men ozi xy`k"øîà àì àîòè éàî
àìåòë`le oenn eyperl dey dxifb xnbc Ð

.zewlne oenn iaiig lkl zewlnïë íàÐ

zewlnn ezeg` lr `a zxhtcÐe`l zlha

.zewlna e`l ypery ,day
:ïðéëøôå

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

,ur ilk oebk ,d`nehd a` `edy ilk mey ea yi ixdy xkkn xzei d`nehd a` epina yi

:mdxa` oa oeyny epiaxl dyw miyexitd ipy lre .d`nehd a` dyrp epi` lke` mey la`

!ipy `ia` ip` s` ,dnexz `nhne d`nehd a` epina oi`y gikei oey`x lke` mzd ,`nipc

inp jxtinl `kile .gikei mei leah ?oilega ipy dyer oky oey`x lke`l dn :`niz ike

d`xpe !iepiy mey o`k oi`c ,dpeyn oky `zyd

a` gkn oi`ay itl mzdc xeng cv yxtl

oey`x lke`e qxg ilke mei leahc ,d`nehd

`lc ipya ok oi`y dn ,d`nehd a`a erbp mlek

micr iabc :yxtn mz epiaxe .oey`xa `l` rbp

ly xeng cv eze`c meyn xeng cv jiiy oinnef

lr ecird m` ,oinnef micra zeidl leki laeg

dyng oinlync ,enfede exiaga lagy cg`

oky ,yxtl yi lwd cve .eaiigl evxy dn mixac

e`l `l` zxk oda oi` oinnef micre laegac e`l

wxta oke .zezixk iaiig ediipin xnbp `le ,`cixb

micre rx my `ivenn silic :(a,c) zeknc `nw

:jixte ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`lc oinnef

yi Ð xeng cv oky mday deyd cvdl dn

wxtae .wgvi epiaxle mz epiaxl `kd ik yxtl

elit`e "ecrena" iab (`,fr migqt) "oilev cvik"

i`e ,lilk oky Ð cinza azk i` :xn`c ,d`neha

oda yi oky Ð ediiexza ,zxk oky Ð gqta azk

epivn `lc izixg` `kxit mey yi mzd !xeng cv

,dyxtl cenlzd yg `le ,cvd dna slinl

.ikixvc xnel wlzqn hren mrhaeàìà`ler

ef `pwqn itl xninl epivn Ð xnb zgz zgz

Ð iwl `le mlyn `pennc `ler xn`w `lc

xninl `kile .`xw eda ilbc zlz edpda `l`

"dpizp" "zgz"n `zkec lka `lerl opitlic

dxifb i`dnc ,"sqk" "mlyi"ahin opitli dey

seb `edy ,lawzp ahin oiprl `wecc .edleka

iia`le opgei iaxl iywz ok `l m`c ,oinelyzd

dey dxifb edl zil in eh`cÐ `ler` ibiltc

"zgz" i`d dil xzii` `lerl `kde ?ahin oiprl

.exaga laegc dey dxifbn zewlnn xhtinl

zyea dil `wtpc `lerl onwl xnel jixv jkld

.`axcn mbte

àðî]dil `pn ,xn`w "zgz" "zgz"c dey dxifb meyn `kdc :xnel yie !`kti` ira `zyde 'ek iwl `le mlyn `pennc `lerl dil `pn ira lirl :xn`z m`e Ð `d opgei iaxl dil

.[xeka iabl (`,ai) zexekaa `nlr ilekl dlawzp ef dey dxifbc ?ikdl dey dxifb opiyxc `lc opgei iaxl

àìùiaizk eed i`c oky lkc :dywe ."mnf xy`k el mziyre"n oenne "dprz `l"n zewln ,i`xw ixzn ez` zewlne oennc meyn :qxhpewa yxit Ð 'ek e`ian zewln icil e`iand myd

.xg`d miiwle ixnbl cg` weqt lhal epl oi`Ð i`xw ixzn ez` zewlne oennc meyn qxhpewd yexitl yxtl yi `ny Ð edine !mlyne dwel didy Ð mlyie dwliy `xw cga

`lc :wgvi epiaxl d`xp oi`e .oinlyne oiwel oi` Ð zewlne oenn eaiigl oi`ac ,ezy` lr rx my `ivedy cg` lr ecirdy oebk ,"mnf xy`k el mziyre"n mdipy mi`a eid m` la`

.zewlnl jenqa eazkp `l oinelyzdy xnelk ,'ek zekn icil e`iand myd `ly :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !mdipy eaiigl evxy oeik ,`peeb i`dka zewlne oenn oiaiig edi `ly xazqn

`l Ð dfn df wegx azkpy dzr la` ,eilr dwli `le ,dyrl wzipy e`l dil dedc `pin` ded i`ce f` Ð "mnf xy`k el mziyre dpr m`e dprz `l" envr weqt eze`a aezk did m`c

`l"c e`l lv` aizk `l "dlifbd z` aiyde"c dyrc ab lr s` (`,`nw oileg) "owd gely"ae (`,fh) zeknc `xza wxta dyrl wzip dil aiygc dlifbc e`ll inc `le .dyrl wzip ied

"mnf xy`k" el oiyer ep`y ici lrc ,"dprz `l"c e`ld xwer epi` "mnf xy`k el mziyre"c `xw la` ,eci zgzn dlifb xwer ixdy ,dyrl wzip `ed jgxk lr i`ce mzdc Ð "lefbz

:epiidc Ð zekn icil e`iand myd `ly :yxtn y"iiexcn* dnly epiax axde .el jenq eixg` azkp `ly oeik ,dyrl wzip dil opiayg `l jkld ,mfedy ici lr `l` ,ezecr xwrp epi`

l`xyi lke"n "mnf xy`k"l dxdf` dil `wtp xi`n iaxc :cere .dxdf` ira `l oennc ,zekna opixn`ck ,oinelyz yeprl dxdf` zeidl `a epi` :yexit ,oinelyz icil e`ian ,"dprz `l"

.zewlne oenn dil opiypr ded `l e`l cgnc ,eilr dwel did `l f` Ð oenn dxdf`l "dprz `l" jixv did m`y ,(a,c) zeknc `nw wxta opixn`ck "etiqei `le e`xiie ernyi

bteq oi` :mixne` minkge ."dprz `l"n cg`e "mnf xy`k mziyre"n cg` ,mipeny miwel Ð mirax` zewln aiigy ipelt yi`a ep` oicirn :opzc `idd` zeknc `nw wxta rnynck]

'ebe l`xyi lke"n dil `wtp dxdf` xi`n iaxe .minnef micr zxdf`l edl `irain ?dil icar i`n "dprz `l" i`d opaxe .mirax` `l``l"n ,dxdf`l `pixg` `xw e`l i`c rnyn ."

`edy micirnyk `l` opaxl iwl `le ,"ezryx ick" meyn mlyne dwel epi` mewn lkn ,oenn zxdf`l jixv `l "dprz `l"c ab lr s` ,opaxle .zeiwln ixz dil opiypr ded `l "dprz

.["ryxd zekd oa m` dide"n iwlc `xw ilb `kd ,oic zia zzin zxdf`l ozipc cere ,dyrn ea oi`y e`l "dprz `l"c ab lr s`e .mnf xy`k `kilc dyexb oa

éãëî?oenn el aiigzi ok oenn eaiigl dvex didy enkc ,oenn `icda rnyn "mnf xy`k el mziyre"nc "cia ci" il dnlc xninl `kile Ð il dnl cia ci mnf xy`k el mziyre aizk

rnync ,il dnl "cia ci" "'ek el mziyre" aizk icknc `pyil dyw ,edine .mlyn `l `penn iwl `wlin Ð oenna la` zewlne dzina ixiin "mnf xy`k"c xninl epivnc

zgz oir"n (`,cte ;a,bt `nw `aa) "laegd"a ol `wtpck ynn cia ci iyextl `kilc ,oenn xity rnyn "cia ci" xziin `l elit` `de ,dil witnc `ed ditebl jixhvi` `lc `xeziinc

xy`k"n `le wfp "laegd"a `wtp "ea ozpi ok"nc dia exz` `lc `kid ilin ipd `ni` .oenn edip i`ne ,cil cin ozipd xac ,il dnl "ea ozpi ok" :exiaga laeg iab xn`wc `d ,cere ."oir

xy`k el mziyre" aizk ickn :xn`wc epiide ,"cia ci"c `xwn ,oenn Ð "oir zgz oir" mzd witnc o`nk `iz` `ibeq jdc i"xl d`xpe ?iwl `wlinc `ni` dia exz`c `kid la` ,"dyr

xzii` `l i` la` ,oenn epiidc cil cin ozipd xac yxcinl "cia ci" xzii` `l` !`wtp "mnf xy`k"n Ð il dnl oinnef micra "cia ci" ok m` ,ynn oir zgz oir jzrc `wlq i`e "mnf

.ynn cia ci `pin` dedìáåçk ickn exiagaxninl `kil `de ?il dnl "ea ozpi ok" ok m`e .ziyixtck "cia ci"c `xeziin ogke`ck ,oenn rnync Ð el dyri ok dyr xy`k aiz

'ebe dyr xy`k" jixhvi` i`n` dil `iyw `l `d edine .dia exz`c `kid `l` jixhvi` `l jgxk lr `l` ,`wtp "cia ci"nc ,dia exz` `lc `kidl `z`c,jxev meyl o`k dpypc ,"

ci" aizk ickn xninl ivn dedc oicd `ede .dia exz`c `kidl cil cin ozipd xac jl xnel `l` ?minrt izy dpye xfg dnl "ea ozpi ok" la` .'ek zipyipe dxn`py dyxt lk :opixn`ck

.il dnl "ea ozpi ok" "ciaéáøå.zenewn dnkae ,xeka iab zexekaa dl opitli `dc Ð "zgz" "zgz"c dey dxifb dil riny `lc xninl `kil `de Ð `lerk xn` `l `nrh i`n opgei

íàla` ,`ed zewln xa e`l `iddc ,`id `zlin e`l `d !eilr oiwel oi`y oeik e`ld eplhia dyrl wzipd e`le dyrn ea oi`y e`l lk :xn`z m`e Ð dlbz `l jzeg` zexr zlha ok

.izixg` `zlin` dey dxifb inewe`l `ki`c oeik ,dipin zewln iwet`l dey dxifb yxcinl ol zil ,zewln dia jiiyc `kd
`l`
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,déa eøúàå ,úB÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä ìk :ïðçBé¨¨¨¥¨§¦¨¨©§§©§¥
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éîñeúB÷ìîe ïBîî àkéàc ,Bøéáça ìáBç éøäå ."epké íéòaøà" déì C¯,ílLî àðBîî §¦¥©§¨¦©¤©£¥¥©£¥§¦¨¨©§¨¨§©¥
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íéãò äøBz äúaéø Leøéôa :àòìéà éaø øîà !ílLî Bðéà ä÷Blä ìk :àîéðå .ä÷Bì Bðéà¥¤§¥¨¨©¤¥§©¥¨©©¦¤§¨§¥¦§¨¨¥¦
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zeaezk(oey`x meil)

.dwel epi`e mlyny `ler ixacl xg` cenil d`ian `xnbd
:`xnbd dwiqnàìeò ,àlàdey dxifba'úçz' 'úçz'laegn ¤¨¨©©©©

exiagaøîbixdy ,epic z` cnl -,àëä áéúkqpe` zyxtamixac) ¨©§¦¨¨
(hk akdX`l didz Fle' ,íúä áéúëe ,'dpò øLà úçzlaeg zyxta §¦§¤§¦¨©©£¤¦¨§¦¨¨

exiaga(ck `k zeny),íúä äî ,'ïéò úçz ïéò',exiaga laega - ©¦©©©¦©¨¨
î àðBîîé÷ì àì à÷ìéî ílL,dwel epi`e oenn mlyn -ìk óà ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥©¨

úe÷ìîe àðBîî àkéàc àëéäaeig zaiq ea yiy mewn lk s` - ¥¨§¦¨¨¨©§
,zewlne oenné÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîepi`e oenn mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

.dwel

* * *
oia dxizqd z` ayiind ,`ler zhiy z` `xnbd dx`ia o`k cr
zewln aiigdy ,ezhiy it lr zekna dpynd oial epizpyn
xg` aeyi `xnbd d`ian dzr .dwel epi`e mlyn ,minelyze

:zekna dpynde epizpyn zxizqaàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©£¦¥¨
a xaecn zewln zaiignd zekna dpyna mby,äøòð BúBçàoi`e £©£¨

y oeik ,qpw zaiignd epizpynl dxizq jka,ïàk,zekna dpyna ¨
xaecnBa eøúäLef dxiar xeari m`y dxiard z` xary iptl ¤¦§

e .mlyn epi` ,zewln aeig eilr lgy oeike ,dwli,ïàk,epizpyna ¨
xaecnBa eøúä àlL.oenn mlyl aiig dwel epi`y oeike ,zewlnl ¤Ÿ¦§

:`xnbd zwiicn .opgei iax ly epic xewn z` zxxan `xnbd
déa eøúàå ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä ìk ,ïðçBé éaø øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©©¦¨¨¨¥¨§¦¨¨©§§©§¥

,zewln eaiigl xyt` f`y ,ea exzde -àì àðBîî é÷ì à÷ìéî¦§¨¨¥¨¨Ÿ
ílLîmlyn epi`e dwel -:`xnbd zxxan .ïðçBé éaøì déì àðî §©¥§¨¥§©¦¨¨

àä.df oic opgei iax cnl oipn - ¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàzewln zyxta(a dk mixac)oA m` dide' , ¨©§¨§¨¨¦¦

eiptl EdMde htXd FliRde rWxd zFMdBúòLø éãk,'xRqnA ©¨¨¨§¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨§¥¦§¨§¦§¨
opgei iax jkn cnl ,'ezryx' cigi oeyl dxezd dhwpy dnne

yúçà äòLø íeMî,zg` dxiar -Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà ¦¦§¨©©©¨§©§§¦©¨§©§
úBéòLø ézL íeMîcg` dyrna zexiar izy mc` xaryky - ¦§¥¦§¨

ep` oi` oiicre ,odn zg` lr wx `l` odizy lr eze` miyper oi`
,zyxece `xnbd dkiynn ,ypri odn efi` lr mirceiéîñådéì C- §¨¦¥

'ezryx ick'l jenqd weqtae(b weqt my)aezk,'epké íéòaøà'©§¨¦©¤
.mlyn epi`e dwel ,zewln aeige oenn aeig yi m`y cnll

:opgei iax ixac lr `xnbd dywnïBîî àkéàc ,Bøéáça ìáBç éøäå©£¥¥©£¥§¦¨¨
úe÷ìîexary lr zewln ypere ,dlagd lr oenn aeig ea yiy - ©§

'siqi `l EpMi mirAx`' ly e`l lr(my)`ed oicd z`f lkae , ©§¨¦©¤Ÿ¦
yàîéz éëå .é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîzegcl dvxz m`e - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥§¦¥¨

c xneleéléî éðäwx epiid ,dwel epi`e mlyn exiaga laegy dn - ¨¥¦¥
déa eøúà àìc àëéäepi`y oeiky ,zewlnl ea exzd `ly ote`a - ¥¨§Ÿ©§¥

,mlyn ,dwelìáàm`úà.ílLî àì àðBîî é÷ì à÷ìéî ,déa eø £¨©§¥¦§¨¨¥¨¨Ÿ§©¥
åc ,ok xnel okzi `l ixdeäkä ,ïðçBé éaø øîà ,énà éaø øîàä- ©¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦¨

exiag z` dkdy mc`da ïéàL äàkäly minelyz aeigäåL ©¨¨¤¥¨¨¤
,ä÷Bì ,äèeøt,xxal yieéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àìc éà §¨¤¥¦¨¥¦§Ÿ

,ä÷Bì éànà ,déa eøúà,d`xzd `ll zewln oi` ixdeàèéLt àlà ©§¥©©¤¤¨§¦¨
e ,déa eøúàcmewn lknäèeøt äåL da úéìc àîòèmeyn wx - §©§¥©§¨§¥¨¨¤§¨

oic da oi`y oeik ,dilr miwel dhext dey ef d`kda oi`y
,minelyzäèeøt äåL da úéà àä,dhext dey da yi m` la` - ¨¦¨¨¤§¨

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîmby x`eane ,dwel epi`e mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

,`iyewd zxfeg ok m`e ,dwel epi`e mlyn zewlnl ea exzdyk
,dwel epi`e mlyne zewlne oenn aiigy exiaga laeg epivny
epi`e dwel zewlne oenn aiigznd lky opgei iax xn` ji`e

.mlyn
epi`e mlyny jkl cgein mrh yi exiaga laega :`xnbd zvxzn

,dwelàòìéà éaø øîàãk,minnef micr iabl ,xg` oipraLeøéôa ¦§¨©©¦¦§¨§¥
ïéîeìLúì ïéîîBæ íéãò äøBz äúaéø,miwel mpi`e minlyny - ¦§¨¨¥¦§¦§©§¦

énð àëä,exiaga laeg iabl o`k mb -ìáBç äøBz äúaéø Leøéôa ¨¨©¦§¥¦§¨¨¥
ça,ïéîeìLúì Bøéáokid `xnbd x`az oldle ,dwel epi`e mlyny ©£¥§©§¦

seb z` `xnbd zx`an okl mcewy `l` ,dxezd z`f dzaix
.`rli` iax ixac

:`xnbd zx`anàòìéà éaøc øîzéà àëéäåiax ixac epyp okid - §¥¨¦§©§©¦¦§¨
,el` `rli`àäàzekna dpynd lr -(.c)jke ,minnef micr iabl ©¨

exn`y micr ,my epipyBøéáçì áéiçL éðBìt Léà úà eðà ïéãéòî§¦¦¨¤¦§¦¤©¨©£¥
eàöîðå ,æeæ íéúàîmicrdïé÷Bì ,ïéîîBæly e`l lr exary meyn ¨©¦§¦§§§¦¦

'xwW cr Lrxa dprz `l'(ai k zeny),ïéîlLîeeze`l fef miz`n Ÿ©£¤§¥£¥¨¤§©§¦
meyn ,jkl mrhde ,df mekq eciqtdl ennfy yi`íMä àlL- ¤Ÿ©¥

weqtd,ïéîeìLz éãéì ïàéáî úBkî éãéì ïàéáîämd zewln ixdy ©§¦¨¦¥©§¦¨¦¥©§¦
xW`M' meyn miaiig md minelyze ,'dprz `l' meyn miaiigzn©£¤

'mnf,(hi hi mixac)ílLîä ìk íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ¨©¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨©§©¥
,dyry dyrn zngnä÷Bì Bðéàdxe`kle .dyrn eze` zngn ¥¤

,'dwel epi` mlynd lk'y minkg mixne` recn ,dywàîéðå- §¥¨
y ,jtidl xn`p,ílLî Bðéà ä÷Blä ìkicke .enlyi `le ewlie ¨©¤¥§©¥

ef `iyew uxzlïéîîBæ íéãò äøBz äúaéø Leøéôa ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨§¥¦§¨¨¥¦§¦
.ïéîeìLúìeäúaéø ïëéäd z`fáéúk éãkî ,äøBzxaky oeik - §©§¦¥¨¦§¨¨¦§¦§¦

minnef micr iabl xn`p(my)úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå'©£¦¤©£¤¨©©£
,'åéçàìokn xg`l azkpy weqtd ,ok m`(`k my)Lpir qFgz `le' , §¨¦§Ÿ¨¥¤

'ebeéì änì 'ãéa ãé`a epcnll `l` ,azkidl jxved dn myl - ¨§¨¨¨¦
a `ed mpic minnef micryeäéð éàîe ,ãéì ãiî ïzépä øácedn - ¨¨©¦¨¦¨§¨©¦

df ,cil cin ozipd xac,ïBîîminnef micry minkg ecnl o`kne ¨
.miwel mpi`e minlyn

exiaga laeg yexita dxez dzaix okid `xnbd zx`an dzr
dwel llk jxcay xne`d opgei iax s` ok zngny] minelyzl
zxne` .[dwel epi`e mlyn exiaga laegay dcen ,mlyn epi`e

:`xnbdáéúk éãkî ,énð Bøéáça ìáBçeiabl xn`p xaky oeik - ¥©£¥©¦¦§¦§¦
(hi ck `xwie),'Bì äNòé ïk äNò øLàk'xg`l azkpy weqtd ok m` ©£¤¨¨¥¥¨¤

okn(k weqt my)mc`A mEn oYi xW`M',éì änì 'Ba ïúpé ïk`l` ©£¤¦¥¨¨¨¥¦¨¤¨¨¦
a `ed exiaga laegd aeigy `a epcnlléàîe ,äðéúð Ba LiL øác̈¨¤¥§¦¨©

eäéðdf ,dpizp ea yiy xac edn -,ïBîîexiaga laegdy o`kne ¦¨
.dwel epi`e mlyn

mewnay ,`lerk xaeq epi` opgei iax recn zxxan `xnbd
`ey .dwel epi`e mlyn oenne zewln:`xnbd zl,ïðçBé éaøå§©¦¨¨

,mlyn epi`e dwel zewlne oenn aeig yiyky xaeqdàîòè éàî©©§¨
,àleòk øîà àì.dwel epi`e mlyny Ÿ¨©§¨

,opgei iaxl dywedy oeik :`xnbd daiyn,ïk íàepi`e mlyny ¦¥
ok m`e ,zewlnn xeht ,qpw aiigy ezeg` lr `ady `vnp ,dwel

zìhaly e`ld yper z`'älâú àì EúBçà úåøò'(h gi `xwie)ixdy , ¦©§¨¤§©£§Ÿ§©¤
aeig yiy df e`lae ,zewln `ed e`l lr xaerl ie`xd yperd

.zewln aeig jiiy `l ,minelyz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zeaezk(iriax meil)

,hb `ll mdil`n diyecw milhazn,éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦
wx exn`p dztne qpe` ipice ,dleza zwfga dpi` z`ypy oeikc

.dleza dxrpaúéðBìééàdl oi`e ,zcll die`x dpi`y dy` - ©§¦
,zexrp ipniq,éezét àìå ñð÷ àì dì ïéàel` qpw ipicy meyn ¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦

zwfga `id mixyr za didzy cr ef dy` eli`e ,dxrpa exn`p
.zexrp onf dl oi`e ,zxbea `id jli`e myne ,dphwíeMî úàöBiäå§©¥¦

,òø íLoldle(:el),`id in x`eai.éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà ¥©¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦
zeixr' :`ziixaa epipy .`ziixad ixac lk z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'iezt `le qpw `l odl oi` zeixrl zeipyeéàî©
.'úBéøòì úBiðL' éàîe 'úBéøò':x`al `xnbd dqpnàîéìéàm` - £¨©§¦©£¨¦¥¨

y xnel dvxz'úBéøò'£¨
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המשך ביאור במס' כתובות ליום רביעי עמ' ב



miwxtריד dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtzeaezk
:opikxteåøéáçá ìáåçoecip oenna jgxk lrc ÐÐot siqei `l"c e`l zlha :iywz

!exiag z` dknl dxdf` `edy ,"siqeiúåëä ïá íà äéäåopinwen (a,a) zekn zkqna Ð

.oinnef micra dlàìàyperl `nwe`l `ki` ,oinelyzl `xw diiaxc oeik ,jgxk lr Ð

inwe`l `kilc .dyexb oa `edy odk ipelt yi` z` ep` oicirna ,dicic e`lc zewln

,eizgz dyexb oa `ed `di xnele "mnf xy`k"

zkqna opz ikde .mirax`d z` bteq `l`

da oi`ya dil opinwen inp exiaga laege .zekn

`ly oebk ,day mixac dyng lka dhext dey

,jxved `l ietixe ,ezk`lnne etqkn ezgit

.zyea dl oi`y dheyae ,da did xrv `le

dcic zewln inwe`l zivn ezeg`a inp `kde

dxrp la` .zxbeaaÐ,iwlil `le mlyil

"zgz" "zgz"c dey dxifb dzaixe li`ed

.oinelyzlééáàãëì,oiwxit idliya Ð

ilin lkn `pngx xn` miyng `ni`e :opikxtc?

qpw zgz eycgzp sqk miyng :iia` ipye

milaeg x`ya `edy mbte zyea la` ,iepird

Ð.o`k llk `läîò áëåùä`xizi `xw Ð

miyng dxrpd ia`l ozpe :`nip ,dyxcl `ed

.sqkíâôå úùåáã ììëîz`pd zngn e`lc Ð

milaeg x`ya opyi ixdy ,edpip daikyÐ`l

.ipdc ediieba edpiliikíéãò øîåà øæòìà éáø
å÷ì àìå éîìùî àðåîîã ïéîîåæikixv `l Ð

.eda jiiy `l zewlnc `id `xaqc ,`xwåàìã
åäðéð äàøúä éðá`ax yxtnck ,zecr mcew Ð

edpiyprnl `ki` i` ,jkld .lif`eÐ`l

`la sebd yper oi`c ,oenn `l` edpiyprz

dvelg oae dyexb oa iabc ab lr s`e .d`xzd

d`xzd `la zewln edl opiyprÐzxifb mzd

m` dide" `icda zewln eda ogky`c ,aezkd

zivn `lc icina `xwl opinwene ,"zekd oa

zivnc `kid la` ."mnf xy`k"n edpiyprnl

dnfd eda carinlÐ.zewln eda jiiy `l

òãú.mda zexzdl xyt` i`y Ðàø÷éòîÐ

.zecrd eciriy mcew dry e` meiéøîà
ïéìúùéàdlhay ixd ,d`xzdd epgky Ð

d`xzdd.éãäñî àìå éùøô.zn` elit` Ð

dxvle epl dn ,mkipira miceyg ep`e li`ed?

óåñáì.ecirdy xg`l Ðäåä äåäã éàîÐ

oileki opi`e ,cibne xfeg epi` cibdy oeikc

.xefgløåáã éãë êåúá åäá éøúéðåxg`l Ð

milekie ,inc xeack xeac ick jezc ,ecirdy

.xefgløåáã éãë êåú.mely zli`y ick Ð

éæåîø æîøðåmifnx mdl fenxp zecrd zrya Ð

`ly ,jx oeylae ,mxikfdl d`xzdd lr

.ecitwiéøîàã àéä àúìéî åàìmicr ediy Ð

era edpi`c :opiqxb ikd .d`xzd oikixv oinnef

.'ek d`xzd era edpi`e ,d`xzd `la lhwinl

íîæ øùàëozecra df z` bexdl ennf mde Ð

d`xzdd ea exzd `le ,`xap `le did `ly

.dilr ecirdyäúòî àìàera `lc i`dc Ð

ly zewln ,`ed "mnf xy`k" meyn d`xzd

.dvelg oae dyexb oa zecr inneføùàëî åàìã
éúà íîæennf `l ixdy ,edcic yper Ð

.ellgl `l` ezewldläåùä èôùîoeike Ð

.d`xzd era `l inp ipd ,edpip d`xzd ipa e`l oinnef aexcäúéîáù úåöîáÐ

.ebxedl did oiekznyøáãî áåúëädy`d dzny ,"didi oeq` m`" aizkc ÐÐzzpe"

df z` bxde df z` bexdl oeekzp :opirny`e .exiagl `l` oeekzp `ly it lr s`e ,"ytp

Ð.aiigäéá åøúà àìã éà.bxdz epzinz m` Ðøåîç øáãì.dzin Ðì÷ä øáãì äøúåî éåädzin aeig my oi` ikc `pngx xn` ikd elit`e ,dwli zeni `le epki m`y ÐÐypri

.dwel epi`e mlyn :`nl` .zewlnl d`xzd `ki`c ab lr s`e ,zecle inc
äåãâð
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àìàoac zecr` Ð ewl i`n` :xn`z m`e Ð dvelg oaa e` dyexb oaa ineiwl xyt`

oi`y zecr aiyg `lc :xnel yie !dnifdl leki dz` oi`y zecr ied `d ,dyexb

`le dzina `l ,xac meya ineiwl xyt` i`c ,dtxhd lr oicirna `l` dnifdl leki dz`

.zewlna dnfd dniiwzp `kd la` .lhwinl era `lihw `xabc ,zewlnaéòáéîdil

"zgz" jixhvi`c oeik :xn`z m`e Ð iia`ckl

silic :xnel yie ?ahin ol `pn ok m` ,dyxc jdl

.sqkn e` dpizpn

àìåòåxaq `axc rnyn Ð `axcn dil `wtp

yixc ded diteb opgei iaxc ,`lerk

dywe .iia`ckl dil irainc meyn e`l i` `lerk

z` xkeyd" wxtac :mdxa` oa oeyny epiaxl

`icda rnyn (`,`v `rivn `aa) "milretd

dwel Ð da yce dxt mqeg iab opgei iaxk xaqc

xn` `axe .xi`n iaxk iia` dl iwenc ,mlyne

lr `a elit` dxez dxq` opz`e ,opaxk mlerl

t .en`rnyn .miny ici z`vl mlyne :yexi

lirl ziyixtc i`nle !mlyn epi`e dwel oicac

`lerl dil zi` zlz ipda `weec `pwqnlc Ð

`nlrac ,xity iz` Ð iwl `le mlyn `pennc

iax yixcck ,mlyn oi`e dwelc opgei iaxk xaq

."epki mirax`" dil jinqe ,opgei

éøúéðwetiz :xn`z m`e Ð 'eke `xwirn eda

ep` oi`c ,wtq z`xzd `iedc dil

wtq z`xzdc :xnel yie ?xwy micirn m` oircei

dxzenl s`y ,xizez l` oebk `l` `ied `l

,meia zedy yi oiicry xeaqy ,wtq `ed envr

.xwy oicirny oircei oixzend `kd la`

éøúéðå:xn`z m`e Ð xeac ick jeza eda

d`xzda `de ?eda ixcd ez ivn ikid

!mely zli`y ick `edy ,xeac ickn ith `ki`

aiyg xac eze`a miweqry onf lkc :xnel yie

(`,e) zekna opixn`ck ,xeac ick jez lkd

ly xeac ick jez cg` lk ,d`n oicirn elit`c

,oey`x ly xeac ick jez olek oiaeyg Ð exiag

ozecr Ð leqt e` aexw odn cg` `vnp m`e

.dliha

àìàikid :xn`z m`e Ð dia exz`c `hiyt

oeik `d ?oeq` oi` ik elit` oenn mlyn

,eytpa aiigzne ,scex dil ied Ð bexdl oiekznc

oilekiya :xnel yie !dipin daxca dil miwe

"xxeq oa"a opixn` ikde .eixa`n cg`a elivdl

.(`,cr oixcdpq)éàîîxeng xacl dxzenc

xnel oi` Ð ied `l `nlc lwd xacl dxzen ied

,d`xzd laiwc `ed dbixd`c meyn `nrhc

,e`pey bexdiy zpn lr bxdil dil `gipc

`l la` .xn`wc `ed "mizylt mr iytp zenz"c

.edewliy zpn lr exiag z` zekdl dil `gip

(a,hr oixcdpq) "oitxypd" wxtc oizipzn` `dc

,dlwa epeci eaxrzpy zezin iaiigc ipzwc

xeng xacl dxzen n"y :(a,t my) `xnba xn`we

oeikc `hiyt mzde .lwd xacl dxzen ied

ea exzd m`y oky lk Ð lawe dliwql ea exzdc

ikd elit`e .lawn didy envr xac eze` lr wpg

`l xeng xacl dxzenc xninl iradxzen ied

,`ed aezkd zxifbc xnel yi `l` .lwd xacl

.dxeng oia dlw oia ,dzin dze`l envr xiziy opirac
`nlce
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zìha ,ïk íà ,éîð Bøéáça ìáBç"éñBé àìït ó ¥©£¥©¦¦¥¦©§¨Ÿ¦¤
éñBézìha ,ïk íà ,éîð ïéîîBæ íéãò !"ó"äéäå ¦¥¦§¦©¦¦¥¦©§¨§¨¨

øLôà ïéîîBæ íéãò àlà !"òLøä úBkä ïa íà¦¦©¨¨¨¤¨¥¦§¦¤§¨
.äöeìç ïáe äLeøb ïáa dîei÷ì¯,éîð Bøéáça ìáBç §©¨§¤§¨¤£¨¥©£¥©¦

äåL da ïéàL äàkä eäkäL ïBâk dîei÷ì àkéà¦¨§©¨§¤¦¨©¨¨¤¥¨¨¤
!úøâBa BúBçàa dîei÷ì àkéà ,éîð BúBçà .äèeøt§¨£©¦¦¨§©¨©£¤¤
éòaéî "dpéò øLà úçz" éàä :ïðçBé éaø Cì øîà̈©¨©¦¨¨©©©£¤¦¨¦¨¥

àø÷ øîà :ééaà øîàc ,ééaàãëì déì"øLà úçz ¥§¦§©©¥§¨©©©¥¨©§¨©©£¤
éàä ,"dpéò¯àkéàc ììkî ,"dpéò øLà úçz" ¦¨©©©£¤¦¨¦§¨§¦¨

:àáø øîàc .àáøcî déì à÷ôð àleòå .íâôe úLBa¤§¨§¨¨§¨¥¦§¨¨§¨©¨¨
:àø÷ øîà"äøòpä éáàì dnò áëBMä Léàä ïúðå ¨©§¨§¨©¨¦©¥¦¨©£¦©©£¨

äáéëL úàðä ,"óñk íéMîç¯àkéàc ììkî ,íéMîç £¦¦¨¤£¨©§¦¨£¦¦¦§¨§¦¨
àðBîî ïéîîBæ íéãò :øîBà øæòéìà éaø .íâôe úLBa¤§¨©¦¡¦¤¤¥¥¦§¦¨¨
äàøúä éða åàìc íeMî ,é÷ì àì à÷ìéîe éîlLî§©§¥¦§¨¨¨¥¦§¨§¥©§¨¨
éøúéð ?úîéà eäa éøúéð ,òãz :àáø øîà .eäðéð¦§¨©¨¨¥©¦§¦§¥©¦§¦

àøwéòî eäa¯úòLa eäa éøúéð .ïéìzLéà éøîà §¥¦¨¨¨§¦¦§©§¨¦§¦§¦§©
äNòî¯áì eäa éøúéð .éãäñî àìå éLøtóBq¯éàî ©£¤¨§¦§¨§©£¥¦§¦§§©©

é÷úî .äåä äåäcéãk CBúa eäa éøúéðå :ééaà dì ó ©£¨£¨©§¦¨©©¥§¦§¦§§§¥
é÷úî !øeacéøúéðå :à÷éà áøc déøa àçà áø dì ó ¦©§¦¨©©¨§¥§©¦¨§¦§¦

åàì :ééaà øîà øãä !éæeîø eäa æîøðå ,àøwéòî eäa§¥¦¨¨§¦§©§§¥£©£©©©¥¨
ïéîîBæ íéãò Czòc à÷ìñ éà :éøîàc àéä àúléî¦§¨¦©£¨¦¦¨§¨©§¨¥¦§¦
eäì ïðéìè÷ àì eäa ïðéøúî àì ék ,äàøúä ïéëéøö§¦¦©§¨¨¦¨©§¦©§¨¨§¦©§

¯,äàøúä àìa ìéè÷ eòa eäðéàc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¥§¦§¨¨¥§¨©§¨¨
øLàk Bì íúéNòå" ïðéòa àä ?äàøúä eòa eäðéàå§¦§¨©§¨¨¨¨¥©©£¦¤©£¤

é÷úî .àkéìå "åéçàì úBNòì íîæànñ áø dì ó ¨©©£§¨¦§¥¨©§¦¨©©¨
,äöeìç ïáe äLeøb ïa ,äzòî àlà :äéîøé áøc déøa§¥§©¦§§¨¤¨¥©¨¤§¨¤£¨
!äàøúä éòaéì ,éaøúéî à÷ "íîæ øLàk"î àìc§¨¦©£¤¨©¨¦§©¦¦¨¥©§¨¨
äåMä ètLî ,"íëì äéäé ãçà ètLî" :àø÷ øîà̈©§¨¦§©¤¨¦§¤¨¤¦§¨©¨¤
ìáBç :øîà éãéà áøc déøa àLéL áø .íëleëì§§¤©¥¨§¥§©¦¦¨©¥

é÷ì àì à÷ìéîe ílLî àðBîî ,éîð Bøéáça¯:àëäî ©£¥©¦¨¨§©¥¦§¨¨¨¥¥¨¨
","äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé éëå§¦¦¨£¨¦§¨§¦¨¨¨§¨§§¨¤¨

,øaãî áeúkä äúéîaL úevîa :øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§©¤§¦¨©¨§©¥
:áéúëc"."Lôð úçz Lôð zúðå äéäé ïBñà íàå ¦§¦§¦¨¦§¤§¨©¨¤¤©©¨¤

déa eøúà àìc éà ?éîc éëéä¯,ìéè÷éî éànà ¥¦¨¥¦§¨©§¥©©¦§¦
éåä øeîç øáãì äøúeîe ,déa eøúàc àèéLt àlà¤¨§¦¨§©§¥§¤§¨¨¨¨¥
ïBñà äéäé àìå" :àðîçø øîàå ,ìwä øáãì äøúeî§¤§¨¨©©§¨©©£¨¨§Ÿ¦§¤¨

é÷úî ."Lðòé LBðòî :éLà áø dì óäøúeîc éàn ¨¥¨¥©§¦¨©©¦¦©§§¤
àì àîìc ,ìwä øáãì äøúeî éåä øeîç øáãì§¨¨¨¨¥§¤§¨¨©©¦§¨¨

éåä øîBì àöîz íà ?éåä¯,äøeîç äúéîc éànî ¨¥¦¦§¨©¨¥¦©§¦¨£¨
àîìã
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zeaezk(ipy meil)

dcen dz`y oeik ,dyw jzhiyl s` :opgei iax lr `xnbd dywn
a ok m` ,lirl x`eank ,dwel epi`e mlyn exiaga laegdyìáBç¥

énð Bøéáçay ,ef dprh xnel yiïk íàdwel epi`e mlynyzìha ©£¥©¦¦¥¦©§¨
EPMi mirAx`' e`l lr xaerd ly eyper z`éñé àìéñé ït ,óó ©§¨¦©¤ŸŸ¦¤Ÿ¦

'FzMdl(b dk mixac)a oke .exiag dknl dxdf`d efy ,ïéîîBæ íéãò §©Ÿ¥¦§¦
énð,lirl x`eank ,miwel mpi`e minlyny oeik ,dywïk íà ©¦¦¥

zìhaweqtd z`(a dk mixac),'òLøä úBkä ïa íà äéäå'epnny ¦©§¨§¨¨¦¦©¨¨¨
.minnef micra zewln aeig micnelàlàoi`y xnel yi i`ce ¤¨
iabl `l` ,ixnbl milha el` zewlníéãòdîei÷ì øLôà ïéîîBæ ¥¦§¦¤§¨§©¨

zewlnd aeig z` miiwl -a`edy odk lr ecirdy ote`äLeøb ïa §¤§¨
,äöeìç ïáempi` df dxwnay ,minnef e`vnpe ,llg `ed ixde ¤£¨

e .miwel `l` 'mnf xy`k'a miyprpàkéà ,énð Bøéáça ìáBç¥©£¥©¦¦¨
dîei÷ìzewlnd aeigl,äèeøt äåL da ïéàL äàkä eäkäL ïBâk §©¨§¤¦¨©¨¨¤¥¨¨¤§¨

`ler zrcl ok m`e .dwel ,minelyz aeig da oi`y oeikyBúBçà£
énð,ezeg` lr `aa yiy zewlnd aeig s` -dîei÷ì àkéà ©¦¦¨§©¨

,úøâBa BúBçàaziiyewl mewn oi`e ,dwel okle ,qpw aeig da oi`y ©£¤¤
z` zlhia dwel epi`e mlyn dxrp ezeg`a m`y opgei iax
ezeg`a miniiwzn zewlnd ixdy ,ezeg` lr `ad ly zewlnd
.`lerk xaeq epi`y opgei iax ly enrh dn xxal yi aeye .zxbea

:opgei iax ly enrh z` `xnbd zx`an,ïðçBé éaø Cì øîàixd ¨©¨©¦¨¨
yexcl xyt` i`e ,'zgz' 'zgz' dey dxifba epic z` cnel `ler

c oeik ,ok'dpò øLà úçz' éàä,qpe`a aezkddéì éòaéîjxvp - ©©©£¤¦¨¦¨¥¥
éiaà øîàc ,éiaàãëì(:n oldl),mbte zyea mb aiig qpe`dy oipn , §¦§©©¥§¨©©©¥

mb dfa ellkp sqk miying dxezd eze` dqpwyky xn`p `ny
cn z`f cenll yi `l` ,mbte zyea incàø÷ øîàWi`d ozpe' ¨©§¨§¨©¨¦

dX`l didz Fle sqM miXng xrPd ia`l DOr akXdøLà úçz ©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§¦§¤§¦¨©©£¤
'dpò(hk ak mixac),xnel weqtd `a ,éàämd ,el` sqk miying - ¦¨©

wxdðéò øLà úçz,iepird lr qpw -ììkîjkn rnyn -àkéàc ©©£¤¦¨¦§¨§¦¨
inelyz mb,íâôe úLBalaeg lk `l` ,iepird zngn mpi`y ¤§¨

,zexzein opi` 'dpir xy` zgz' zeaizdy oeike ,mda aiig exiaga
mlyny ,ef dey dxifb odn yexcl xyt` i`y opgei iax xaeq

.dwel epi`e
zxne` .opgei iax zprh lr `ler aiyi dn zx`an `xnbd

:`xnbd,àìeòå,dwel epi`e mlyny 'dpir xy` zgz'n cnely §¨
,dey dxifbl iept df weqty xeaqiaeig yiy iia` ly epic eli`e

mbte zyeadéì à÷ôðecnel `ed -îezyxc,àáø øîàc ,àáøc ©§¨¥¦§¨¨§¨©¨¨
,'óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëBMä Léàä ïúðå' àø÷ øîà̈©§¨§¨©¨¦©¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
ozpe' aezkl dxezd dlkiy ,zexzein 'dnr akeyd' zeaize

xear wxy jkn yexcl yie ,'yi`däáéëL úàðämlyníéMîç £¨©§¦¨£¦¦
,sqkàkéàc ììkîinelyz mb ,z`f calníâôe úùBampi`y ¦§¨§¦¨¤§¨

.exiaga laeg x`ya mb md mikiiy ixdy ,daiky z`pd zngn

* * *
lirl `xnbd(:al)ixacly mrhdy ,`rli` iax zrc z` d`iad

yexitay meyn `ed miwel mpi`e minlyn minnef micr minkg
drc zrk d`ian `xnbd ,minelyzl minnef micr dxez dzaix

:oipra ztqep,øîBà øæòéìà éaøy dnéîlLî àðBîî ïéîîBæ íéãò ©¦¡¦¤¤¥¥¦§¦¨¨§©§¥
,é÷ì àì à÷ìéîe`l` ,weqtn cenil zngn df oi`éða åàìc íeMî ¦§¨Ÿ¨¥¦§¨§¥

eäðéð äàøúäoeike ,oldl x`eaiy enke ,mda zkiiy d`xzd oi` - ©§¨¨¦§
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רטו miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtzeaezk
:opikxteåøéáçá ìáåçoecip oenna jgxk lrc ÐÐot siqei `l"c e`l zlha :iywz

!exiag z` dknl dxdf` `edy ,"siqeiúåëä ïá íà äéäåopinwen (a,a) zekn zkqna Ð

.oinnef micra dlàìàyperl `nwe`l `ki` ,oinelyzl `xw diiaxc oeik ,jgxk lr Ð

inwe`l `kilc .dyexb oa `edy odk ipelt yi` z` ep` oicirna ,dicic e`lc zewln

,eizgz dyexb oa `ed `di xnele "mnf xy`k"

zkqna opz ikde .mirax`d z` bteq `l`

da oi`ya dil opinwen inp exiaga laege .zekn

`ly oebk ,day mixac dyng lka dhext dey

,jxved `l ietixe ,ezk`lnne etqkn ezgit

.zyea dl oi`y dheyae ,da did xrv `le

dcic zewln inwe`l zivn ezeg`a inp `kde

dxrp la` .zxbeaaÐ,iwlil `le mlyil

"zgz" "zgz"c dey dxifb dzaixe li`ed

.oinelyzlééáàãëì,oiwxit idliya Ð

ilin lkn `pngx xn` miyng `ni`e :opikxtc?

qpw zgz eycgzp sqk miyng :iia` ipye

milaeg x`ya `edy mbte zyea la` ,iepird

Ð.o`k llk `läîò áëåùä`xizi `xw Ð

miyng dxrpd ia`l ozpe :`nip ,dyxcl `ed

.sqkíâôå úùåáã ììëîz`pd zngn e`lc Ð

milaeg x`ya opyi ixdy ,edpip daikyÐ`l

.ipdc ediieba edpiliikíéãò øîåà øæòìà éáø
å÷ì àìå éîìùî àðåîîã ïéîîåæikixv `l Ð

.eda jiiy `l zewlnc `id `xaqc ,`xwåàìã
åäðéð äàøúä éðá`ax yxtnck ,zecr mcew Ð

edpiyprnl `ki` i` ,jkld .lif`eÐ`l

`la sebd yper oi`c ,oenn `l` edpiyprz

dvelg oae dyexb oa iabc ab lr s`e .d`xzd

d`xzd `la zewln edl opiyprÐzxifb mzd

m` dide" `icda zewln eda ogky`c ,aezkd

zivn `lc icina `xwl opinwene ,"zekd oa

zivnc `kid la` ."mnf xy`k"n edpiyprnl

dnfd eda carinlÐ.zewln eda jiiy `l

òãú.mda zexzdl xyt` i`y Ðàø÷éòîÐ

.zecrd eciriy mcew dry e` meiéøîà
ïéìúùéàdlhay ixd ,d`xzdd epgky Ð

d`xzdd.éãäñî àìå éùøô.zn` elit` Ð

dxvle epl dn ,mkipira miceyg ep`e li`ed?

óåñáì.ecirdy xg`l Ðäåä äåäã éàîÐ

oileki opi`e ,cibne xfeg epi` cibdy oeikc

.xefgløåáã éãë êåúá åäá éøúéðåxg`l Ð

milekie ,inc xeack xeac ick jezc ,ecirdy

.xefgløåáã éãë êåú.mely zli`y ick Ð

éæåîø æîøðåmifnx mdl fenxp zecrd zrya Ð

`ly ,jx oeylae ,mxikfdl d`xzdd lr

.ecitwiéøîàã àéä àúìéî åàìmicr ediy Ð

era edpi`c :opiqxb ikd .d`xzd oikixv oinnef

.'ek d`xzd era edpi`e ,d`xzd `la lhwinl

íîæ øùàëozecra df z` bexdl ennf mde Ð

d`xzdd ea exzd `le ,`xap `le did `ly

.dilr ecirdyäúòî àìàera `lc i`dc Ð

ly zewln ,`ed "mnf xy`k" meyn d`xzd

.dvelg oae dyexb oa zecr inneføùàëî åàìã
éúà íîæennf `l ixdy ,edcic yper Ð

.ellgl `l` ezewldläåùä èôùîoeike Ð

.d`xzd era `l inp ipd ,edpip d`xzd ipa e`l oinnef aexcäúéîáù úåöîáÐ

.ebxedl did oiekznyøáãî áåúëädy`d dzny ,"didi oeq` m`" aizkc ÐÐzzpe"

df z` bxde df z` bexdl oeekzp :opirny`e .exiagl `l` oeekzp `ly it lr s`e ,"ytp

Ð.aiigäéá åøúà àìã éà.bxdz epzinz m` Ðøåîç øáãì.dzin Ðì÷ä øáãì äøúåî éåädzin aeig my oi` ikc `pngx xn` ikd elit`e ,dwli zeni `le epki m`y ÐÐypri

.dwel epi`e mlyn :`nl` .zewlnl d`xzd `ki`c ab lr s`e ,zecle inc
äåãâð
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àìàoac zecr` Ð ewl i`n` :xn`z m`e Ð dvelg oaa e` dyexb oaa ineiwl xyt`

oi`y zecr aiyg `lc :xnel yie !dnifdl leki dz` oi`y zecr ied `d ,dyexb

`le dzina `l ,xac meya ineiwl xyt` i`c ,dtxhd lr oicirna `l` dnifdl leki dz`

.zewlna dnfd dniiwzp `kd la` .lhwinl era `lihw `xabc ,zewlnaéòáéîdil

"zgz" jixhvi`c oeik :xn`z m`e Ð iia`ckl

silic :xnel yie ?ahin ol `pn ok m` ,dyxc jdl

.sqkn e` dpizpn

àìåòåxaq `axc rnyn Ð `axcn dil `wtp

yixc ded diteb opgei iaxc ,`lerk

dywe .iia`ckl dil irainc meyn e`l i` `lerk

z` xkeyd" wxtac :mdxa` oa oeyny epiaxl

`icda rnyn (`,`v `rivn `aa) "milretd

dwel Ð da yce dxt mqeg iab opgei iaxk xaqc

xn` `axe .xi`n iaxk iia` dl iwenc ,mlyne

lr `a elit` dxez dxq` opz`e ,opaxk mlerl

t .en`rnyn .miny ici z`vl mlyne :yexi

lirl ziyixtc i`nle !mlyn epi`e dwel oicac

`lerl dil zi` zlz ipda `weec `pwqnlc Ð

`nlrac ,xity iz` Ð iwl `le mlyn `pennc

iax yixcck ,mlyn oi`e dwelc opgei iaxk xaq

."epki mirax`" dil jinqe ,opgei

éøúéðwetiz :xn`z m`e Ð 'eke `xwirn eda

ep` oi`c ,wtq z`xzd `iedc dil

wtq z`xzdc :xnel yie ?xwy micirn m` oircei

dxzenl s`y ,xizez l` oebk `l` `ied `l

,meia zedy yi oiicry xeaqy ,wtq `ed envr

.xwy oicirny oircei oixzend `kd la`

éøúéðå:xn`z m`e Ð xeac ick jeza eda

d`xzda `de ?eda ixcd ez ivn ikid

!mely zli`y ick `edy ,xeac ickn ith `ki`

aiyg xac eze`a miweqry onf lkc :xnel yie

(`,e) zekna opixn`ck ,xeac ick jez lkd

ly xeac ick jez cg` lk ,d`n oicirn elit`c

,oey`x ly xeac ick jez olek oiaeyg Ð exiag

ozecr Ð leqt e` aexw odn cg` `vnp m`e

.dliha

àìàikid :xn`z m`e Ð dia exz`c `hiyt

oeik `d ?oeq` oi` ik elit` oenn mlyn

,eytpa aiigzne ,scex dil ied Ð bexdl oiekznc

oilekiya :xnel yie !dipin daxca dil miwe

"xxeq oa"a opixn` ikde .eixa`n cg`a elivdl

.(`,cr oixcdpq)éàîîxeng xacl dxzenc

xnel oi` Ð ied `l `nlc lwd xacl dxzen ied

,d`xzd laiwc `ed dbixd`c meyn `nrhc

,e`pey bexdiy zpn lr bxdil dil `gipc

`l la` .xn`wc `ed "mizylt mr iytp zenz"c

.edewliy zpn lr exiag z` zekdl dil `gip

(a,hr oixcdpq) "oitxypd" wxtc oizipzn` `dc

,dlwa epeci eaxrzpy zezin iaiigc ipzwc

xeng xacl dxzen n"y :(a,t my) `xnba xn`we

oeikc `hiyt mzde .lwd xacl dxzen ied

ea exzd m`y oky lk Ð lawe dliwql ea exzdc

ikd elit`e .lawn didy envr xac eze` lr wpg

`l xeng xacl dxzenc xninl iradxzen ied

,`ed aezkd zxifbc xnel yi `l` .lwd xacl

.dxeng oia dlw oia ,dzin dze`l envr xiziy opirac
`nlce
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miwxtרטז dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtzeaezk
äåãâð.oixeqi Ð'åë êì éðù àìåzeklnd ixeqi ÐÐla` .`id davw dl oi`y d`kd

davw dl yi zewlnÐ.mirax`éøîàã ïðáøì àçéðä"mitxypd od el`"a ,oixcdpqa Ð

df z` bxde df z` bexdl oeekzp :(`,hr)Ð"ytp zzpe" i`de ,aiigÐzi` ,xn`w ynn

d`xzd `ki`c ab lr s`c slinle ,ea exzdya `xw inwe`e wcinl olÐoenn ypri

.dzin my oi`ykøîàã éáøì àìà:mzd Ð

df z` bxde df z` bexdl oeekzpÐ,bxdp epi`

xyt` ok m` ,diyxeil dy`d inc mlyn `l`

ik ,ikd meyne ,ea exzd `lya `xw inwe`l

mlyn oeq` yi ike ,zecle inc mlyn oeq` oi`

dia exz` la` .dy` incÐdwel jl `ni`

.mlyn epi`eøîéîì àëéà éàîiziz `kidn Ð

ea exzdyk s`e ,oinelyzl exiaga laeg?ìò
åúðòùîayy ,"eixea lr" :opinbxznck Ð

.oey`xd epzi`le egklïéùáåçù ãîìî àìà
åúåàjcnll `l` df `xwn xn`p `l Ð

akynl ltpe zn `le edkdc `kidcÐeyagi

:d`xpy cr ,oixeq`d ziaa `edd dknd z`

."dknd dwpe" f` ,"uega jldzde mewi m`"

`l` ,oic zia icin `vi `l `zyd crc llkn

.yagpäéì ïðéìè÷ úééî éàåzxn`c oeik] Ð

wfip ziin i`c llkn ,oiyaegÐdil opilhw

dil opiyag i`nl ,`lhwl e`l i`c .i`dl?

øåîç øáãì.dzin Ðì÷ä øáãìzewln Ð

.[zn `le laegc "siqei `l"càðîçø øîàåÐ

zewlne oenn `ki`c ,zn `lc `kidlÐoecip

."ozi ezay" aizkc ,oennaéàîîi`dc Ð

i`de ,irzyn `w cifna "edrx z` yi` dkde"

dyiag dipin opitlic "dwpe"Ð`lhwn dwpe

,dil opilhw ziin i`c dpin rnyzc ,xn`wlre

.ea exzda oigxkââåùá àîìã`le ,irzyn Ð

e`l inp "dwpe" ,`lhwl e`l dyiage .ea exzd

dyiage .hlwn ixrc zelbn `l` ,`lhwl

dwp ik ikd meyne ,xn`w zelbl dpin opitlic

zelbnÐ,dia exz`c `kid la` .oenn mlyi

ziin `l ikc jl `ni`Ð:mlyn epi`e dwel

yixa opinxc `inexc `iepiy` xcdn yiwl yix

.zeaezkc` zeknc oizipzn oizrnyéðî àäÐ

qpw ozep ezeg` lr `a ipzwc oizipznÐiax

`ly ,mlyne dwel lirl xn`c `id xi`n

.oinelyz icil e`ian zekn icil e`iand myd

éîð åúá åìéôà`dc .mlyil ,dlr lihwinc Ð

daxc meyn xehtc xi`n iaxl dil `xiaq `l

on xeht eza lr `ad oizipzn opz i`n`e ,dipin

qpwd?úáùá çáèåoke ,dzin aeig `ki` Ð

.dxf dcearlì÷ñðä øåù`l `d :jixt onwl Ð

.icin deyøçà éãé ìò çáåèádev apbd Ð

.hegyl egelyléëågleye ,`heg gily Ð

dynge drax`c qpw aiigzn?ol `niiw `de

dxikn :dxiar xacl gily oi` :(an) oiyecwa

`l` xyt` i`egwel gweldy ,xg` ici lr

.epnnøåùä úçú."xeya mlyi" azknl ivn Ð

áééçéî àì åäéà ãáò.lihwin `dc Ðåàì
àåä áééçéî àìã íåùî,dilr `inx `aeigc Ð

.dipin daxca dil mwc meyn `l`
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àîìãåxir iyp`l dpzip oky dxeng dzin `xazqn :iiepyl ivn ded Ð xeng zewln

.(`,p oixcdpq) "zezin rax`" wxta opixn`ck ,zgcipdéìîìéàdecbp

zekxa) d`exda opixn` `dc ol `pn dniz Ð `nlvl iglt eed dixfre l`yin dippgl

icil `ai izni` df weqt lr xrhvn iziid ini lk xn` `aiwr iax z` e`ivedyk (a,`q

jytp lkac rnyn `nl` jytp lka epniiw`e

oiyw oixeqia mc`d z` oixqiin eid elit` ixiin

iwxqna exya oiwxqn eidy `aiwr iaxc `inec

mlv eze`c mz epiax xne`e icebpl oky lke lfxa

ceakl ieyr did `l` ynn dxf dcear did `l

jkle myd yeciw ea did ok it lr s`e jlnd

(b l`ipc) aizkc epiide ,dzinl onvr exqn

zniw` ic `adc mlvle oiglt op` zil jdl`l"

qtez did `l mlvdy rnyn "cebqp `l

mlvdy rnyn "`nlvl eglt" ,edine .zedl`a

."eglt" xn`wcn ,dxf dcear did

àîìãepiaxl dniz ± zelbn dwpe bbeya

xg` zn m` zelb jiiy ikid :wgvi

in"a opixn` `d ?mini dyly e` mipy edeyagy

Ð mipy aex e` mipy ea hgy :(a,r oihib) "efg`y

.ezlala gexd `ny opiyiigc ,dleb epi` df ixd

,xehtc `aeh ilin ogky` zelb iabc ,`nrhe

jxc oia welig oi` dzin iabc ,diilr jxc oebk

opira zelb iab inp ikd .dcixi jxcl diilr

rnyn "zenie eilr ltie" aizkck ,cin zeniy

yi` dkn" aizk inp dzin iabc ab lr s`e .cin

,`yiyc `ziaa dl zgkync :xnel yie Ð "zne

opixn`ck ,ezlala gexd `ny opiyiig `lc

opiyiig mipy aex ea hgya `wec :inp i` .mzd

la` ,elalan gexd lwac ,ezlala gexd `ny

oilekiy ,jk lk wifn gexd oi` Ð zelag x`ya

mey dknd lr jexkl ,gex lealan dti xenyl

`d ?bbeya `xw mwezin ikid :xn`z m`e .xac

'ebe ozi ezay wx" `xwa zay aizk`l bbeyae "

`aa) "lbxd cvik" wxt seqa opixn`ck ,aiigin

lr aiigl "rvt zgz rvt"n daxnc (a,ek `nw

!mixac drax` `l la` ,wfp cifnk bbeydyie

,zg` drevx el siqeda dl zgkync :xnel

Ð zn `l m`e ,dlebc (a,al my) "gipnd"a xn`c

e` .bbey x`yl inc `le ,mixac drax`a aiig

gkenc ,zeyxa (`ly) xbp ly ezepgl qpkpy oebk

.mixac drax`e zelb dia jiiyc `tt axl mzd

mixac drax`a aiigc dievn gexa bbd on ltp e`

(`,fk my) "lbxd cvik" seqa opixn`ck

iedc xyt`c ,cere .dlebc Ð zn m`c `xazqne

.dlagd lr cifne dzind lr bbeyáðâxey

Ð dynge drax` inelyz mlyn egahe lwqpd

wxta xn`c ,yiwl yixl `kdn iywizc :dniz

dxikna dizilc `kid lk :(a,fr my) "daexn"

!dxikna dizil lwqpd xey `kde ,dgiaha dizil

llk edpzilc ,ixing miycw mzdc :xnel yie

oi` ixkpl epxkni m` ,lwqpd xey la` !dxikna

lwqpd xey oi`c xne`y mz epiaxle .einc qtez

.`gip miign xq`påàì'ek aiigin `lc meyn

epi` miny ici z`vl elit` `kdc ab lr s` Ð

z` xkeyd"a `ax xn`c `ed oenna `wecc ,aiig

dxez dxq` opz` :(`,`v `rivn `aa) "milretd

ici z`vl `aa aiiginc ,en` lr `a elit`

,oic zia it lr `l` aiigin `l qpw la` .miny

aiigzn epi`y oeik ,gily ici lr oenn` inp aiigzn Ð eytpa aiigzn did `l m` aiigzdl ie`x didy oeikc ,`gip mewn lkn .envr riyxnl hxt Ð "midl` oeriyxi xy`" :opixn`ck

.eytpa
iax

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

decbð éìîìéà :áø øîàc ?øeîç úB÷ìî àîìc¦§¨©§¨§¨©©¦§¨¥©§
äéøæòå ìàLéî äéððçì¯áø déì øîà !àîìöì eçìt ©£©§¨¦¨¥©£©§¨¨§§©§¨£©¥©

ànñ áø dì éøîàå ,éLà áøì éñà áøc déøa ànñ©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¦¨©©¨
äàkä ïéa Cì éðL àìå :éLà áøì éLà áøc déøa§¥§©©¦§©©¦§¨¨¥¨¥©¨¨

é÷úî !?äaö÷ dì ïéàL äàkäì äaö÷ dì LiLdì ó ¤¥¨¦§¨§©¨¨¤¥¨¦§¨©§¦¨
,Lnî Lôð éøîàc ïðaøì àçéðä :ãB÷t øäpî á÷òé áø©©£Ÿ¦§©§¨¦¨§©¨©§¨§¦¤¤©¨
øîà àlà ?øîéîì àkéà éàî ïBîî øîàc éaøì àlà¤¨§©¦§¨©¨©¦¨§¥©¤¨¨©

:àëäî :àáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé áøà"í ©©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¨¥¨¨¦
éëå ."äknä äwðå BzðòLî ìò õeça Cläúäå íe÷é̈§¦§©¥©©¦§©§§¦¨©©¤§¦
àlà ?âøäð äæå ÷eMa Cläî äfL Ezòc ìò äìòz©£¤©©§§¤¤§©¥©§¤¤¡¨¤¨

úéî éàå ,BúBà ïéLáBçL ãnìî¯àì éàå ,déì ïðéìè÷ §©¥¤§¦§¦¦¨§¦©¥§¦¨
úéî¯àìc éà ?éîc éëéä ."àtøé àtøå ïzé BzáL" ¦¦§¦¥§©Ÿ§©¥¥¦¨¥¦§¨

déa eøúà¯àèéLt àlà ?ìéè÷éî éànà¯eøúàc ©§¥©©¦§¦¤¨§¦¨§©§
øîàå ,ìwä øáãì äøúeî øeîç øáãì äøúeîe ,déa¥§¤§¨¨¨§¤§¨¨©©§¨©

é÷úî ."àtøé àtøå ïzé BzáL" àðîçø:éLà áø dì ó ©£¨¨¦§¦¥§©Ÿ§©¥©§¦¨©©¦
?ìwä øáãì äøúeî éåä øeîç øáãì äøúeîc éànî¦©§§¤§¨¨¨¨¥§¤§¨¨©©

éåä øîBì àöîz íàå ,éåä àì àîìc¯äúéîc éànî ¦§¨¨¨¥§¦¦§¨©¨¥¦©§¦¨
éìîìéà :áø øîàc ?øeîç úB÷ìî àîìc ,äøeîç£¨¦§¨©§¨§¨©©¦§¨¥
déì øîà !àîìöì eçìt äéøæòå ìàLéî äéððçì decbð©§©£©§¨¦¨¥©£©§¨¨§§©§¨£©¥
ànñ áø dì éøîàå ,éLà áøì éñà áøc déøa ànñ áø©©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¦¨©©¨
äàkä ïéa Cì éðL àìå :éLà áøì éLà áøc déøa§¥§©©¦§©©¦§¨¨¥¨¥©¨¨

é÷úî ?äaö÷ dì ïéàL äàkäì äaö÷ dì LiLdì ó ¤¥¨¦§¨§©¨¨¤¥¨¦§¨©§¦¨
ââBLa àîìc ,àìèwî "äwðå" ãéæîác éànî :éøî áø©¨¦¦©¦§¥¦§¦¨¦§¨¨¦§¨§¥

.àéL÷ ?úeìbî "äwðå"épî àä :øîà Lé÷ì Léø¯éaø §¦¨¦¨©§¨¥¨¦¨©¨©¦©¦
øéàî éaø éà .ílLîe ä÷Bì :øîàc ,àéä øéàî¯ ¥¦¦§¨©¤§©¥¦©¦¥¦

ílLîe ä÷Bì øéàî éaø àîéz éëå !éîð Bza eléôà£¦¦©¦§¦¥¨©¦¥¦¤§©¥
ílLîe úî ,déì úéà¯áðb :àéðúäå ?àìå ,déì úéì ¦¥¥§©¥¥¥§¨§¨©§¨¨©

ì÷ñpä øBL áðb ,äøæ äãBáòì çáèå áðb ,úaLa çáèå§¨©§©¨¨©§¨©©£¨¨¨¨©©¦§¨
Bçáèe¯éaø éøác ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî §¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¦§¥©¦

éaø øîà ,dìò øîzéà àä .ïéøèBt íéîëçå ,øéàî¥¦©£¨¦§¦¨¦§©£¨¨©©¦
øîàå äéîøé éaø øîà dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà á÷òé©£Ÿ¨©©¦¨¨§¨§¦¨¨©©¦¦§§¨§¨©
ìëå àòìéà éaøå ïéáà éaø :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦©¦¨¦§©¦¤§¨§¨
éãé ìò çáBèa :éøîà ïðçBé éaøc déîMî àúøeáç£¨¨¦§¥§©¦¨¨¨§¦§¥©©§¥
øîà ,àáø øîà ?áéiçúî äæå àèBç äæ éëå .øçà©¥§¦¤¥§¤¦§©¥¨©¨¨¨©

øçà éãé ìò äøéën äî "Bøëî Bà Bçáèe" :àðîçø¯ ©£¨¨§¨§¨©§¦¨©§¥©¥
"Bà" :àðz ìàòîLé éaø éác .øçà éãé ìò äçéáè óà©§¦¨©§¥©¥§¥©¦¦§¨¥¨¨

¯úçz" :àðz äi÷æç éác .çéìMä úà úBaøì"¯ §©¤©¨¦©§¥¦§¦¨¨¨©©
é÷úî .çéìMä úà úBaøìàkéà éî :àøèeæ øî dì ó §©¤©¨¦©©§¦¨¨§¨¦¦¨

çéìL ãéáòå ,áéiçéî àì eäéà ãáò eléàc éãéî¦¥§¦£©¦¨¦©©§¨¥¨¦©
íeMî àlà ,áéiçéî àìc íeMî åàì eäéà ?áéiçîe¦©©¦¨¦§¨¦©©¤¨¦

íéîëç ïàî ?éøèôc ïðaøc eäééîòè éàî ,øçà éãé ìò çáBèa éà .dépéî äaøãa déì í÷c¯ §¨¥¦§©¨¦¥¦§¥©©§¥©¥©©£©§§©¨©§¨§¦©£¨¦
éáø

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

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

àîìcyperøeîç úe÷ìî,jkl di`xe .dzin ypern,áø øîàc ¦§¨©§¨§¨©©
decâð éìîìéàmixqiin eid eli` -äéøæòå ìàLéî äéððçìick ¦§¨¥©§©©£©§¨¦¨¥©£©§¨

,xvpckeap ly mlvl ecariyàîìöì eçìt,mlvl micaer eid - ¨§§©§¨
mnvr mixqen eid `l ,dzinl mnvr xeqnl enikqdy s`e

.dzinn xzei mc`l miyw mixeqiy x`eane ,mixeqil
:`xnbd zvxznéøîàå ,éMà áøì éqà áøc déøa ànñ áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¥

dìy mixne` yie -éMà áøc déøa ànñ áøz`f xn`y `edáøì ¨©©¨§¥§©©¦§©
å ,éMàikCì éðL àìwelige iepiy yiy xeaq jpi` ike -äàkä ïéa ©¦§Ÿ¨¥¨¥©¨¨

,äáö÷ dì LiL,ryze miyely mdy oic zia zewlnkäàkäì ¤¥¨¦§¨§©¨¨
äáö÷ dì ïéàLoi`y zewlny s`e ,xvpckeap mze` dwln didy ¤¥¨¦§¨

milw davw mdl yiy zewln ,dzinn mixeng davw mdl
.dzinn

:`yiy ax ly ecenil lr zxg` `iyew d`ian `xnbdé÷úîdì ó ©§¦¨
àçéðä ,ãB÷t øäpî á÷òé áømipaen `yiy ax ixac -,ïðaøì ©©£Ÿ¦§©§¨¦¨§©¨¨

éøîàc(.hr oixcdpq)aezkd xn`yky(bk `k zeny)didi oFq` m`e' §¨§¥§¦¨¦§¤
l `id dpeekd 'Wtp zgY Wtp dYzpe,Lnî Lôðz` bxeddy §¨©¨¤¤©©¨¤¤¤©¨

migxken ok` ,exiag z` bexdl oiekzdy s` bxdi dy`d
ok it lr s`y gkene ,d`xzd dzidy ote`a weqtd z` cinrdl

.zecle inc mlyn ,dzked wx `l` ,dy`d dzn `l m`àlà¤¨
øîàc éaøìaeigl `id aezkd zpeeky,ïBîîdy`d dbxdp m`y §©¦§¨©¨

oeik ,dzinn xeht j` ,diyxeil dinc z` dknd mlyn
okzi ok m` ,xeht xg` mc` bxde cg` mc` bexdl oeekzndy

xzd dzid `lyk weqta xaecnydy`d dbxdp `l m` okle ,d`
`le dwel did ,ea mixzn eid m`y okzi j` ,zecle inc mlyn

e ,mlynøîéîì àkéà éàîea exzdy exiaga laegy oipn - ©¦¨§¥©
.dwel epi`e mlyn ,zewlnl

:dwel epi`e mlyn exiaga laegy jkl xg` xewn d`ian `xnbd
,àáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé áø øîà àlàcnlp df oic,àëäî ¤¨¨©©©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¨¥¨¨

exiag z` dknd iabl weqta xn`p(hi `k my)Cläúäå íe÷é íà'¦¨§¦§©¥
,'äknä äwðå BzðòLî ìò õeçaxeht dkend zn `l m`y ,xnelk ©©¦§©§§¦¨©©¤

,dywe ,dzinn dkndéëåweqtd ileläfL Ezòc ìò äìòz- §¦©£¤©©§§¤¤
e `ixa ,dkendäæå ,÷eMa Cläîdknd -,âøäð`l m`y i`ce ixde §©¥©§¤¤¡¨

,bxdp dknd oi` dkend znàlàweqtdL ãnìîltpe edkd m` ¤¨§©¥¤
,akynlBúBà ïéLáBçdxwi dn d`xpy cr ,mixeq`d ziaa §¦
,dkenléàåonf xg`lúéî,dkenddéì ïðéìè÷z` mibxed - §¦¦©§¦¨¥
,dknd,úéî àì éàåwx `l` ,eze` mibxed oi`àtøå ïzé BzáL' §¦Ÿ¦¦§¦¥§©Ÿ

'àtøé(my),xxal yie .ietixe zay inca aiigznyéîc éëéäji` - §©¥¥¦¨¥
,o`k xaecndéa eøúà àìc éàelit` ,dzin aiigzi bexdi m`y ¦§Ÿ©§¥

,dkend zn m`ìéè÷éî éànàzia oi` ixd ,dknd bxdp recn - ©©¦§¦
.d`xzd `ll mibxed oicàèéLt àlàxaecnyå ,déa eøúàcixd ¤¨§¦¨§©§¥©
äøúeî øeîç øáãì äøúeîmb,ìwä øáãìdzin z`xzday `vnpe §¤§¨¨¨§¤§¨¨©©

,zewln z`xzd mb dlelkåok it lr s`ïzé BzáL' àðîçø øîà §¨©©£¨¨¦§¦¥
'àtøé àtøåmlyn exiaga laegdy x`eane ,oenn mlyl aiigy - §©Ÿ§©¥

.ea exzdy ote`a elit` ,dwel epi`e
ax ixac lr dzywdy itk ,awri ax ixac lr dywn `xnbd

:`yiyé÷úîäøúeî éåä øeîç øáãì äøúeîc éànî ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦¦©§§¤§¨¨¨¨¥§¤
éåä àì àîìc ,ìwä øáãì.lw xacl dxzenås` ,ceràöîz íà §¨¨©©¦§¨Ÿ¨¥§¦¦§¨

øîBìxeng xacl dxzenyéåä,dyw ,lwd xacl dxzenéànî ©¨¥¦©
äøeîç äúéîc,zewlnnøeîç úe÷ìî àîìc,dzinn,áø øîàc §¦¨£¨¦§¨©§¨§¨©©

.àîìöì eçìt ,äéøæòå ìàLéî äéððçì decâð éìîìéàzvxzn ¦§¨¥©§©©£©§¨¦¨¥©£©§¨¨§§©§¨
:`xnbdáø dì éøîàå ,éMà áøì éqà áøc déøa ànñ áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¥¨©

å ,éMà áøì éMà áøc déøa ànñikdì LiL äàkä ïéa Cì éðL àì ©¨§¥§©©¦§©©¦§Ÿ¨¥¨¥©¨¨¤¥¨
,äáö÷,dzinn dlw `idyìoia,äáö÷ dì ïéàL äàkä`idy ¦§¨§©¨¨¤¥¨¦§¨

.dzinn dxeng
:awri ax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbdé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

éànî ,éøîjl oipn -ãweqtd(gi `k my)'Edrx z` Wi` dMde' ¨¦¦©§§¦¨¦¤¥¥
edkdy xacn,ãéæîaaezkd zpeek `linneäwðå'epiid ,'dMOd §¥¦§¦¨©©¤

àìèwî,dknd z` mibxed oi` dkend zn `l m`y ,dzinn - ¦§¨¨
,ea exzdyk xaecny cinrdl epgxked okleàîìcedkdy xaecn ¦§¨

,ââBLa`l m`y `id 'dknd dwpe' aezkd zpeeke ,d`xzd `lle §¥
dkend znäwðåxhtp -,úeìbîz` miyaegy weqtd zpeeke §¦¨¦¨

e` ,zelb dld aiigzie dkend zeni m` ze`xl ick dbbya dknd
exzd `ly oeik ,'`txi `txe ozi ezay' f`e ,zelbn xhtie `ixaiy
jl oipne .mlyn epi`e dknd dwely okzi ,ea exzd m` la` .ea
zniiqn .dwel epi`e mlyn zewlnl ea exzdy exiaga laegy

:`xnbdàéL÷.awri ax zhiy lr xacd dyw ok` - ©§¨

* * *
`ibeqd zligzay `iyewl dzr zxfeg `xnbd(:`l)epizpynay ,

zekna dpyna eli`e ,'eke ezeg` lr `aa qpw aeig yiy x`ean
(.bi)dy x`eandwel mc` oi` ixde ,zewln aiig ezeg` lr `a

ly mdivexiz z` `xnbd d`iad lirle .cg` dyrn lr mlyne
`ler(.al)opgei iaxe(:al):sqep uexiz `xnbd d`ian dzr ,Léø¥

épî àä ,øîà Lé÷ìk ,epizpyn dzpyp in zrck -,àéä øéàî éaø ¨¦¨©¨©¦©¦¥¦¦
øîàczg` zaa minelyze zewln aiigzdy mc`y,ílLîe ä÷Bì §¨©¤§©¥

qpw mlyne ,zekn zkqna x`eank dwel dztn e` qpe`de
.epizpyna x`eank

:`xnbd dywnéàk epizpynøéàî éaø,`ideléôàe` qpe`a ¦©¦¥¦£¦
z` dztn,Bza,dzin aiigyénðxyt`y oeik ,qpw mlyl aiigzi ¦©¦

epizpyn ly `tiqa eli`e ,miyper ipya eyiprdl(:el oldl)x`ean
.mlyne zn mc` oi`y itl qpwn xeht `edy

:`xnbd zvxznàîéz éëås`y ,xnele ayiil dvxz m`e -éaø §¦¥¨©¦
,øéàîwxdéì úéà ílLîe ä÷Bìleki mc`y wx xaeq `ed - ¥¦¤§©¥¦¥

la` ,cg` dyrn lr oenne zewln aiigzdldéì úéì ílLîe úî¥§©¥¥¥
okle ,cg` dyrn lr oenne dzin aiigzn mc` oi`y dcen `ed -

.qpwn xeht eza lr `aa
:uexizd z` zegcl `xnbd dqpnàìåmc`y xaeq epi` ike - §Ÿ

,oenne dzin s` aiigznàéðúäå,`ziixaaáðby e` xeydçáèå §¨©§¨¨©§¨©
eze`,úaLadzin mb aiig dynge drax` inelyz aeig calny §©¨

m` oke ,zaya dhigyd dyrn lríéáëBk úãBáòì çáèå áðb̈©§¨©©£©¨¦
m` oke ,dxf dcear meyn dzin mb aiigyì÷ñpä øBL áðbxey - ¨©©¦§¨

,d`pda xeq` `ede elweql devn yiy mc` zindy,Bçáèelka §¨
el`ïéøèBt íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

eilr yiyky xaeq xi`n iaxy ixd .dynge drax` inelyzn
oi` ,dxf dcearl e` zaya gaeha oebk ,minelyze dzin aeig

.minelyzn exhet dzind aeig
dzin oia welig yiy ,dvexiz z` dcinrne zxfeg `xnbd
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zeaezk(ipy meil)

àîìcyperøeîç úe÷ìî,jkl di`xe .dzin ypern,áø øîàc ¦§¨©§¨§¨©©
decâð éìîìéàmixqiin eid eli` -äéøæòå ìàLéî äéððçìick ¦§¨¥©§©©£©§¨¦¨¥©£©§¨

,xvpckeap ly mlvl ecariyàîìöì eçìt,mlvl micaer eid - ¨§§©§¨
mnvr mixqen eid `l ,dzinl mnvr xeqnl enikqdy s`e

.dzinn xzei mc`l miyw mixeqiy x`eane ,mixeqil
:`xnbd zvxznéøîàå ,éMà áøì éqà áøc déøa ànñ áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¥

dìy mixne` yie -éMà áøc déøa ànñ áøz`f xn`y `edáøì ¨©©¨§¥§©©¦§©
å ,éMàikCì éðL àìwelige iepiy yiy xeaq jpi` ike -äàkä ïéa ©¦§Ÿ¨¥¨¥©¨¨

,äáö÷ dì LiL,ryze miyely mdy oic zia zewlnkäàkäì ¤¥¨¦§¨§©¨¨
äáö÷ dì ïéàLoi`y zewlny s`e ,xvpckeap mze` dwln didy ¤¥¨¦§¨

milw davw mdl yiy zewln ,dzinn mixeng davw mdl
.dzinn

:`yiy ax ly ecenil lr zxg` `iyew d`ian `xnbdé÷úîdì ó ©§¦¨
àçéðä ,ãB÷t øäpî á÷òé áømipaen `yiy ax ixac -,ïðaøì ©©£Ÿ¦§©§¨¦¨§©¨¨

éøîàc(.hr oixcdpq)aezkd xn`yky(bk `k zeny)didi oFq` m`e' §¨§¥§¦¨¦§¤
l `id dpeekd 'Wtp zgY Wtp dYzpe,Lnî Lôðz` bxeddy §¨©¨¤¤©©¨¤¤¤©¨

migxken ok` ,exiag z` bexdl oiekzdy s` bxdi dy`d
ok it lr s`y gkene ,d`xzd dzidy ote`a weqtd z` cinrdl

.zecle inc mlyn ,dzked wx `l` ,dy`d dzn `l m`àlà¤¨
øîàc éaøìaeigl `id aezkd zpeeky,ïBîîdy`d dbxdp m`y §©¦§¨©¨

oeik ,dzinn xeht j` ,diyxeil dinc z` dknd mlyn
okzi ok m` ,xeht xg` mc` bxde cg` mc` bexdl oeekzndy

xzd dzid `lyk weqta xaecnydy`d dbxdp `l m` okle ,d`
`le dwel did ,ea mixzn eid m`y okzi j` ,zecle inc mlyn

e ,mlynøîéîì àkéà éàîea exzdy exiaga laegy oipn - ©¦¨§¥©
.dwel epi`e mlyn ,zewlnl

:dwel epi`e mlyn exiaga laegy jkl xg` xewn d`ian `xnbd
,àáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé áø øîà àlàcnlp df oic,àëäî ¤¨¨©©©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¨¥¨¨

exiag z` dknd iabl weqta xn`p(hi `k my)Cläúäå íe÷é íà'¦¨§¦§©¥
,'äknä äwðå BzðòLî ìò õeçaxeht dkend zn `l m`y ,xnelk ©©¦§©§§¦¨©©¤

,dywe ,dzinn dkndéëåweqtd ileläfL Ezòc ìò äìòz- §¦©£¤©©§§¤¤
e `ixa ,dkendäæå ,÷eMa Cläîdknd -,âøäð`l m`y i`ce ixde §©¥©§¤¤¡¨

,bxdp dknd oi` dkend znàlàweqtdL ãnìîltpe edkd m` ¤¨§©¥¤
,akynlBúBà ïéLáBçdxwi dn d`xpy cr ,mixeq`d ziaa §¦
,dkenléàåonf xg`lúéî,dkenddéì ïðéìè÷z` mibxed - §¦¦©§¦¨¥
,dknd,úéî àì éàåwx `l` ,eze` mibxed oi`àtøå ïzé BzáL' §¦Ÿ¦¦§¦¥§©Ÿ

'àtøé(my),xxal yie .ietixe zay inca aiigznyéîc éëéäji` - §©¥¥¦¨¥
,o`k xaecndéa eøúà àìc éàelit` ,dzin aiigzi bexdi m`y ¦§Ÿ©§¥

,dkend zn m`ìéè÷éî éànàzia oi` ixd ,dknd bxdp recn - ©©¦§¦
.d`xzd `ll mibxed oicàèéLt àlàxaecnyå ,déa eøúàcixd ¤¨§¦¨§©§¥©
äøúeî øeîç øáãì äøúeîmb,ìwä øáãìdzin z`xzday `vnpe §¤§¨¨¨§¤§¨¨©©

,zewln z`xzd mb dlelkåok it lr s`ïzé BzáL' àðîçø øîà §¨©©£¨¨¦§¦¥
'àtøé àtøåmlyn exiaga laegdy x`eane ,oenn mlyl aiigy - §©Ÿ§©¥

.ea exzdy ote`a elit` ,dwel epi`e
ax ixac lr dzywdy itk ,awri ax ixac lr dywn `xnbd

:`yiyé÷úîäøúeî éåä øeîç øáãì äøúeîc éànî ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦¦©§§¤§¨¨¨¨¥§¤
éåä àì àîìc ,ìwä øáãì.lw xacl dxzenås` ,ceràöîz íà §¨¨©©¦§¨Ÿ¨¥§¦¦§¨

øîBìxeng xacl dxzenyéåä,dyw ,lwd xacl dxzenéànî ©¨¥¦©
äøeîç äúéîc,zewlnnøeîç úe÷ìî àîìc,dzinn,áø øîàc §¦¨£¨¦§¨©§¨§¨©©

.àîìöì eçìt ,äéøæòå ìàLéî äéððçì decâð éìîìéàzvxzn ¦§¨¥©§©©£©§¨¦¨¥©£©§¨¨§§©§¨
:`xnbdáø dì éøîàå ,éMà áøì éqà áøc déøa ànñ áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¥¨©

å ,éMà áøì éMà áøc déøa ànñikdì LiL äàkä ïéa Cì éðL àì ©¨§¥§©©¦§©©¦§Ÿ¨¥¨¥©¨¨¤¥¨
,äáö÷,dzinn dlw `idyìoia,äáö÷ dì ïéàL äàkä`idy ¦§¨§©¨¨¤¥¨¦§¨

.dzinn dxeng
:awri ax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbdé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

éànî ,éøîjl oipn -ãweqtd(gi `k my)'Edrx z` Wi` dMde' ¨¦¦©§§¦¨¦¤¥¥
edkdy xacn,ãéæîaaezkd zpeek `linneäwðå'epiid ,'dMOd §¥¦§¦¨©©¤

àìèwî,dknd z` mibxed oi` dkend zn `l m`y ,dzinn - ¦§¨¨
,ea exzdyk xaecny cinrdl epgxked okleàîìcedkdy xaecn ¦§¨

,ââBLa`l m`y `id 'dknd dwpe' aezkd zpeeke ,d`xzd `lle §¥
dkend znäwðåxhtp -,úeìbîz` miyaegy weqtd zpeeke §¦¨¦¨

e` ,zelb dld aiigzie dkend zeni m` ze`xl ick dbbya dknd
exzd `ly oeik ,'`txi `txe ozi ezay' f`e ,zelbn xhtie `ixaiy
jl oipne .mlyn epi`e dknd dwely okzi ,ea exzd m` la` .ea
zniiqn .dwel epi`e mlyn zewlnl ea exzdy exiaga laegy

:`xnbdàéL÷.awri ax zhiy lr xacd dyw ok` - ©§¨

* * *
`ibeqd zligzay `iyewl dzr zxfeg `xnbd(:`l)epizpynay ,

zekna dpyna eli`e ,'eke ezeg` lr `aa qpw aeig yiy x`ean
(.bi)dy x`eandwel mc` oi` ixde ,zewln aiig ezeg` lr `a

ly mdivexiz z` `xnbd d`iad lirle .cg` dyrn lr mlyne
`ler(.al)opgei iaxe(:al):sqep uexiz `xnbd d`ian dzr ,Léø¥

épî àä ,øîà Lé÷ìk ,epizpyn dzpyp in zrck -,àéä øéàî éaø ¨¦¨©¨©¦©¦¥¦¦
øîàczg` zaa minelyze zewln aiigzdy mc`y,ílLîe ä÷Bì §¨©¤§©¥

qpw mlyne ,zekn zkqna x`eank dwel dztn e` qpe`de
.epizpyna x`eank

:`xnbd dywnéàk epizpynøéàî éaø,`ideléôàe` qpe`a ¦©¦¥¦£¦
z` dztn,Bza,dzin aiigyénðxyt`y oeik ,qpw mlyl aiigzi ¦©¦

epizpyn ly `tiqa eli`e ,miyper ipya eyiprdl(:el oldl)x`ean
.mlyne zn mc` oi`y itl qpwn xeht `edy

:`xnbd zvxznàîéz éëås`y ,xnele ayiil dvxz m`e -éaø §¦¥¨©¦
,øéàîwxdéì úéà ílLîe ä÷Bìleki mc`y wx xaeq `ed - ¥¦¤§©¥¦¥

la` ,cg` dyrn lr oenne zewln aiigzdldéì úéì ílLîe úî¥§©¥¥¥
okle ,cg` dyrn lr oenne dzin aiigzn mc` oi`y dcen `ed -

.qpwn xeht eza lr `aa
:uexizd z` zegcl `xnbd dqpnàìåmc`y xaeq epi` ike - §Ÿ

,oenne dzin s` aiigznàéðúäå,`ziixaaáðby e` xeydçáèå §¨©§¨¨©§¨©
eze`,úaLadzin mb aiig dynge drax` inelyz aeig calny §©¨

m` oke ,zaya dhigyd dyrn lríéáëBk úãBáòì çáèå áðb̈©§¨©©£©¨¦
m` oke ,dxf dcear meyn dzin mb aiigyì÷ñpä øBL áðbxey - ¨©©¦§¨

,d`pda xeq` `ede elweql devn yiy mc` zindy,Bçáèelka §¨
el`ïéøèBt íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

eilr yiyky xaeq xi`n iaxy ixd .dynge drax` inelyzn
oi` ,dxf dcearl e` zaya gaeha oebk ,minelyze dzin aeig

.minelyzn exhet dzind aeig
dzin oia welig yiy ,dvexiz z` dcinrne zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .zewlnldìò øîzéà àäef `ziixa lr ixd - ¨¦§©£¨
,epipydì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà ,á÷òé éaø øîàmixne` yie - ¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨§¨§¥¨

yøîàokéaøå ïéáà éaø ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,äéîøé éaø ¨©©¦¦§§¨¨©©¦¦§¤¨¦©¦¨¦§©¦
àúøeáç ìëå àòìéàminkgd zxeag lke -ïðçBé éaøc déîMî ¦§¨§¨£¨¨¦§¥§©¦¨¨

,éøîàoeik `ed ,oenn `ziixaa aiign xi`n iaxy mrhdy ¨§¥
da xaecnyøçà éãé ìò çáBèaz` hegyl gily dpiny - §¥©©§¥©¥

,gilyd `l` ,dzin aiigzn apbd oi`y oeike ,daepbd dndad
,gilyd zgiah zngn dynge drax` inelyza apbd aiigzn

ne zn mc`y xaeq xi`n iaxy di`x oi` j`.cg` dyrn lr mly
dwel mc`y ,xi`n iaxk epizpyn z` cinrdl ozip `linne
oi` xi`n iaxl s`y oeik ,qpwn xeht eza lr `aa j` ,mlyne

.mlyne zn mc`
,gily ici lr gaeha xaecny xne` dz` cvik :`xnbd ddnz

éëåy xacd okziäægilyd -äæå ,àèBç,apbd -áéiçúîmlyl §¦¤¥§¤¦§©¥
.dxiar xacl gily oi` ixde ,dynge drax`

:`xnbd zvxzn,àáø øîàcenil yi dynge drax` oic iabl ¨©¨¨
c ,dxiar xacl gily yiy cgeinàðîçø øîà(fl `k zeny)Bçáèe' ¨©©£¨¨§¨

,'Bøëî Bà,dxiknl dgiah miyiwneäøéën äîwx ziyrpéãé ìò §¨©§¦¨©§¥
,øçà,xeknl leki epi` dpewd ilel ixdyäçéáè óàzaiign ©¥©§¦¨

ziyrpyk mb minelyza,øçà éãé ìòxewn .gily ici lr epiide ©§¥©¥
:jkl sqepàðz ìàòîLé éaø éácl`rnyi iax ly eyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨
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miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtzeaezk

ïåòîù éáø."epa z`e eze`"ae "mcd ieqk"ae "daexn" wxta Ðäøæ äãåáò çðéúä
igafc Ðxnbpync ,lwqpd xey oke ,mixeq` miznopixn`ck ,d`pda xeq` epic

`edy rcei ipi` "lwqi lewq" xn`py rnynn :(a,ak) migqtae (`,`n) `nw `aaa

'ek dliape ,dliap?ìëàé ââåùámeia ea elit` Ð.ìëàé àì ãéæîá,mlerl `ed Ð

mil`xyi mixg` la`Ð.milke`äãåäé éáø
ìëàé ââåùá øîåà`le ,zay i`venl `ed Ð

.cifn eh` bbey opiqpwc .meia eaàì ãéæîá
ìëàéopgei iaxca :mixg` `l` ,zinler `ed Ð

.lk`i opiqxb xlcpqdíéøçàì.l`xyil Ð

íéøçàì àìå åì àìexken la` ,l`xyi Ð

.miebl epzepeøìãðñä ïðçåé éáøã àîòè éàîÐ

.dlik`a oixeq` zay dyrn :xn`cåìéôà ìåëé
ââåùá,leyiaa bby m` ,dlik`a xq`z Ð

.zay `edy rci `ly'åâå äéììçî`kid Ð

.ycew ik dlik`a ixiq` dzin aeig `ki`c

éúøîà ãéæîáiab `dc ,ycewk xeq` `edy Ð

.bbeya `le ,aizk dzin aeigúáù äùòîÐ

opgei iaxl ,dlik`a dxezd on oixeq` cifna

.xlcpqdïðáøã àîòè éàîiaxc` ibiltc Ð

ixhte ,xi`nqpwnli`ed ,dynge drax`

`zniwe` xg` ici lr gaehaeÐdhigy `d

.`ziixe`cn `id die`xàøàùàdcear` Ð

dxfxey`e.lwqpdàúøåô äéá èçùã ïåéë
äéì øñúéàoileg) xn xn`c Ðdzid :(`,n

oeik ,dxf dcear iptl dveax exiag znda

cg` oniq da hgyyÐ.dxq`à÷ äéøîã åàì
çáèinelyzc `aeige .dilr `xqzi` `dc Ð

xnb cre ,eda aizk "dgiah" dynge drax`

dhigy xnb ihnc inwne .aiigin `l dhigy

`zry `iddne ,dilra lr d`pda `xqzi`

`zi` i`c ,dipin dcqt`Ð,`pira `xcd `l

.`id dixnc e`leäçéáæ øîâá øîåàáàåä
äãáåòdcearl caer epi` ,dxf dcearl Ð

`aaa awri iaxc `zbelt :dgiaf xnb cr dxf

.`nwøæçåî åéìòáì øîåù åøéæçäxn`c Ð

`xez :dilil znly`Ð.jl zinily` `xez

éîã ïåîîë`lc ab lr s` ,inp i`de Ð

icin ieyÐira `zil ikc ,`ed oennl mxeb

`aaa oerny iaxc :`ilrn `xez dil inelyl

ozeixg`a aiigy miycw :"daexn" wxta ,`nw

mxebc meyn ,dynge drax` mlynoennl

,`ed milra oenn e`l ycwdc ab lr s`e ,`ed

"edrx"c ,qpw jiiy `l ycwdaedax .aizk

:onwl xn`cn ,rcze .edleka opiqxbdil xn`

,'ek `ed yecig xn`c daxl :iia`l `tt ax

opiqxb `axc `zi` m`eÐecinlz `tt ax `d

`tt ax dil xn` :onwl xn`ck ,did `ax ly

dkn id :`axl?`le `axl diwayc `py i`n

[`axc `zrny] iia`l diliiye ,[dizrny ivexzl] diliiy?`tt axe .opiqxb dax `l`

,einia did `lliiyelz didy iia`l.dax ly ecinåîöòá çáåèá íìåòì øîà äáø
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éáøibilt `l o`k crc :dniz Ð dhigy dny `l die`x dpi`y dhigy xn`c `id oerny

dhigy oipc :`nrh (`,dt) oilega mzd yxtnck `l` epa z`e eze` iab mzd opax

drax` inelyz iab ,`kd la` .dgiahn dhigy oipc oi`e ,ueg ihegyn :yexit ,dhigyn

epiax xne`e !dhigy dny `le ,dgiahn dgiah slinl ol zi` Ð dgiah aizkc dynge

,ipiqa xn`pd xac oipc xninl `ki`c :wgvi

ipiqa xn`pd xac oipc oi`e ipiqa xn`pd xacn

piqa xn`p `ly "okde gah geah"n,inp mzde .i

`iepiy dil zi`c `l` ,ikd xninl ivn ded

mzdc ,`iepiy jixvc :xnel yi inp i` .`pixg`

iab dgiah aizk ded i`c ,dhigyn dhigy oipc

geah"n mzde `kd opitli ded Ð epa z`e eze`

`lc ab lr s` ,dgiahn dgiah "okde gah

dgiah slipcn ,incca iedc ,ipiqa dxn`p

la` .ipiqa dxn`pc ab lr s` inc `lc dhigyn

oipc Ð epa z`e eze` iab dhigy aizkc `zyd

dgiah` `zyd inp opitlie .dhigyn dhigy

oipc xninl `kil `kti`e .dynge drax`c

,dgiahn dynge drax` inelyzc dgiah

oeikc ,epa z`e eze`c dhigy` mzdn slinle

slinl `ki`e ikd slinl `ki`e ,od milewyc

dnn ipiqa xn`pd xac oipc :xninl ol zi` ,ikd

.ipiqa xn`py

ìùáîäea :yexit Ð lk`i bbeya zaya

wxta gkenck ,`ed elit`e ,meia

:`a` xa `iig iaxn erac (`,gl zay) "dxik"

cr ,'ek zaya dlyae dxik iab lr dxicw gky

`w zay eze`le .lk`i bbeya 'ek zaya lyand

."ip` gkey" xn`i `ly dxfb xiq` i` ,mzd ira

ea mixg` oia `ed oia :yexit Ð lk`i `l cifna

`dc ,ixy inp dicicl Ð zay i`vena la` ,meia

oizipzn `idd` (`,eh) oilegc `nw wxta

it lr s` ,mixetkd meiae zaya hgeydc

`nwepe :jixt ,dxyk ezhigy Ð eytpa aiigzny

ipzwc ,oizrc `wlq `l :ipyne ?xi`n iaxe cifna

`l mixetkd mei dn ,mixetkd meic `inec zay

mixg`l i` ,`zyde .cifn `py `le bbey `py

mei dn :diteb cifnn jextl Ð meia ea ixy

i`e ,'ek mixg`l `py `le el `py `l mixetikd

dil ded Ð zay i`venl s` xeq` dicicl

`py `l el `py `l ,ipzw dxyk ezhigy :xninl

.xlcpqd opgei iax lr mzd xn`wck ,mixg`l

enk ,dcedi iaxc cifn epiid ok m`c :cere

cifn iwet`l dcedi iaxl jixhv`cne .yxt`y

.cifn` inp biltc rnyn Ð dizlina

ââåùáiaxc bbey Ð zay i`vena lk`i

`dc .xi`n iaxc cifn izyxity enk ied dcedi

.dizeek zaya hgeydc oizipzn mzd iwen

ãéæîámixg` la` ,`ed Ð zinler lk`i `l

`llk .xlcpqd opgei iaxc cifn epiid Ð zinler elk`i `l inp mixg` i`c .milke`

opgei iaxc bbey Ð dcedi iaxc cifn ,dcedi iaxc bbey Ð xi`n iaxc cifn :`zlinc

.xlcpqdøîàÐ mkl `xw`prci `p`e mkl `le ycw `l aezkl `le xn`z m`e

xnel yie lk`z laa `ed ixd jl izarzy lkc darez lk lk`z `ln dlik`a ixiq`c

.bbeya `le jl izxn` cifna xnel dillgnl diknqnl `kd azknl jixhvi` ikdl cifn oia bbey oia `pin` ded mzdn i`càéäaezkl `lc zeywdl oi`e Ð ycew diyrn oi`e ycw

.(mye `,ehw oileg) xyad lk wxta `icda opixn` ikde jl izariz xy` lkn dlik`a dxeq` dedc ycw `le `id `léàî"zgz"e "e`" iyxc `lc xninl ira `l Ð ixhtc opaxc `nrh

.gilya ibiltc xninl dil `gip `lc Ð gilyd z` zeaxléëiax aiign die`x dpi`y dhigya elit`c ?zaya gah llk ipznl jixhv` i`n` :xn`z m`e Ð `x`y` opax ixht `w

.ipzw ef s` efc :xnel yie !`id die`x dhigyc `d oky lk ,xi`nïåéë`ipw Ð `zxet hgy iknc ,gah `w dixnc e`l ,inp gaeh lk :xn`z m`e Ð 'ek jci`e dxq` `zxet da hgyc

.jka dzepwl iepiy aiyg `lc :wgvi epiax xne`e !`py `l inp `kde ,`pngx aiig ikda jgxk lr `l` ?iepiyaøáñi`n`e :xn`z m`e Ð 'ek oennl mxebd xac xn`c oerny iaxk dl

"lfebd"a mzd xn`ck ,oennl mxebd xaca aiignc oky lke ,(a,gv my) exiag zexhy sxey e` exiag z`eaz ycwn iab (`,w `nw `aa) inxbc `pic oi`cc dinrhl xi`n iaxc xn`w `l

sxeya `l` xi`n iax xn`w `l o`k crc ,`kti` inp xninl `ki`c :xnel yie !`l Ð oenn eteb oi`c xhy la` ,oenn exwiry xaca `l` oerny iax xn`w `l o`k cr `nlc :(a,gv my)

iaxk dil `xiaq xn`w ikd meync :miyxtn yie .envr xehtiy ,xneyd dfl `l` ie`x oi` Ð lwqpd xey la` .mlerd lkl ie`xd oenn `edy ,exiag z`eaz ycwn e` ,exiag ly zexhy

`l` inxbc `pica aiiginc `pifg `l xi`n iax eli`e ,(a,`r my) "daexn"a dil ipz ikd`c ,dynge drax` inelyz oiprl oenn ied oennl mxebd xac xn`w oerny iaxc meyn oerny

dynge drax` inelyz eci lr mlyl aiigl la` ,oxw.(`,aq my) "qpekd" seqa gkenck ,opaxcn `l` aiign `l inxbc `pic meync :mdxa` oa wgvi epiax xne` cere .`pifg `l Ð
iaxe
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,dlik`a xyadäèéçL dîL àìdxezde ,'dhigy' z`xwp dpi` - Ÿ§¨§¦¨

minkg edexht okle ,'dhigy' lr wx dynge drax` daiig
.dynge drax`n

:`xnbd zl`eyçðézäl hgeyd iabl oaen df uexiz -úãBáò ¨¦©£©
å ,íéáëBkhgeyd iabl ok,ì÷ñpä øBLokle ,d`pda mixeq`y ¨¦§©¦§¨

,die`x dpi`y dhigy `id mzhigy,úaL úèéçL àlà`ld ¤¨§¦©©¨
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,zxk aiig mixetkd,äøLk BúèéçLm`e ,dlik`a xzen xyade §¦¨§¥¨

.dynge drax` aeign opax edexht recn ok
`ziixaa `pzd :`xnbd daiyn,øìcðqä ïðçBé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¨¨©©§§¨

ke ,dlik`l die`x dpi` zay zhigyy xaeqdìMáîä ,àéðúc§©§¨©§©¥
,úaLaok dyr m`ìëàé ,ââBLaelit`e ,elke`l envr `ed leki - §©¨§¥Ÿ©

lyia m` j` .zay dze`a,ãéæîaenvr lyandìëàé àìz` §¥¦ŸŸ©
elit` elke`l mileki mixg` mil`xyie ,mlerl dfd lke`d

,zay dze`a,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøáclyia m`,ââBLa ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥
ìëàéwx envr lyand,úaL éàöBîìmeyn bbey eqpwy oeik Ÿ©§¨¥©¨

lyia m`e .zay dze`a elit` elke`l mixzen mixg`e .cifn
ìëàé àì ,ãéæîalke`d z` lyand,úéîìBò`ly ick ok edeqpwe §¥¦ŸŸ©¨¦

.zay i`vena elke`l mileki mixg` la` ,dxiardn dpdiéaø©¦
,øîBà øìcðqä ïðçBélyia m`ìëàé ,ââBLalk`ndúaL éàöBîì ¨¨©©§§¨¥§¥¥¨¥§¨¥©¨
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.íéøçàì àìå Bì àì ,úéîìBògaeh xhety `ziixaa `pzd ok m`e ¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦
lky ,xlcpqd opgei iaxk xaeq dynge drax` inelyzn zaya
ef ixde ,mlerl dlik`a xeq` cifna zay xeqi`a dyrpy lk`n
dilr aiigzdl dhigy zaygp dpi`e die`x dpi`y dhigy

.dynge drax`
dyrn xqe`d xlcpqd opgei iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dlik`a zayøìcðqä ïðçBé éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦¨¨©©§§¨
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jkn micnle'LãBw' äîminyl ycwend xac -óà ,äìéëàa øeñà ©¤¨©£¦¨©

.äìéëàa ïéøeñà úaL äNòî,`iig iax jiynneéà`ny ,jk m` - ©£¥©¨£¦©£¦¨¦
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.d`pda xzeneìBëéy jkn cnlp `ny -eléôàlyia m`ââBLa ¨£¦§¥
,dlik`a xq`iøîBì ãeîìzweqtd jynda,'úîeé úBî äéìlçî' ©§©§©§¤¨¨

weqtd zligz s`y yexcl yie ,cifna wx i`ce `ed dzin aeige
wx ,zay dyrn xeqi` iabl yxcpdEì ézøîà ãéæîaxeq` `edy §¥¦¨©§¦§

,ycewk dlik`a.ââBLa àìå§Ÿ§¥
:xlcpqd opgei iax zxaqa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

da éâéìtdf oica ewlgp -ãç ,àðéáøå àçà áømdnäNòî ,øîà §¦¥¨©©¨§¨¦¨©¨©©£¥
úaLn xlcpqd opgei iaxl dlik`a xeq` cifnaãçå ,àúééøBàc ©¨§©§¨§©
,øîàn.ïðaøc:mdixac z` `xnbd zx`anøîàc ïàîexeqi`y ¨©§©¨¨©§¨©

,àúééøBàcepiidïøîàãkweqtdn z`f micnely ,epxn`y itk - §©§¨§©£¨¨
e .ycewl zay yiwdyøîàc ïàîexeqi`y,ïðaøcweqtny x`ai ©§¨©§©¨¨

c ,xeq` zay dyrn oi`y cenll yi envr dfLã÷' àø÷ øîà̈©§¨Ÿ¤

àéä ,'àåädnvr zayd -,LãB÷ äéNòî ïéàå ,LãB÷minkg wxe ¦¦¤§¥©£¤¨¤
.dlik`a mexq`

xaeqd zrcl lirl `ziixad x`azz cvik zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .opaxcn `ed xeqi`dyøîàc ïàîìeiaxl mby §©§¨©

n wx xeq` zay dyrn xlcpqd opgeiïðaøc eäééîòè éàî ,ïðaøc§©¨¨©©§©§§©¨¨
lirl `ziixaaéøèôcmlyln zaya gaehd z` exhty - §¨§¥

lit` ixdy ,`id die`x dhigy dxezd on `lde ,dynge drax`e
dnda xyan lek`l xzen `ziixe`cny xaeq xlcpqd opgei iax
lr gaeha zxacn `ziixady epcnrdy oeike ,zaya dhgypy

.minelyzn xhtp recn ,'dipin daxca dil mw' oi`e xg` ici
zaya gaehd z` miaiign opax ok` eixacl :`xnbd zvxzn
,dxezd on die`xd dhigy efy oeik ,dynge drax` inelyza

eïðaø éøèt à÷ éëepiid ,mixhet minkgy `ziixaa xn`py dne - ¦¨¨§¥©¨¨
àøàMàdcearl gaeh mdy ,`ziixaa epypy mixacd x`y lr - ©§¨¨

xehte ,die`x dpi`y dhigy ef mday ,lwqpd xey gaehe ,dxf
.dilr

gaehd ote` dfi`a ,`ziixad ixac z` x`al zxfeg `xnbd
dywn .xi`n iax itl dynge drax`a aiig miakek zcearl

:`xnbd,íéáëBk úãBáòì çáBèaiigy xi`n iax xaeq recn ¥©©£©¨¦
`lde ,dynge drax`aàzøet déa èçLc ïåékligzdy xg`n - ¥¨§¨©¥§¨

oey`xd oniqd zhigyadéì øñzéà,d`pda dndad dxq`p - ¦§©¥
c `vnpeçáè à÷ ék Cãéàjixv f`y ,ipyd oniqd z` hgyyk - ¦¨¦¨¨©

,dynge drax` aeig leglçáè à÷ déøîc åàìhgey `ed oi` - ¨§¨¥¨¨©
el oi` d`pda dndad eilr dxq`py oeikc ,apbpd ly eznda z`

.dynge drax`a aiig recne ,zipenn zekf da
:`xnbd zvxzn,àáø øîào`k xaecnad mc`øîBàwxyøîâa ¨©¨¨§¥¦§©

,dãáBò àeä äçéáædcarp `l oey`xd oniqd zhigyay `vnpe §¦¨§¨
drax` aeig mb lg f`e ,dhigyd xnb cr dxq`p `le ,dndad

.dynge
xi`n iax itl recn :`ziixad ixac lr le`yl `xnbd dtiqen

gaehdì÷ñpä øBL`lde ,dynge drax` aiigéc åàìàeä déã ©¦§¨¨¦¥
çáè÷c.d`pda xeq` `ed ixdy ,apbpl jiiy xeyd oi` -øîà §¨¨©¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä ,äaø,`ziixad zwqer ote` dfi`a -ïBâk ©¨¨¨§©©§¦¨§
BøñnLeilraìøîBL,wifdy mcew÷éfäåxeydúéáadøîâðå ,øîBL ¤§¨§¥§¦¦§¥¥§¦§©

déðécecera dzinl epic xnbpe -úéáadúéaî ápb Báðâe ,øîBL ¦¥§¥¥§¨©¨¦¥
døîBL,egaheøéàî éaøå,dynge drax` aiigndéaøk dì øáñ ¥§©¦¥¦¨©¨§©¦

,ïBòîL éaøk dì øáñå ,á÷òé,xnelkóà øîàc á÷òé éaøk dì øáñ ©£Ÿ§¨©¨§©¦¦§¨©¨§©¦©£Ÿ§¨©©
Bðéc øîâpMîm` ,lwqidl xeyd ly,åéìòáì øîBL Bøéæçä`ed ixd ¦¤¦§©¦¤¡¦¥¦§¨¨

,øæçeîc z` mlyln jka xhtpexeq` xeydy elit`e ,eilral ein §¨
milral xnel xneyd leki mewn lkn ,melk dey epi`e d`pda

.jl izxfgd xeye ,il z`ad xeyåok,øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ §¨©¨§©¦¦§§¨©
,éîc ïBîîk ,ïBîîì íøBbä øácenvra dey epi`y xac s` xnelk ¨¨©¥§¨§¨¨¥

df xey oebke ,oenn melyzn mc`d xhtp ezervn`a j` ,oenn
,eaeign xneyd xhtp milral ezayd ici lr j` d`pda xeq`y
aiig egahy oeike ,oenn apebk apbd aygp okle ,'oenn'k aygp

.d`pda xeq` xeyd zn`d itly s` ,dynge drax` mlyl
lirl d`aedy `ziixad ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbd(:bl),

`edy s` ,dynge drax`a zaya gaehd z` aiign xi`n iaxy
,xg` ici lr gaeha xaecny `xnbd dvxiz lirle .dzin aiigzn

:xg` ote`a `xnbd zvxzn zrk .dzin aiigzn epi`y,øîà äaø©¨¨©
íìBòì`ziixaa xaecnBîöò éãé ìò çáBèa,ehgy envr apbdy - §¨§¥©©§¥©§

,gily ici lr hgy `le

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

עיקר המצווה היא נתינת הצדקה במעשה בפועל, שפעולתו היא "החיית נפש העני", שבזה לא חשובים כוונת הנותן, הידיעה וההרגש 
שלו בזה ועד שהמאבד סלע ומצאה עני כו' הרי המאבד קיים מצוות צדקה.

משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ



ריט miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtzeaezk
ïåòîù éáø."epa z`e eze`"ae "mcd ieqk"ae "daexn" wxta Ðäøæ äãåáò çðéúä

igafc Ðxnbpync ,lwqpd xey oke ,mixeq` miznopixn`ck ,d`pda xeq` epic

`edy rcei ipi` "lwqi lewq" xn`py rnynn :(a,ak) migqtae (`,`n) `nw `aaa

'ek dliape ,dliap?ìëàé ââåùámeia ea elit` Ð.ìëàé àì ãéæîá,mlerl `ed Ð

mil`xyi mixg` la`Ð.milke`äãåäé éáø
ìëàé ââåùá øîåà`le ,zay i`venl `ed Ð

.cifn eh` bbey opiqpwc .meia eaàì ãéæîá
ìëàéopgei iaxca :mixg` `l` ,zinler `ed Ð

.lk`i opiqxb xlcpqdíéøçàì.l`xyil Ð

íéøçàì àìå åì àìexken la` ,l`xyi Ð

.miebl epzepeøìãðñä ïðçåé éáøã àîòè éàîÐ

.dlik`a oixeq` zay dyrn :xn`cåìéôà ìåëé
ââåùá,leyiaa bby m` ,dlik`a xq`z Ð

.zay `edy rci `ly'åâå äéììçî`kid Ð

.ycew ik dlik`a ixiq` dzin aeig `ki`c

éúøîà ãéæîáiab `dc ,ycewk xeq` `edy Ð

.bbeya `le ,aizk dzin aeigúáù äùòîÐ

opgei iaxl ,dlik`a dxezd on oixeq` cifna

.xlcpqdïðáøã àîòè éàîiaxc` ibiltc Ð

ixhte ,xi`nqpwnli`ed ,dynge drax`

`zniwe` xg` ici lr gaehaeÐdhigy `d

.`ziixe`cn `id die`xàøàùàdcear` Ð

dxfxey`e.lwqpdàúøåô äéá èçùã ïåéë
äéì øñúéàoileg) xn xn`c Ðdzid :(`,n

oeik ,dxf dcear iptl dveax exiag znda

cg` oniq da hgyyÐ.dxq`à÷ äéøîã åàì
çáèinelyzc `aeige .dilr `xqzi` `dc Ð

xnb cre ,eda aizk "dgiah" dynge drax`

dhigy xnb ihnc inwne .aiigin `l dhigy

`zry `iddne ,dilra lr d`pda `xqzi`

`zi` i`c ,dipin dcqt`Ð,`pira `xcd `l

.`id dixnc e`leäçéáæ øîâá øîåàáàåä
äãáåòdcearl caer epi` ,dxf dcearl Ð

`aaa awri iaxc `zbelt :dgiaf xnb cr dxf

.`nwøæçåî åéìòáì øîåù åøéæçäxn`c Ð

`xez :dilil znly`Ð.jl zinily` `xez

éîã ïåîîë`lc ab lr s` ,inp i`de Ð

icin ieyÐira `zil ikc ,`ed oennl mxeb

`aaa oerny iaxc :`ilrn `xez dil inelyl

ozeixg`a aiigy miycw :"daexn" wxta ,`nw

mxebc meyn ,dynge drax` mlynoennl

,`ed milra oenn e`l ycwdc ab lr s`e ,`ed

"edrx"c ,qpw jiiy `l ycwdaedax .aizk

:onwl xn`cn ,rcze .edleka opiqxbdil xn`

,'ek `ed yecig xn`c daxl :iia`l `tt ax

opiqxb `axc `zi` m`eÐecinlz `tt ax `d

`tt ax dil xn` :onwl xn`ck ,did `ax ly

dkn id :`axl?`le `axl diwayc `py i`n

[`axc `zrny] iia`l diliiye ,[dizrny ivexzl] diliiy?`tt axe .opiqxb dax `l`

,einia did `lliiyelz didy iia`l.dax ly ecinåîöòá çáåèá íìåòì øîà äáø
éáøå
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éáøibilt `l o`k crc :dniz Ð dhigy dny `l die`x dpi`y dhigy xn`c `id oerny

dhigy oipc :`nrh (`,dt) oilega mzd yxtnck `l` epa z`e eze` iab mzd opax

drax` inelyz iab ,`kd la` .dgiahn dhigy oipc oi`e ,ueg ihegyn :yexit ,dhigyn

epiax xne`e !dhigy dny `le ,dgiahn dgiah slinl ol zi` Ð dgiah aizkc dynge

,ipiqa xn`pd xac oipc xninl `ki`c :wgvi

ipiqa xn`pd xac oipc oi`e ipiqa xn`pd xacn

piqa xn`p `ly "okde gah geah"n,inp mzde .i

`iepiy dil zi`c `l` ,ikd xninl ivn ded

mzdc ,`iepiy jixvc :xnel yi inp i` .`pixg`

iab dgiah aizk ded i`c ,dhigyn dhigy oipc

geah"n mzde `kd opitli ded Ð epa z`e eze`

`lc ab lr s` ,dgiahn dgiah "okde gah

dgiah slipcn ,incca iedc ,ipiqa dxn`p

la` .ipiqa dxn`pc ab lr s` inc `lc dhigyn

oipc Ð epa z`e eze` iab dhigy aizkc `zyd

dgiah` `zyd inp opitlie .dhigyn dhigy

oipc xninl `kil `kti`e .dynge drax`c

,dgiahn dynge drax` inelyzc dgiah

oeikc ,epa z`e eze`c dhigy` mzdn slinle

slinl `ki`e ikd slinl `ki`e ,od milewyc

dnn ipiqa xn`pd xac oipc :xninl ol zi` ,ikd

.ipiqa xn`py

ìùáîäea :yexit Ð lk`i bbeya zaya

wxta gkenck ,`ed elit`e ,meia

:`a` xa `iig iaxn erac (`,gl zay) "dxik"

cr ,'ek zaya dlyae dxik iab lr dxicw gky

`w zay eze`le .lk`i bbeya 'ek zaya lyand

."ip` gkey" xn`i `ly dxfb xiq` i` ,mzd ira

ea mixg` oia `ed oia :yexit Ð lk`i `l cifna

`dc ,ixy inp dicicl Ð zay i`vena la` ,meia

oizipzn `idd` (`,eh) oilegc `nw wxta

it lr s` ,mixetkd meiae zaya hgeydc

`nwepe :jixt ,dxyk ezhigy Ð eytpa aiigzny

ipzwc ,oizrc `wlq `l :ipyne ?xi`n iaxe cifna

`l mixetkd mei dn ,mixetkd meic `inec zay

mixg`l i` ,`zyde .cifn `py `le bbey `py

mei dn :diteb cifnn jextl Ð meia ea ixy

i`e ,'ek mixg`l `py `le el `py `l mixetikd

dil ded Ð zay i`venl s` xeq` dicicl

`py `l el `py `l ,ipzw dxyk ezhigy :xninl

.xlcpqd opgei iax lr mzd xn`wck ,mixg`l

enk ,dcedi iaxc cifn epiid ok m`c :cere

cifn iwet`l dcedi iaxl jixhv`cne .yxt`y

.cifn` inp biltc rnyn Ð dizlina

ââåùáiaxc bbey Ð zay i`vena lk`i

`dc .xi`n iaxc cifn izyxity enk ied dcedi

.dizeek zaya hgeydc oizipzn mzd iwen

ãéæîámixg` la` ,`ed Ð zinler lk`i `l

`llk .xlcpqd opgei iaxc cifn epiid Ð zinler elk`i `l inp mixg` i`c .milke`

opgei iaxc bbey Ð dcedi iaxc cifn ,dcedi iaxc bbey Ð xi`n iaxc cifn :`zlinc

.xlcpqdøîàÐ mkl `xw`prci `p`e mkl `le ycw `l aezkl `le xn`z m`e

xnel yie lk`z laa `ed ixd jl izarzy lkc darez lk lk`z `ln dlik`a ixiq`c

.bbeya `le jl izxn` cifna xnel dillgnl diknqnl `kd azknl jixhvi` ikdl cifn oia bbey oia `pin` ded mzdn i`càéäaezkl `lc zeywdl oi`e Ð ycew diyrn oi`e ycw

.(mye `,ehw oileg) xyad lk wxta `icda opixn` ikde jl izariz xy` lkn dlik`a dxeq` dedc ycw `le `id `léàî"zgz"e "e`" iyxc `lc xninl ira `l Ð ixhtc opaxc `nrh

.gilya ibiltc xninl dil `gip `lc Ð gilyd z` zeaxléëiax aiign die`x dpi`y dhigya elit`c ?zaya gah llk ipznl jixhv` i`n` :xn`z m`e Ð `x`y` opax ixht `w

.ipzw ef s` efc :xnel yie !`id die`x dhigyc `d oky lk ,xi`nïåéë`ipw Ð `zxet hgy iknc ,gah `w dixnc e`l ,inp gaeh lk :xn`z m`e Ð 'ek jci`e dxq` `zxet da hgyc

.jka dzepwl iepiy aiyg `lc :wgvi epiax xne`e !`py `l inp `kde ,`pngx aiig ikda jgxk lr `l` ?iepiyaøáñi`n`e :xn`z m`e Ð 'ek oennl mxebd xac xn`c oerny iaxk dl

"lfebd"a mzd xn`ck ,oennl mxebd xaca aiignc oky lke ,(a,gv my) exiag zexhy sxey e` exiag z`eaz ycwn iab (`,w `nw `aa) inxbc `pic oi`cc dinrhl xi`n iaxc xn`w `l

sxeya `l` xi`n iax xn`w `l o`k crc ,`kti` inp xninl `ki`c :xnel yie !`l Ð oenn eteb oi`c xhy la` ,oenn exwiry xaca `l` oerny iax xn`w `l o`k cr `nlc :(a,gv my)

iaxk dil `xiaq xn`w ikd meync :miyxtn yie .envr xehtiy ,xneyd dfl `l` ie`x oi` Ð lwqpd xey la` .mlerd lkl ie`xd oenn `edy ,exiag z`eaz ycwn e` ,exiag ly zexhy

`l` inxbc `pica aiiginc `pifg `l xi`n iax eli`e ,(a,`r my) "daexn"a dil ipz ikd`c ,dynge drax` inelyz oiprl oenn ied oennl mxebd xac xn`w oerny iaxc meyn oerny

dynge drax` inelyz eci lr mlyl aiigl la` ,oxw.(`,aq my) "qpekd" seqa gkenck ,opaxcn `l` aiign `l inxbc `pic meync :mdxa` oa wgvi epiax xne` cere .`pifg `l Ð
iaxe
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àlà ,ì÷ñpä øBLå äøæ äãBáò çðéúä .äèéçL dîL§¨§¦¨¨¥©£¨¨¨§©¦§¨¤¨

úaL úèéçL¯èçBMä :ïðúc ,àéä äéeàø äèéçL §¦©©¨§¦¨§¨¦¦§©©¥
,íéøetkä íBéáe úaLaét ìò óàBLôða áéiçúnL §©¨§©¦¦©©¦¤¦§©¥§©§
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:øîà ãç :àðéáøå àçà áø da éâéìt .ââBLa àìå ,Eì§§Ÿ§¥§¦¦¨©©¨§¨¦¨©¨©
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ïðaø éøèt¯èçLc ïåék ,äøæ äãBáòì çáBè .àøàMà ¨§¦©¨©©§¨¨¥©©£¨¨¨¥¨§¨©

çáè à÷ ék Cãéà ,déì øñzéà àzøet déa¯åàì ¥§¨¦§©¥¦¨¦¨¨©¨
äçéáæ øîâa" øîBàa :àáø øîà !çáè à÷ déøîc§¨¥¨¨©¨©¨¨§¥¦§©§¦¨

ì÷ñpä øBL ."dãáBò àeä¯!çáè÷c àeä déãéc åàì §¨©¦§¨¨¦¥§¨¨©
ïðé÷ñò éàîa àëä :äaø øîà¯ì BøñnL ïBâk,øîBL ¨©©¨¨¨§©¨§¦©§¤§¨§¥

Báðâe ,øîBL úéáa déðéc øîâðå ,øîBL úéáa ÷éfäå§¦¦§¥¥§¦§©¦¥§¥¥§¨
,á÷òé éaøk dì øáñ øéàî éaøå .øîBL úéaî ápb©¨¦¥¥§©¦¥¦¨©¨§©¦©£Ÿ

á÷òé éaøk dì øáñ ;ïBòîL éaøk dì øáñå¯:øîàc §¨©¨§©¦¦§¨©¨§©¦©£Ÿ§¨©
åéìòáì øîBL Bøéæçä ,Bðéc øîâpMî óà¯.øæçeî ©¦¤¦§©¦¤¡¦¥¦§¨¨§¨

ïBîîì íøBbä øác :øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñå§¨©¨§©¦¦§§¨©¨¨©¥§¨
,Bîöò éãé ìò çáBèa íìBòì :øîà äaø .éîc ïBîîk§¨¨¥©¨¨©§¨§¥©©§¥©§
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רכ
miwxt dyelyaa cenr cl sc ± iriax wxtzeaezk

øéàî éáøådrax` inelyz `kde ,mlyne zn dil zil oenn inelyza `nlra Ð

xhtin `l inp lihwinc ab lr s` ,jkld .`ed yecig qpw htyn lke ,md qpw dynge

`we ,`ed qpw inp oizipznc ,eza `iyw xi`n iaxc `ail` daxl :jixt onwle .dipin

dil xht.eza`åì áåðâ éãâ äéäiz` `lc ,zaya egahe oxwd aiigzpe lega icb apb Ð

aeig `l` ,zay xeqi`a oennc `aeig dilr

.qpwáééçqpwc .dynge drax` Ð,`ed yecig

.xi`n iaxk dil `xiaq daxeúáùá çáèå áðâ
aeigc Ð.zay xeqi`a dilr `z` oxwc oenn

øåèôoeike .mlyne zn oi` :ol `niiwc Ð

oxw`caiigin `lÐ,mlyn `l inp qpw

`le ,`pngx xn` dynge drax` inelyzc

iaxk ol `xiaq `le .drax`e dyly inelyz

i` .envr z` `yep ig :(`,cv zay) xn`c ozp

.zetka :inpäáéðâ ïéà íàùxg`ny ,xnelk Ð

.dzin meyn oxwd lr xehtyïéàå äçéáè ïéà
äøéëî,izyxitck ,qpw aiegn epi` Ð

inelyz `le aizk dynge drax` inelyzc

.drax`e dylyúøúçîxzgy Ðzia

.e`ivedeúøúçîá åçáèå`iddc ,dnvr Ð

lra digky` ded i` `ed `lhw xa `zry

zeny) aizkck ,ziad."minc el oi`" (akíåùî
íìåò øåñéà äéøåñàãeilr eciriy onf lk Ð

zay lligyedezini`xing jkld .oic zia

.oennn exhetl dlic dzinäòù øåñéàãi` Ð

`zry `idd dil gkyn `lÐ.lihwin `l ez

øåèô úáùá äçáèå åì äìåàù äøô äúéäÐ

dl lifb dl gah `wc `zry `iddc,dxnn

oi` m`y opiqxb `le .cg`k oi`a oenne dzine

`l l`ey iabc ,dxikn oi`e dgiah oi` daipb

aiig ixdy ,dynge drax` `le ltk `l jiiy

qpw oi`e .apb zprh oreh elit` ,mlerl oxwa

mpg xneya e` apba e` `l`xhetdenvr

."dapbp" xne`y ,apb zprh orehaàúà äøô
ïðéòåîùàì`ly dpnn epcnl dn :dinza Ð

epcnldax xn`wc icbn?àúà äìåàù
ïðéòåîùàìdgaehc Ð.xeht zayaà÷ìñ

àôô áø øîàå ìéàåä àðéîà êúòãxkeyd"a Ð

."milretd z`éîð àëädl`y zryn `nip Ð

ike ,oxw aeig dilr `inxdgah.aiigil zaya

ïì òîùî à÷`xcd `zi`c dnk lkc oeik Ð

dl gah `wc `zry `idd ,`piraÐlifb `w

.dläúìàù éîé ìëonfd jyn ini lk Ð

.milrad on odia` dl`yyäñðåàá ïéáééç ïéà
.dlr edpip oil`ey e`l edpi`c Ðøùá éîã

ìåæáikd .iwpc drax`a opiayg `fef lk Ð

(a,enw `xza `aa) "zny in" wxta opixn`

xerde.milral exifgiíéñëð úåéøçàÐ

.zerwxwàùéøà éðúîã àëéàgipd i`dl Ð

,mlyl oiaiig miqkp zeixg` odia` odl

cearzyi`c ,oiqpe`a oiaiigc opixn`emiqkp

.dl`y zryn ,miign oedea`càôéñà ïëù ìë
.delk`e degahyk Ðàôô áøã àâéìôåÐ

`ed oiqpe` dl ehnc `zry `idd lirl xn`c

.dl`y zryn `le ,dilr `aeig iz`càëéàå
àôéñà äì éðúîã,degahc `kid Ðgipd m`

miqkp zeixg` odia` odlÐinelyz oinlyn

.wcinl edl irai`c ,lefa `le `ilrnìáà
àùéøàzryn oedea`c iqkp cearzyi` opixn` `le ,inelyl iaiigin `l dzn m` Ð

.dl`yàôô áøã åðééäå,oinelyz dilr enx dl`y zryn opixn` `l :lirl xn`c Ð

.aiigilc l`eyl dizil `zry `idde ,jli`e oiqpe` zryn `l`ïðçåé éáø àîìùáÐ

.ea exzd `lya oizipzn iwencùé÷ì ùéøë øîà àì.xi`n iaxk dinwe`c Ðøåèô éîð äéá åøúà àì éë.zewln cv `ki`e li`ed Ðïéââåù.oda exzd `ly Ðøçà øáãå.oenn Ð

dlek`e.oenne oibbey zeiwln iaiig e` ,oenne oibbey zezin iaiig :xnelk ,i`w `zlináééç øîåà ïðçåé éáø.oinelyza Ðäéá åøúà àì àäãdryx meyn `l` eaiign dz` oi`e Ð

.oennc zg`øåèô éîð äéá åøúà àì éë.`nrh sili onwle Ð
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éáøåxi`n iaxc rnyn Ð ipd ip`ye dil zil mlyne zn dil zi` mlyne dwel xi`n

"milretd z` xkeyd"a rnyn oke ,qpw epi`y oenna s` mlyne dwel dil zi`

`nrh :`ler xn`w (a,c) zeknc `nw wxtac :dnize lirl iz`ady (`,`v `rivn `aa)

dn :jixte .rx my `ivenn xnbc meyn Ð oinlyne oiwel oinnef micr xn`c xi`n iaxc

,`aiwr iaxk dl xaq .qpw oky Ð rx my `ivenl

epi` oennac rnyn .`ed qpw oinnef micr :xn`c

oinnef micr i` ,i`cec :xnel yie !mlyne dwel

oky ,rx my `ivenn xnb ded `l Ð `penn ied

epi`y "ezryx ick"n opiyxc ded `l` ,qpw `ed

oinnef micr xaqc ,`zyd la` ,mlyne dwel

Ð oinlyne oiwelc rx my `ivenn xnbe ,`qpw

oeik ,zewlne dzina "ezryx ick" iwen jgxk lr

`zydn ,oenne zewlna ied `l "ezryx ick"c

`ly hirnp `kidnc ,mlyne dwel `zkec lka

?mlyie dwliøîàãÐ el aepb icb did dax

.ikd xaqc meyn `le xn`w xi`n iaxc `ail`

íåùîllg m`y Ð 'ek mler xeqi` exeqi`c

eilr eciri zayd xg`l ,zay

aiigzny it lr s` ,zxzgn la` .edebxdie

Ð `viy xg` mewn lkn ,zxzgna ecera eytpa

didi m`"c `inec ied `le ,`lhw xa ied `l ez

."oeq`

ìáà:dniz Ð `l `ni` d`xzd irac zay

dgivxa dipin daxca dil miw xwirc

zxzgne zayc ,cere ?d`xzd opirac ,aizk

(a,cl `nw `aa) "gipnd" wxtac ,idppz ediieexz

,xeht Ð zaya yicbd z` wilcdy `ede :opz

oa" wxta `pipz inp zxzgne .eytpa oecipy iptn

xaiye zxzgna `a did :(`,ar oixcdpq) "xxeq

`kdc d`xpe !xeht minc el oi` m` ,ziagd z`

.mlyne lihwin qpwac i`n` `zekixv ciar

`pin` dede ,dixeqi` xingc meyn :xn`w ikde

i`dke ,dzind mr qpw aiigilc `ed `weec mzdc

didi `l" iab (`,fl) onwl `zekixv ciar `peeb

x ick"e "oeq`opixn` ied xengc meync ,"ezry

ziyixtc i`nl :dyw la` .izxz dia ciarlc

ikid Ð ok m` ,xn`w xi`n iaxc `ail` daxc

`l `ni` Ð d`xzd `irac zay la` :xn`w

xi`n iaxc dizlin xwir `de .mlyne lihwin

daxc :xninl opivne !lirl `ipz zay iab

lr s` ,dipin daxca dil miw jiiyc opireny`

ded `l Ð oira oennd oiicr aiigznc dryac ab

dax xn`ck .dipin daxca dil miw xninl ol

:dax xn` (`,ar oixcdpq) "xxeq oa" wxta diteb

la` ,edpzilc Ð xaiyyk axc dizlin `xazqn

gahc oeik ,ikd elit` ,`l Ð edpzi`c Ð lhp

xehtc `d`e .dapbd lr xhtin Ð ok ixg`

ciar oira ied dry dze`ac ab lr s` dapb`

.`zekixv

äúîdca`e dapba la` Ð oiqpe`a oiaiig oi`

li`edc ,oiaiig ody wgvi epiaxl d`xp

"l`eyd"a xn` ikde ,da oiynzync ,oipdpe

.(`,ev `rivn `aa)ìáàepiide `l `yix`

aiig dl`y zryn opixn` `lc Ð `tt axc

inp `tiqa ,ok m` :xn`z m`e .oiqpe`a

odia` odl gipdyk oinlyn i`n` ,degahya

yie !a`d oda aiigzp `l `d ?miqkp zeixg`

,da ryt miign jkld ,ely dpi`y eipal xnel el didy ,a`d da ryt mzdc :xnel

.eiqkp ecarzype ,dry dze`a da aiigzpe
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úéì ílLîe úî ,déì úéà ílLîe ä÷Bì ,øéàî éaøå§©¦¥¦¤§©¥¦¥¥§©¥¥
,ñð÷a äøBz äLcéçL àeä Lecéçc ,éðä éðàLå .déì¥§¨¥¨¥§¦¤¦§¨¨¦§¨

ìéè÷éîc áb ìò óà¯,déîòèì äaø àãæàå .ílLî ©©©§¦§¦§©¥§¨§¨©¨§©£¥
úaLa Bçáèe Bì áeðb éãb äéä :äaø øîàc¯,áéiç §¨©©¨¨¨§¦¨§¨§©¨©¨

.úaL øeqéà éãéì àáiL íãB÷ äáéðâa áéiçúð øákL¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦©¨
úaLa çáèå áðb¯äáéðb ïéà íàL ,øeèt¯ïéà ¨©§¨©§©¨¨¤¦¥§¥¨¥

Bì áeðb éãb äéä :äaø øîàå .äøéëî ïéàå äçéáè§¦¨§¥§¦¨§¨©©¨¨¨§¦¨
úøzçna Bçáèe¯íãB÷ äáéðâa áéiçúð øákL ,áéiç §¨©©§¤¤©¨¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤

úøzçna çáèå áðb .úøzçî øeqéà éãéì àáiL¯ ¤¨Ÿ¦¥¦©§¤¤¨©§¨©©©§¤¤
äáéðb ïéà íàL ,øeèt¯.äøéëî ïéàå äçéáè ïéà ¨¤¦¥§¥¨¥§¦¨§¥§¦¨

úaL ïðéòîLà éàc ,àëéøöe¯øeqéà døeqéàc íeMî §¦¨§¦©§©¦©©¨¦§¦¨¦
àeä äòL øeqéàc úøzçî ìáà ,íìBò¯;àì àîéà ¨£¨©§¤¤§¦¨¨¥¨¨

úøzçî ïðéòîLà éàå¯àéä Bæ Bzøzçîc íeMî §¦©§©¦©©§¤¤¦§©§©§¦
äàøúä àéòác úaL ìáà ,Búàøúä¯,àì àîéà ©§¨¨£¨©¨§¨£¨©§¨¨¥¨¨

:àtt áø øîà .àëéøödçáèe Bì äáeðb äøt äúéä §¦¨¨©©©¨¨§¨¨¨§¨§¨¨
úaLa¯éãéì àáiL íãB÷ äáéðâa áéiçúð øákL ,áéiç §©¨©¨¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥

úaLa dçáèe ,Bì äìeàL äøt äúéä .úaL øeqéà¯ ¦©¨¨§¨¨¨§¨§¨¨§©¨
áø :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .øeèẗ£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦©
àtt áø :déì øîà !?ïðéòeîLàì àúà äøt àtt©¨¨¨£¨§©§¦©£©¥©©¨
ìéàBä .àðéîà Czòc à÷ìñ ;ïðéòeîLàì àúà äìeàL§¨£¨§©§¦©¨§¨©§¨¨¦¨¦
déì áéiçúàc àeä äëéLî úòMî :àtt áø øîàå§¨©©©¨¦§©§¦¨§¦§©©¥
,äéñðBàa áéiçúà äìàL úòMî éîð àëä ,äéúBðBæîa¦§¤¨¨¨©¦¦§©§¥¨¦§©©§¨¤¨
äøt ïäéáà ïäì çépä :àáø øîà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¨©¨¨¦¦©¨¤£¦¤¨¨

äìeàL¯äúî ,dúìàL éîé ìk da ïéLnzLî¯ïéà §¨¦§©§¦¨¨§¥§¥¨¨¥¨¥
äeçáèe àéä íäéáà ìL ïéøeáñk .dñðBàa ïéáéiç©¨¦§§¨¦§¦¤£¦¤¦§¨¨

äeìëàå¯ïäéáà ïäì çépä .ìBæa øNa éîc ïéîlLî ©£¨¨§©§¦§¥¨¨§¦¦©¨¤£¦¤
íéñëð úeéøçà¯ì ïéáéiçdì éðúîc àkéà .ílL ©£¨§¨¦©¨¦§©¥¦¨§©§¥¨

dì éðúîc ïàî .àôéqà dì éðúîc àkéàå ,àLéøà©¥¨§¦¨§©§¥¨©¥¨©§©§¥¨
àLéøà¯ïàîe ,àtt áøc àâéìôe ,àôéqà ïkL ìk ©¥¨¨¤¥©¥¨§¦¨§©©¨©

àôéqà dì éðúîc¯.àtt áøc eðééäå ,àì àLéøà ìáà §©§¥¨©¥¨£¨©¥¨¨§©§§©©¨
Lé÷ì Léøk øîà àì ïðçBé éaø àîìLa¯íé÷Bî à÷c ¦§¨¨©¦¨¨Ÿ¨©§¥¨¦§¨¦

éaøk øîà àì àîòè éàî Lé÷ì Léø àlà .ïðaøk dì̈§©¨©¤¨¥¨¦©©£¨Ÿ¨©§©¦
déa eøúà eléàc ïåék :Cì øîà ?ïðçBé¯àì ék ,øeèt ¨¨¨©¨¥¨§¦©§¥¨¦¨

déa eøúà¯àúà éëc :eäééîòèì eãæàå .øeèt éîð ©§¥©¦¨§¨§§©£©§§¦£¨
úBi÷ìî éáéiçå ïéââBL úBúéî éáéiç :øîà éîéc áø©¦¦£©©¨¥¦§¦§©¨¥©§ª
Lé÷ì Léøå ,áéiç :øîà ïðçBé éaø ,øçà øáãå ïéââBL§¦§¨¨©¥©¦¨¨¨©©¨§¥¨¦
eøúà àì àäc ,áéiç :øîà ïðçBé éaø .øeèt :øîà̈©¨©¦¨¨¨©©¨§¨¨©§

à eléàc ïåék ,øeèt :øîà Lé÷ì Léø .déadéa eøú¯ ¥¥¨¦¨©¨¥¨§¦©§¥
Lé÷ì Léø déáéúéà .øeèt éîð déa eøúà àì ék ,øeèẗ¦¨©§¥©¦¨¥¦¥¥¨¦

:ïðçBé éaøì""Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå §©¦¨¨§Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zeaezk(iyily meil)

déì úéà ílLîe ä÷Bì ,øéàî éaøåzewln aeig yiyk wx - §©¦¥¦¤§©¥¦¥
,dipin daxca dil mw mixne` oi`y xi`n iax xaeq minelyze

la` .mlyn mbe dwel mb ,miaeigd ipya aiigzn `l`úî¥
déì úéì ,ílLîe`ed `l` ,miyperd ipya yprpy xaeq epi` - §©¥¥¥

,minelyzn xehte dzina wx aiigzny dcenå`ziixady mrhd §
oeik ,dzin aiigzdy s` ,minelyza zaya gaehd z` daiig

céðä éðàL,dxf dcearl e` zaya gaehd ly mpic dpey - ©¦¨¥
ñð÷a äøBz äLcéçL àeä Lecéçc,`ed yecig qpw aeig lky - §¦¤¦§¨¨¦§¨

oeike ,eaiigl `id jln zxifb `l` ,mlyl aiig epi` oicd on ixdy
c ,qpwa ycgzp df mby xi`n iax xaeq okyìéèwéîc áb ìò óà©©©§¦§¦

ílLîmlyln exhet dzind aeig oi`e ,mlyn ,bxdpy elit` - §©¥
wx `ed mlyne zn mc` oi`y xi`n iax xaeqy dne ,qpwd z`

.oenn aeiga
oi` qpw iably xaeqy ezhiyl jled daxy zx`an `xnbd

:dipin daxca dil mw mixne`déîòèì äaø àãæàådax ixace - §©§¨©¨§©§¥
,xg` mewna ezhiyk md el`Bì áeðb éãb äéä ,äaø øîàcpb -ae §¨©©¨¨¨§¦¨

,oxw eilr mlyl aiigzp xake ,zay mcew ecia,úaLa Bçáèes` §¨§©¨
mewn lkn ,dzin jka aiigzdyáéiçoeik ,dynge drax` mlyl ©¨

äáéðâa áéiçúð øákLoxwd melyza -øeqéà éãéì àáiL íãB÷ ¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦
,úaLiaxk dax xaeq qpwae ,qpw `ed dynge drax` aeig eli`e ©¨

m` la` .dipin daxca dil mw mixne` oi`y xi`nçáèå áðb̈©§¨©
,úaLaz` xxby oebk ,cgi e`a zay aeige daipbd aeigy ote`a §©¨

,miaxd zeyxl eilra zian icbdøeèts`e ,icbd inelyzn ¨
mixne` oi`y dax xaeq qpwd aeig cvny s`e .qpwd inelyzn

,lkdn xhtp mewn lkn ,dipin daxca dil mwäáéðb ïéà íàL- ¤¦¥§¥¨
,dipin daxca dil mw oicn ,oxwd z` mlyln xeht `ed m`ïéà¥

äøéëî ïéàå äçéáèaeigy oeik ,dxikne dgiah ly qpw aeig oi` - §¦¨§¥§¦¨
m`e ,oxwd z` ekeza llek dxezd daiigy dynge drax`
,'drax`e dyly' eaeig didi dgiahd lr wx eaiigpe oxwn epxhtp

.dxeza dfk aeig ep`vn `le
:dax xn`y dnec oic d`ian `xnbd,Bì áeðb éãb äéä ,äaø øîàå§¨©©¨¨¨§¦¨

zial qpkpy oebk ,zxzgna `ly ,dlibx jxca dzid ezaipbe
ziadn e`ivedl icke ,eitpk zgz icb oinhde ,ziad lra zeyxa

,zxzgn xzga Bçáèed jezáéiç ,úøzçn,dynge drax` mlyl §¨§©§¤¤©¨
exhet dzind aeig oi` ,ebxedl xzen zxzgna ezeiday s`e

oeik ,dynge drax` aeignäáéðâa áéiçúð øákLoxwd melyz - ¤§¨¦§©¥¦§¥¨
úøzçî øeqéà éãéì àáiL íãB÷dgiahdy s`e ,dzin eaiignd ¤¤¨Ÿ¦¥¦©§¤¤

dax xaeq qpw inelyza ,dzin aiigzdy drya zxzgna dzid
mb m` j` .dipin daxca dil mw ly xeht oi`y xi`n iaxkáðb̈©

åmbøeèt ,úøzçna çáèitl ,dynge drax`nïéà íàLlr aeig §¨©©©§¤¤¨¤¦¥
däáéðbaeig iable ,dzin aiigzd zxzgna apby oeiky ,dnvr §¥¨

,'dipin daxca dil mw' mixne` oennäøéëî ïéàå äçéáè ïéàoi` - ¥§¦¨§¥§¦¨
aeig x`yp oxwd `lly ,x`azdy enke ,dxikne dgiah lr aeig

.dxez ezaiig `ly ,'drax`e dyly'
:mipicd ipy z` xnel dax jxved recn dpc `xnbdàëéøöe- §¦¨

,mipicd ipy z` xnel dax jxvedïðéòîLà éàcwxúaLm`y - §¦©§§¦¨©¨
enrhy mixaeq epiid ,xeht zaya gahe apbøeqéà døeqéàc íeMî¦§¦¨¦

íìBò,oic zia edezini zay lligy eilr eciriy dry lkay - ¨
,oennn ezxhete ef dzin dxeng oklìáàa gahe apb,úøzçî £¨©§¤¤

àeä äòL øeqéàcdry dze`a wx `ed zxzgna dzin aeigy - §¦¨¨
,ebxedl xeq` myn `viy xg` la` ,zxzgna `edyàîéà- ¥¨

y xn`p `nyàì.oennn exhet dfk dzin aeig oi` -ïðéòîLà éàå Ÿ§¦©§§¦¨
ly oicd z` wx,úøzçîdzind aeig dfa `weecy mixaeq epiid ©§¤¤

,minelyzn exhet,Búàøúä àéä Bæ Bzøzçîc íeMîleki ,xnelk ¦§©§©§¦©§¨¨
zxhet efky dxeng dzine ,d`xzd `ll ebxdl ziad lra

,oennnìáàa gaehdäàøúä àéòác ,úaLd`xzda jxev yiy - £¨©¨§¨£¨©§¨¨
,dzin eaiigl ickàì àîéàaeigy mixne` oi` dfa `ny - ¥¨Ÿ

.oennn exhet dzindàëéøöipy z` xnel dax jxved okl - §¦¨
.mipicd

:`tt ax ly dnec oic `xnbd d`ian ,dax ly epicl jyndk
Bì äáeðb äøt äúéä ,àtt áø øîà,zay mcewáéiç ,úaLa dçáèe ¨©©¨¨¨§¨¨¨§¨§¨¨§©¨©¨

,minelyzaäáéðâa áéiçúð øákL[oxwa-]øeqéà éãéì àáiL íãB÷ ¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦
,úaLzxhet dzin oi`y oeik ,dynge drax`a aiigzd zayae ©¨

m` la` .dax zrcke ,qpw,úaLa dçáèe ,Bì äìeàL äøt äúéä̈§¨¨¨§¨§¨¨§©¨
,dlifbd dyrn `ed dzin eaiignd dhigyd dyrny `vnpe

,milrad xear ecia zwfgen dzid dry dze` cr ixdyøeèẗ
mwe cg`k e`a minelyzde dzind aeigy oeik ,dxtd inelyzn

.dipin daxca dil
:`tt ax ly eyecig z` zxxan `xnbddéøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥

,éMà áøì àáøcike,ïðéòeîLàì àúà äøt ,àtt áødn ,xnelk §¨¨§©©¦©¨¨¨¨¨¨§©§¦¨
wqerd epicn epcnl dne ,dax ixacn xzei eixaca `tt ax ycig

.icba wqerd dax ly epicn xzei ,dxtadéì øîà,iy` axáø ¨©¥©
ïðéòeîLàì àúà äìeàL ,àttdxt gaeh oic eprinydl `a - ¨¨§¨¨¨§©§¦¨

c ,dincn xehty ,zaya dle`yàðéîà Czòc à÷ìñepiid - ©§¨©§¨£¦¨
,xeaql milekiàtt áø øîàå ìéàBä(.`v n"a)y ,l`ey iablúòMî ¦§¨©©¨¨¦§©

äéúBðBæîa déì áéiçúàc àeä äëéLî,dxtd lyénð àëäo`k mb - §¦¨§¦§©©¥¦§¤¨¨¨©¦
y xn`päéñðBàa áéiçúà äìàL úòMîlg dxtd dqp`p m` - ¦§©§¥¨¦§©©§§¤¨

did oxwd aeigy `vnpe ,dl`yd zrya rxtnl minelyzd aeig
aeigy meyn minelyza aiigzi zaya dgahyke ,zay iptl xak

,minelyzd aeig mr cgi `a epi` dzindïì òîLî à÷,`tt ax ¨©§©¨
dinc z` xifgdl leki l`eyd oi` zniiw dxtdy onf lky oeiky
dlifbd inelyz aeigy `vnp ,dnvra dze` xifgdl aiig `l`
,minelyzn xeht zaya dgah m` okle ,dgahy drya wx `a

.cg`k e`a oennde dzind aeigy oeik

* * *
oipra ztqep drc `xnbd d`ian ,o`k e`aedy `tt ax ixac ab`

:dl`yd zrya e` qpe`d zrya ,l`eya oiqpe`d aeig onføîà̈©
,àáøy miyxeiïäéáà ïäì çépädyexia,äìeàL äøtdl`yy ¨¨¦¦©¨¤£¦¤¨¨§¨

,dilran eiigadúìàL éîé ìk da ïéLnzLîmd mileki - ¦§©§¦¨¨§¥§¥¨¨
on mdia` dl`yy dl`yd ini seq cr ynzydl jiyndl

f lka dkefe eia` zgz cner yxeiy meyn ,milraddidy zek
m`e .ef dxta eia`läúîqpe`a dxtd,dñðBàa ïéáéiç ïéàoeik ¥¨¥©¨¦§§¨

dxtdy miyxeid erci `l m`e .l`ey iaeig mdilr elaiw `ly
`l` ,dle`yïéøeáñkdxtdy eidäeçáèe ,àéä íäéáà ìL ¦§¦¤£¦¤¦§¨¨

,ìBæa øNa éîc ïéîlLî ,äeìëàåmz`pd xeriy z` xnelk ©£¨¨§©§¦§¥¨¨§
mc` lky ,lefa xyad xign itl z`f mixryne ,xyad zlik`n

m`e .dfk xigna edpewïäéáà ïäì çépädyexiaíéñëð úeéøçà- ¦¦©¨¤£¦¤©£¨§¨¦
,zerwxwì ïéáéiçílL.eiqkpn dxtd inc lk z` ©¨¦§©¥

yixed m`y ,`ax ly oexg`d epic xn`p dn iabl zxxan `xnbd
:mlyl miaiig zerwxw mdia` mdlàLéøà dì éðúîc àkéàyi - ¦¨§©§¥¨©¥¨

erciyky ,`ax ixac ly `yixd iabl xn`p df oicy eyxity
gipd m`y `ax siqede ,mixeht md qpe`a dzne dle`y dxtdy
mdia` iqkpy meyn ,mlyl miaiig zerwxw mdia` mdl
.eidiyk ,qpe`d iaeig z` mlyl dxtd zl`y zryn ecarzyd

àôéqà dì éðúîc àkéàå`tiqd iabl xn`p df oicy eyxity yie - §¦¨§©§¥¨©¥¨
degahe mdia` ly dxtdy mipad eayg m`y ,`ax ixac ly
gipd m`y `ax siqede ,lefa xya inc wx mlyl miaiig ,delk`e
wx `le ,dxtd inc lk z` mlyl miaiig ,zerwxw mdia` mdl

dia`y meyn ,lefa xya incdxty mdl xn` `ly jka ryt m
.eiqkp lr zeixg`d aeig lge ,ely dpi` ef

:zx`ane `xnbd dkiynnàLéøà dì éðúîc ïàîyxity in - ©§©§¥¨©¥¨
,`yixd iabl xn`p oicdyïkL ìkoekp df oicy xeaqiy,àôéqà ¨¤¥©¥¨

`ax xaeq ezen xg`l qpe`a dxtd dznyk m` ixdy
i`ce ,dxtd inc z` mdn mlyl miign a`d iqkp ecarzypy
okle ,dle`y dxtdy mdl xn` `ly jka a`d ryt m`y
inc z` mdn mlyl eiqkp ecarzyiy ,delk`e miyxeid degah

.dxtdàtt áøc àâéìôexne`d `tt ax lr dfa wleg `ede - §¦¨§©¨¨
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המשך בעמוד טפ



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

åàì éàîdid `ly aezkd zpeek oi` m`d -,Lnî ïBñàxnelk ©¨¨©¨
mlyl dknd aiig ok zngny dxezd dxn`e ,dy`d dzn `ly
m` s` ,dy`d dzny ,oeq` did m`y rnyne ,zecle inc lral
gkene ,zecle inca aiigzn dknd did `l d`xzd `ll df did
opgei iax ixack `lye ,minelyzn mixeht oibbey zezin iaiigy

.aiignd
:opgei iax zhiy z` `xnbd zvxznàì,weqtd yexit df oi` - Ÿ

weqta xen`d 'oeq`' `l` ,dy`d zzinl 'oeq`'a dpeekd oi`e
l dpeekd,ïBñà ïécmiiwl yiy dzind aeig `ed 'oeq`'d xnelk ¦¨

oia ,dknd z` lreta mibxed oi` m`y xnel weqtd `ae ,dkna
did dknd j` dzn m` oiae ,llk dy`d dzn `ly zngn m`
opgei iax ixack epiide .oenn mlyl aiig ,ea exzd `ly e` bbey

.minelyzn zxhet ynn dzin wxy
:ef `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàmixne` yi - ¦¨§¨§¥

,jtidl `l` ,df weqtn opgei iaxl dywd yiwl yix `ly
,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéàweqta xn`pLBðò ïBñà äéäé àìå' ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦§Ÿ¦§¤¨¨

åàì éàî ,'Lðòél dxezd zpeek oi` m`d -ïBñà ïécdzin aeig - ¥¨¥©¨¦¨
`ly e` bbey dknd did j` dy`d dzn m` s`y ,dknd ly
ixack `lye ,lreta bxdp epi`y oeik ,minelyza aiig ,ea exzd
minelyzn xhet dzin aiigl ie`xd dyrny xne`d yiwl yix

.dzin aiigzn epi` lreta m` s`
:yiwl yix zhiy z` `xnbd zvxznàì,dxezd zpeek ef oi` - Ÿ
did `l m`y `ed aezkd yexit `l`,Lnî ïBñàdy`dy xnelk ¨©¨

,dy`d dzn m` la` ,zecle inca sbepd aiig f` ,llk dzn `l
oeik ,zecle incn xeht ,ea exzd `ly e` bbey did m` elit`

.dzin eaiigl ie`xd dyrn edfy
,inic ax ixack xnel okzi `ly ,`ax ixac z` d`ian `xnbd

:oibbey zezin iaiig oica ewlgp yiwl yixe opgei iaxy,àáø øîà̈©¨¨
øîàc ïàîì àkéà éîey xaeqy in yiy okzi ike -úBúéî éáéiç ¦¦¨§©§¨©©¨¥¦

ïéââBL,dxiard dyrn zrya oenn mb eaiigzdyíéáéiç §¦©¨¦
,minelyzaäi÷æç éác àðz àäåly eyxcn ziaa epy ixde - §¨¨¨§¥¦§¦¨

weqta xn`p ,ef dyxc diwfg(`k ck `xwie)dPnNWi dnda dMnE'©¥§¥¨§©§¤¨
dkn eli`e ,mlyn dnda dkn wxy rnyn ,'znEi mc` dMnE©¥¨¨¨

weqta eywedy oeike ,mlyn epi`e bxdp mc`äkîe íãà äkî©¥¨¨©¥
äîäa,yexcl yi ,dfl dfäîäa äkn äîminelyza aiigyàì §¥¨©©¥§¥¨Ÿ

ïéa Ba z÷léçdndad z` dkdââBLalïéádndad z` dkd,ãéæîa ¦©§¨¥§¥¥§¥¦
`leïéekúî ïéadndad z` zekdlìoiaïéekúî ïéàL,dzekdl ¥¦§©¥§¤¥¦§©¥
`leïéaa dndad z` dkdäãéøé Cøc,eci z` cixedy drya - ¥¤¤§¦¨

ìa dkd m` oiaäéiìò Cøãdhnln eci z` mixdy drya - §¤¤£¦¨
,dlrnlïBîî BøèBôìxeht el`d mipte`d cg`ay xnel - §§¨
,mlylnïBîî Báéiçì àlà,dxwn lka oenn eze` epaiig -óà ¤¨§©§¨©

,íãà äkî,dzin aiigyïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa ïéa Ba ÷Bìçz àì ©¥¨¨Ÿ©£¥§¥¥§¥¦¥
ì ïéekúîäãéøé Cøc ïéa ,ïéekúî ïéàLïBîî Báéiçì ,äéiìò Cøãì- ¦§©¥§¤¥¦§©¥¥¤¤§¦¨§¤¤£¦¨§©§¨

,oenn mlyn `edy ote` yiy xnelïBîî BøèBôì àlàlka - ¤¨§§¨
bxdp epi`y dnecke bbeya s`e ,mlyln xeht `ed elld mipte`d
aeign mixeht oibbey zezin iaiigy ok m` yxetn ,lreta

.ef `ziixa lr welgi opgei iaxy okzi ji`e ,minelyz
:xg` ote`a yiwl yixe opgei iax zwelgn z` d`ian `xnbd

ïéáø àúà ék àlàlaal l`xyi ux`n oiax ribdyk -,øîà ¤¨¦¨¨¨¦¨©
,inic ax xn`y itk dpi` yiwl yixe opgei iax ly mzwelgn

a `l`éâéìt àì àîìò élek ,ïéââBL úBúéî éáéiçmicen lkd - ©¨¥¦§¦¥¨§¨Ÿ§¦¥
ïéøeèôc,diwfg iac `pz ly ezyxck ,oennnéâéìt ék- ¦§¦¦§¦¥

`id mzwelgneøçà øáãå ïéââBL úe÷ìî éáéiçadyry mc`a - §©¨¥©§§¦§¨¨©¥
mb eaiign did cifna dyrp did m`e ,oenn eaiignd dyrn

,zewlnáéiç ,øîà ïðçBé éaødil mw meyn xhtp epi`e ,mlyl ©¦¨¨¨©©¨
wxy meyn ,dipin daxcaLe÷zéà úBúéî éáéiçywida eywed - ©¨¥¦¦§

aiigd gvexa wqer my weqtd ixdy ,mc` dknl dnda dkn ly
la` ,oennn xehte ,dzin,Le÷zéà àì úBi÷ìî éáéiçmpi`e ©¨¥©§ªŸ¦§

eli`e .lreta miwel mpi`e mibbey mdyk oennn mixhtpLéø¥
,øîà Lé÷ìbbeya zewln aiigzpy in mbøeètmeyn ,oennn ¨¦¨©¨

yäøBz äúaéø LeøéôayúBi÷ìî éáéiçmpic,úBúéî éáéiçk §¥¦§¨¨©¨¥©§ª§©¨¥¦
.minelyzn mixehte

:`xnbd zxxanäøBz äúaéø ïëéäiaiigk mpic zeiwln iaiigy ¥¨¦§¨¨
:`xnbd zx`an .zezinàéúà ,éiaà øîàdxifbn cnlp df oic - ¨©©©¥¨§¨

dey,'òLø' 'òLø'xn`p zezin iaiigay(`l dl xacna)Egwz `le' ¨¨¨¨§Ÿ¦§
iaiigae ,'znEi zFn iM ,zEnl rWx `Ed xW` gvx Wtpl xtkŸ¤§¤¤Ÿ¥©£¤¨¨¨¦¨

xn`p zeiwln(a dk mixac)htXd FliRde ,rWxd zFMd oA m` dide'§¨¨¦¦©¨¨¨§¦¦©Ÿ¥
.'xRqnA FzrWx icM eiptl EdMde§¦¨§¨¨§¥¦§¨§¦§¨

mixeht mibbey zewln iaiigy oipn ztqep drc d`ian `xnbd
:oinelyzn,øîà àáøzeiwln iaiig yiwdl llk jxev oi` zn`a ¨¨¨©

dxifba cnlp dzin aiigd 'mc` dkn'y myk `l` ,zezin iaiigl
,'dnda dkn'n micnlp zeiwln iaiig jk ,'dnda dkn'n dey

càéúàywida mibbey zeiwln iaiig micnlp -'äkî' 'äkî' ¨§¨©¥©¥
.'dnda dkn'n

:zeiwln iaiiga 'dkn' oeyl xn`p okid `xnbd zxxandéì øîà̈©¥
'äkî' éä ,àáøì àtt áø'dkn' zaiz ea aezky weqt dfi`l - ©¨¨§¨¨¥©¥

,jzpeekàîéìéàweqtl m` -íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe' ¦¥¨©¥§¥¨§©§¤¨©¥¨¨
,'úîeé`ldáéúk àìè÷a éàäa xacn df weqt -`le ,dzin aeig ¨©¦§¨¨§¦

.zewln aeiga,'äkî' éàä àlàxn`py(gi ck `xwie)E'Lôð äkî ¤¨©©¥©¥¤¤
éîñå ,'Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäadéì Cdf weqtl jenqae - §¥¨§©§¤¨¤¤©©¨¤§¨¦¥

xn`p(hi weqt my)äNòé ïk äNò øLàk] Búéîòa íeî ïzé ék Léàå'§¦¦¦¥©£¦©£¤¨¨¥¥¨¤
,['Bìexiag z` dkndy ,zewln aeigl `id dpeekd 'el dyri ok'e

xnel 'dnda dkn'l zewln aeig ywedy ixd ,oic ziaa dwel
myky ,minelyzn mixeht xg` xace oibbey zewln iaiigy
,minelyza cinz aiige cifnl bbey oia epwlig `l dnda dknay

.minelyzn mixeht oibbey zewln iaiig jk
zaiz ywidn `id dyxcdy xn` `ax ixde :`xnbd ddnz

,'dkn'àéä 'äkî' åàì éàäåzaiz llk dxn`p `l df weqta ixde - §©¨©¥¦
oeyln `id dyxcdy `ax xn` recne ,'men ozi ik' `l` ,'dkn'

:`xnbd zvxzn .'dkn'ïðéøîà÷ 'äàkä' 'äàkä' ïðàoi` ok` - £©©¨¨©¨¨¨¨§¦¨
oipry `l` ,zenewnd izya dxen` 'dkn' zaizy `ax zpeek

.d`kd ici lr ozip men ixdy ,mdipya xkfen d`kdd
men ozi ik yi`e' weqtdy xnel ozip cvik :`xnbd dywn

,zewln ypera wqer 'el dyri ok dyr xy`k ezinraék àäå§¨¦
áéúk,df weqt `lde -áéúëc àeä Bøéáça ìáBçalaega wqer - §¦§¥©£¥¦§¦

,exiagaàeä ïéîeìLz øa Bøéáça ìáBçåepi`e ,oenn mlyl aiig - §¥©£¥©©§¦
da dknl zewln aeig ywed o`ky `ax xn` ji`e ,dwel.dn

:`xnbd zvxznïéðò Bðéà íàjxvp df weqt oi` m` -LiL äàkäì ¦¥¦§¨§©¨¨¤¥
,äèeøt äåL daminelyz aeig oicy oeik ,minelyza dilr aiigy ¨¨¤§¨

ea xn`py eixg`y weqtdn cnlp dhext dey da yiy d`kda
(k weqt my)oYi xW`M ,oW zgY oW ,oir zgY oir ,xaW zgY xaW'¤¤©©¤¤©¦©©©¦¥©©¥©£¤¦¥

,'FA ozPi oM mc`A mEnïéðò eäðzmen ozi ik yi`e' weqtd z` oz - ¨¨¨¥¦¨¤§¥¦§¨
'el dyri ok dyr xy`k ezinra,äèeøt äåL da ïéàL äàkäì§©¨¨¤¥¨¨¤§¨

dknl ywed df weqte ,zewln aeig `l` minelyz da oi`y
dkn jk ,oenn aiig mlerl dnda dkny myky xnel ,dnda
eilr oi`y ,dnecke bbey did m` s`e ,oennn xeht mlerl mc`

.lreta zewln aeig
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רכג miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtzeaezk
ùîî ïåñà åàì éàîdy`d dzn `l m` ÐÐypribepdsdzn m` `d .zecle inca

Ð.opgei iaxl `iywe ,ea exzd `l elit`e ,ypri `lïåñà ïéã àì:`xw xn`w ikd Ð

zen htyn oi` m`,sbeplea exzd `le dzn e` ,dy`d dzn `ly oebkÐ.ypri yepr

äîäá äëîå íãà äëîyiwd .znei `l` ,mlyi `l mc` dkne ,dpnlyi dnda dkn Ð

dknc oenn aeigl mc` dknc oenn xeht

,aeigl welig ea jl oi` dnda dkn dn :dnda

dkn .xehtl welig ea jl oi` mc` dkn s`

:(a,ek) `nw `aaa opixn`c ,aiig mlerl dnda

"rvt zgz rvt"Ð,cifnk bbeyd lr aiigl

.oevxk qpe`eïéåëúî ïéàùdzin aeig ea oi` Ð

.mc`aäééìò êøãzdabda edkdy Ðe` ,eci

ekzgy.dlrnl dhnln eaxgaäãéøé êøã ïéá
äééìò êøãìbbeya bxedc zelb iabc meyn Ð

,diilr jxcl dcixi jxc oia welig `ki`

,dleb ezcixi jxcay lk :(a,f) zekna opixn`ck

.dlitp jxck letiy cr ,"eilr ltie" aizkc

øåèôã éâéìô àì àîìò éìåëiac `pzcn Ð

.diwfgùå÷úéà úåúéî éáééç.dnda dknl Ð

òùø òùø àéúàxy`" zezin iaiiga xn`p Ð

dide" zewln iaiiga xn`pe ,"zenl ryx `ed

."ryxd zekd oa m`äëî äëî àéúà øîà àáø
e`le ,dnda dknl yewzi` inp zewlnc Ð

.opitli zezin iaiigc dey dxfbnïúé éë ùéàå
åì äùòé ïë äùò øùàë åúéîòá íåîi`de Ð

"el dyri"Ð`de :jixt onwle .xn`w zewln

!zewln `le ,oinelyza exiaga laegéàäåÐ

i`ne ,"men ozi ik" `l` ,aizk dkn e`l zewln

`ax xn`wc "dkn" "dkn" `iz`?äàëä äàëä
ïðéøîà÷.ozip `ed d`kd i"r mene Ðìáåçå

àåä ïéîåìùú øá åøéáçádil znwen ikide Ð

oenn xehte zewlna z`?ïéðò åðéà íài`d Ð

.`xwäèåøô äåù äá ùéù äàëäìÐ

,oinelyzleaizkc ,opitli dixzac `xwn `dc

"ea ozpi ok" diaÐ.cil cin ozipd xacåäðú
ïéðò."el dyri ok" i`dl Ðäá ïéàù äàëäì

äèåøô äåùyiwzi`e ,zewlnle Ðdnda dknl

.ea welgz `ly
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éàî,oeq` oic epiid jgxk lr "didi oeq` m`"c `xwc ditiqc ab lr s` Ð ynn oeq` e`l

.ynn oeq` dil rnyn ded "oeq` didi `l" mewn lkn Ð 'ebe "ytp zzpe" aizkck

epiid Ð 'ebe "ytp zzpe" yixce ,ynn oeq` iedc xninl ira inp "didi oeq` m`" :inp i`

.oennéîåm`e Ð 'eke diwfg iac `pz `de oiaiig oibbey zezin iaiig xn`c o`nl `ki`

oixcdpq) "oitxypd" wxta opixn` `de :xn`z

`wtne ,iaxcn `wtn diwfg iac `pz :(a,hr

ac `pz` i`pz ibilt `nl` .opaxcnyie !diwfg i

`yiwid edlekl edl zi` xg` oenn oiprlc :xnel

i`na `l` dilr ibilt `le ,diwfg iac `pzc

oia rnync ,oiekzn epi`yl oiekzn oia ipzwc

,dbxedl oiekzn oi` oia dy`d bexdl oiekzn

xeht oipr lkac ,dbxde exag z` bexdl `l`

`lc `pz xak xg` oenn oiprlc .dy`d incn

iaxcn `wtnc epiide ,cifn oia bbey oia welgz

df z` bxde df z` bexdl oiekzp iaxlc ,opaxcne

diwfg iac `pzle ,dzin aiig opaxle ,oenn aiig

:wgvi epiaxl dyw la` .oenne dzinn xeht

o`nl `gipd :opixn` (a,ct my) "oiwpgpd" yixac

dil zilc o`nl la` ,diwfg iac `pzc dil zi`c

:wgvi epiax xne`e !biltc `pz `ki`c rnyn .'ek

.dicia `zipzn izii`c ,`nexcn `bg iax epiidc

"dynge drax` gbpy xey" wxta opixn`ck

,dfl df epeekzp ik miyp` ipyc (`,an `nw `aa)

.zecle inca eypri Ð dy`a oeq` yiy it lr s`

`de .cifnl bbey oiac `yiwid dil zil `nl`

meyn epiid Ð 'ek xn`c o`nl `ki` in xn`wc

ly zeziixa dpey didy ,xwir diwfg iac `pzc

`ad" wxt seqa gkenck ,eia` didy `iig iax

opiazene ,xwir ode ,(a,dq zenai) "eznai lr

:d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .ediipin `zaeiz

Ð diwfg iac `pzn dil jixt `w ikd meync

(a,al lirl) oizipzn iwen opgei iaxc meyn

oixeht zezin iaiigc `tiq ipzwe ,ea exzd `lya

oibbey zezin iaiigc dxaq oizipzn ok m` Ð

beltil Ð ea exzdya ixiin `tiq i`c .oixeht

jxtinl ivn dede .ediiteb zeiwln iaiiga

,`weicn `l` jxtinl ivn `lc `l` ,oizipznn

oizipzn`e ,diwfg iac `pzn dil jixt ikdle

opaxe iaxcn `wtnc xninl opivn df itle .jinq

oa oeyny epiax xne` cere .`zlin dleka

m`"c `xwe ,ynn oeq` epiid Ð "oeq` didi `l" diwfg iac `pzlc xnel jixve .diwfg iac `pzc dil zilc `pz `ed (a,fl) oiwxita onwl dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxc :mdxa`

`xw ixii` `le ,el oiekzpy exag` `l` ,dy`` oeq`c `xw i`w `l :inp i` .diwfg iac `pzl oenne dzinn xeht Ð dl oiekzp `l m`c .dy`l oiekzpy oebk ,oeq` oic epiid Ð "didi oeq`

,xfrl` iaxc `ail` `l` ,ziyixtck xninl ivn ded Ð i`xw yxtn ikid df z` bxde df z` bexdl oiekzp xhtc oerny iaxl wiicc "oitxypd" wxtae .df z` bxde df z` bexdl oiekzpy

.wiic df z` bxde df z` bexdl oiekzpa i`xw :xn`c

óàlr `le Ð eilr (`,ek `nw `aa) "lbxd cvik" wxt idliya opiyxcc inp `de ,dzin icda zecle inc mlyi `lc opirny`c "oeq` didi `l"c `xwe Ð 'ek ea welgz `l mc` dkn

`yiwidn slinl ivn `lc ,edlek ekixhv` Ð dixhtpe dipin `penn lewyz `lc dipin opiyxcc "egwz `l"c `xwe ,cegl dgivxd lr dilhwze `penn dipin lewyz `lc ,mc`d

:opitli ikde .edlek azknl jixhvi` ikdl ,aiig dnda dknc ,slinl el did aeig daxc`c ,oenn xeht slinl ivn `l "dnda dkn"nc (`,gl) onwl qxhpewa yxitck ,diwfg iac `pzc

bbeye .dcixi jxcl diilr jxc oiae ,cifn oia bbey oia welgz `l Ð ea aezky oenn xeht ipipr lk mc` dkn s` Ð aiig oiipr lkac ,aeig epiidc ,ea aezky dna zwlg `l dnda dkn dn

.dy`d inc oiprl Ð oiekzn oi`yl oiekzne .onwl opixn`ck ,dixhtpe dipin `penn lewyz `l oipr lka dcixie diilr jxce ,dzin icda xg` oenn epiid cifnlàáødkn `iz` xn`

oenne dzinn oenne zewln opitli `le ,oenne zewlnl cge ;oenne dzinl `xw cg opikxvn inp (`,fl) onwle .opgei iax oke ,"ryx" "ryx"c dey dxfb `kd dil zil `axl :dniz Ð dkn

."ryx" "ryx" `iz` ?oipn zeiwln iaiig :opixn`c ,odit lr oicd xnbiy cr oibxdp oinnef micr oi` iab (a,d) zeknc `nw wxta dil yixc cenlzdc `nzqe ,"ryx" "ryx"c dey dxfba

iaxe .'ek ikd inp `ipz ,"ryx" "ryx" `iz` Ð oipn zeiwln iaiig :opixn`c ,daegl `l la` zekfl oixifgn zeytp ipic iab (a,bl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxt yixa `ki` inp `ziixae

oic zia zezin iaiig mzd xnbe .oic zia zezin iaiigne zeiwln iaiigne zeilb iaiign ,`neqd z` :yexit ,exhet dcedi iax did oke iab (a,et `nw `aa) "laegd"a dil yixc inp dcedi

iaxe `axc :xnel yie !oic zia zezin iaiigk dil iaiignc meyn `l` "ryx" "ryx" edl zilc meyn e`l Ð mzd dilr ibiltc opaxe ."ryx" "ryx" `iz` zeiwln iaiige ,"gvex" "gvex"n

`xwc meyn Ð `nrhe ."ryx" "ryx" opitli `l Ð onwl oke ,zewlnd mr `edy oenn xeht oiprl `kd la` ,zewlnd seba `edy xaca "ryx" "ryx"c dey dxifb mewn lka edl zi` opgei

c gken"ryx"c dey dxfb dil zi` iia`e ."dpnlyi dnda dkn" xn`py ,aizk oinelyz iab dknc meyn Ð "dkn" "dkn" yixcc `de ."ryxd zekd oa m` dide" zewln oiprl aizk ryx

`l i`n` opgei iax :xn`z m`e ."ryx" "ryx" `iz`c ,`xw jixv `l oenne zewlnlc ,xi`n iaxk zewlne dzina `xw iwen iia`e .iia`k `lce `axk onwlc `ibeqe .mewn lka "ryx"

.ynn oir zgz oir e`lc i`xw jci`n itli `l` "dkn" "dkn" iyxc `lc ,mzdc i`pz jci`k xaqc :xnel yie !(a,bt) "laegd" yixa `id `ziixa `d ,"dkn" "dkn" yixcáéúëåyi`e

my) "laegd" yixa jixtcn ,edine .`pixg` `xw hiwpe "dpnlyi dnda dkn"c `xw wiaycn ,zvw rnyn oke .oikenqn `l` sili dey dxfbn `le ,dil jinqe :iqxbc zi` Ð 'ebe men ozi ik

dia xcd ,"ezinra men ozi ik" iiez`le mc` dknn xcdnl jixhvi`c meyn Ð `nw `xwn dia xcdc `de ,`ed dey dxfbc rnyn !mc` dknn slip ,dnda dknn ztlic zifg i`n :(a,bt

s` xeht d`etxl dnda dkn dn ,jixhvi` inp dil zilc o`nle .diwfg iac `pzckl `nw `xw jixhvi`c meyn inp i` .dil jinqc "dnda ytp dkn" iziine "dpnlyi dnda dkn"n inp

.(a,ct oixcdpq) "oiwpgpd" yixa opixn`ck ,'ek mc` dkn
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,éøîàc àkéà .ïBñà ïéc ,àì ?Lnî ïBñà åàì éàî©¨¨©¨Ÿ¦¨¦¨§¨§¦
ïBñà äéäé àìå" :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦§Ÿ¦§¤¨

åàì éàî "Lðòé LBðò¯.Lnî ïBñà ,àì ?ïBñà ïéc ¨¥¨¥©¨¦¨Ÿ¨©¨
úBúéî éáéiç øîàc ïàîì àkéà éîe :àáø øîà̈©¨¨¦¦¨§©§¨©©¨¥¦
íãà äkî :äi÷æç éác àðz àäå ?íéáéiç ïéââBL§¦©¨¦§¨¨¨§¥¦§¦¨©¥¨¨

äîäa äkn äî ,äîäa äkîe¯ïéa Ba z÷léç àì ©¥§¥¨©©¥§¥¨Ÿ¦©§¨¥
ì ïéekúî ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLaïéa ,ïéekúî ïéàL §¥¥§¥¦¥¦§©¥§¤¥¦§©¥¥

Báéiçì àlà ïBîî BøèBôì ,äéiìò Cøãì äãéøé Cøc¤¤§¦¨§¤¤£¦¨§§¨¤¨§©§
ïBîî¯ïéa ââBLa ïéa Ba ÷Bìçz àì íãà äkî óà ¨©©¥¨¨Ÿ©£¥§¥¥

ì ïéekúî ïéa ,ãéæîaäãéøé Cøc ïéa ,ïéekúî ïéàL §¥¦¥¦§©¥§¤¥¦§©¥¥¤¤§¦¨
äéiìò Cøãì¯.ïBîî BøèBôì àlà ,ïBîî Báéiçì §¤¤£¦¨§©§¨¤¨§§¨

élek ïéââBL úBúéî éáéiç :øîà ïéáø àúà ék ,àlà¤¨¦£¨¨¦£©©¨¥¦§¦¥
úB÷ìî éáéiça éâéìt ék .ïéøeèôc éâéìt àì àîìò̈§¨¨§¦¦¦§¦¦§¦¦§©¨¥©§
úBúéî éáéiç ,áéiç :øîà ïðçBé éaø .øçà øáãå ïéââBL§¦§¨¨©¥©¦¨¨¨©©¨©¨¥¦

úBi÷ìî éáéiç ,Le÷úéà¯Lé÷ì Léø .Le÷úéà àì ¦§©¨¥©§ª¨¦§¥¨¦
úBi÷ìî éáéiç äøBz äúaéø Leøéôa ,øeèt :øîà̈©¨§¥¦§¨¨©¨¥©§ª
àéúà ?ééaà øîà ?äøBz äúaéø ïëéä .úBúéî éáéiçk§©¨¥¦¥¨¦§¨¨¨©©©¥¨§¨

""òLø"."äkî" "äkî" àéúà :øîà àáø ."òLø ¨¨¨¨¨¨¨©¨§¨©¥©¥
àîéìéà ?äkî éä :àáøì àtt áø déì øîà"äkîe £©¥©©¨§¨¨¥©¥¦¥¨©¥

úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá"¯àìè÷a éàä §¥¨§©§¤¨©¥¨¨¨©¦§¨¨
:"äkî" éàä àlà !áéúk"äpîlLé äîäa Lôð äkî §¦¤¨©©¥©¥¤¤§¥¨§©§¤¨
éîñe "Lôð úçz Lôðíeî ïzé ék Léàå" déì C ¤¤©©¨¤§¦¥§¦¦¦¥

."[Bl äNòé ïk äNò øLàk] Búéîòa¯åàì éàäå ©£¦©£¤¨¨¥¥¨¤§©¨
ék àäå .ïðéøîà÷ äàkä äàkä ïðà !àéä "äkî"©¥¦£©©¨¨©¨¨¨¨§¦©§¨¦

áéúk¯øa Bøéáça ìáBçå ,áéúëc àeä Bøéáça ìáBça §¦§¥©£¥¦§¦§¥©£¥©
äåL da LiL äàkäì ïéðò Bðéà íà !àeä ïéîeìLz©§¦¦¥¦§¨§©¨¨¤¥¨¨¤

äèeøt¯.äèeøt äåL da ïéàL äàkäì ïéðò eäðz §¨§¥¦§¨§©¨¨¤¥¨¨¤§¨
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כתובות. פרק שלישי - אלו נערות דף לה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



רכד
miwxt dyelyaa cenr dl sc ± iriax wxtzeaezk

óåñ óåñ`le ,oinelyz ick ea oi`c meyn `nrh ,oenn eaiigl ea welgz `l i`d Ð

dhext dey da yic `kid la` .`yiwid meynÐ.welgz `ni`àëéøö àìikdl Ð

.ywzi`'åëå ïéàøéù òø÷ äééçîã éãäáã,dlag meyn dwelc opireny`e ,xnelk Ð

xehteiwl `lc ,exzd `l `py `le ,ea exzd `py `l .drixw inelyznÐxeht

oinelyzn`yiwidn.welgz `lcìåçáã éàîî
áéúëoia bbey oia dnda dknc dil `hiytc Ð

.mlyl aiig cifnáéúë úáùá àîìãlre Ð

cifna i`c ,`xw aizk bbey` jgxkÐdil ded

.oinelyzd on xehte ,eytpa aiigznàëéà
éâåìôéàì.cifnl bbey oia Ðêúòã à÷ìñ àìÐ

.bbeyae aizk zayacäîäá äëî úáùá éàå
äðîìùé.dinza Ðìåçá åàì àìà`kilc Ð

,ea welgz `ly ,mc` dkn dl ywzi`e ,ibeltl

.dzin aiig epi` elit`eøîàã äáøìiaxl Ð

.'ek `ed yecg xi`níé÷åî ïàîë ïéúéðúîÐ

opinxc `inex iiepyl,oiweld od el`c dlr

.mlyne dwel oi`c ol `niiweøéàî éáøë éàÐ

,mlyne dwel xn`cedpipycke.yiwl yix

åúá àéù÷dnwe`c yiwl yixl `nlyac Ð

,xg` ici lr gaeha zaya gahe apbc `iddl

envr ici lr gaeha la`Ð`l ,mlyn `l

elit` xi`n iaxl dil zil mlyne znc ;`iyw

ipzwe ,`ed qpwc ,eza `iyw daxl `l` .qpwa

.xeht oizipznäð÷ä ïá àéðåçð éáøë éàåÐ

,xi`n iaxk mlyne dwel inp dil zi`c

`ed mixetkd mei .zayk mixetkd mei xn`wcn

,dia zi`c zxk meyne ,oinelyzn xehtc

"oeq`"c dey dxifbnee`l meyn la` ,"oeq`"

dia zi`c zewlneÐinp oizipzne .xht `l

mlyne dwel dil zi`cÐzne ,`ed dicic

mlyneÐ.qpwa elit` ,dil zilåúåçà àéù÷
,dil xht `l zewln meync inp idp Ð

.zxk meyn dixhtil÷çöé éáøë éàå,dnwez Ð

zezixk iaiig oi` :(`,ci) zekn zkqna xn`c

od el`"c i`d dil zile .mirax` zewln llka

oiaiig ikd meyne ,ezeg` lr `ad :"oiweld

.oinelyzaúøæîî àéù÷`edy micen lkdc Ð

.qpw dl zi` :ipzwe ,zewlnaøáñ éà àçéðä,ea exzd `lyk ,opgei iaxk dax Ð

.aiig xg` xace oibbey zeiwln iaiigc ,mlyncéîð åäéàexzd `lya oizipznl iwen Ð

.opgei iaxk ,eaäì øáñ éà àìà,oennn xeht ea exzd `l elit`c zewlne oenna Ð

.dwel epi`e oenn mlyn ea exzd elit` xn`c ,`lerc` oky lke ,opgei iaxc` bilte

äì õøúî éëéä.yiwl yixk `le `lerk `le opgei iaxk `l Ðêçøë ìò`xiaq i` Ð

mlyn epi`e dwelc zewlne oenna dilÐ,oenn mlync mibbeya dil `xiaq opgei iaxk

.ea exzd `lya dl iwene'åë äøåú äúáéø ùåøéôá øîàã ùé÷ì ùéøìzeiwln iaiigc Ð

.mlyln oixeht oibbeyéáøãà âéìôã àðú ïàîàéðåçðiaiiga oinelyz aiigne Ð

mixetkd meia yicb wilcdye :zereayc `idd oebk ,zezixkÐzreay" wxta ,oiaiig

dqpwc `kdc oizipzne ,(`,bl zereay) "zecrd"oeq`" dil zilc inp idpe .ezeg`a

zxk meyn dixhtinl "oeq`"Ðoi`c .ea exzd `l oia ea exzd oia ,e`l meyn dixhtil

opgei iax `nlyac .dline gqtn ueg e`l `la zxkÐibiltc opaxk elit` dl iwen

ipde ,mlyne dwel oi` ixn`c ,xi`n iaxc dilrÐyiwl yixl `l` .ea exzd `lya

dl iwen o`nk?øéàî éáø éà.mlyne dwel xn`c Ð÷çöé éáø éàjiiy `l xn`c Ð

xhtil i`nae ,dil zil "oeq`" "oeq`"c dey dxifbe .zezixk iaiiga zewln?jklid

`idd la` .zxfnn `iywc meyn ,wgvi iax `le `id xi`n iax jgxk lr `kdc oizipzn

zereaycÐ.wgvi iaxk oia xi`n iaxk oiaúåéðùå úåéøò.edl yxtn onwl Ðñð÷Ð

.dqep`céåúéô.dzetnc Ðúðàîîädn` dz`iydy dphw dnezi oebk ,dlraa Ð

.dlraa dp`ineñð÷ äì ïéà.zqipe li`ed ,dleza zwfga dpi`y Ðúéðåìééàoi`y Ð

`zipxkec ,xkf li` oeyl .zclei dpi`e ,mlerl zexrp ipniq dlzeaezk) dcli `lc

.(`,`iñð÷ äì ïéàmlerl zexry `iaz `ly efe ,dxrpl `l` qpw oi`y itl ÐÐlk

jli`e myne ,dphw zwfga `id dpy mixyrÐ.zxbeaòø íù íåùî úàöåéäå`w Ð

!`id dliwq za :jixt onwle .mileza dlra dl `vn `ly jzrc `wlq
úåéøò
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íà`kdnc ,ikdl jixhvi` `de :xn`z m`e Ð dhext dey da yiy d`kdl oipr epi`

`ibeq jdc :xnel yie !(a,bt `nw `aa) "laegd" yixa oinelyzl exaga laeg ol `wtp

.`pixg` `xwn oinelyzl exaga laegd iwtnc ,mzdc i`pz jci`kàîìãaizk zaya

dcixi jxc oial `iz`c :xnel yie ?il dnl `yiwid ok m` :xn`z m`e Ð 'ek dteb dndaac

.zay iab ibeltl jiiy `lc ,diilr jxcl

àìàopivn inp lega :xn`z m`e Ð lega e`l

z` bxd dndal diignc icdac ,xninl

zaya elit`e !mc` meyn dia exz` `le ,mc`d

`le dnda meyn dia exz`c xninl opivn inp

mewn lknc :xnel yie !zay meyn ea exz`

bbey oia zwlg `l dnda dkn dnc ,xity opitli

welgz `l mc` s` Ð dz`kda cifnl dz`kda

:inp i` .ez`kda bbeyl ez`kda cifn oia ea

eddkn Ð dia exz`a ixii` mc` dkne li`

`l ikdle ,dia exz`c oipr lka ixii` inp dnda

.dnr mc` bxda `le ,zaya ixii` ivn

ïéúéðúîdil iywiz :dniz Ð dl iwen o`nk

,daxk (a,cl) lirl xaq edi`c diteb `tt axl

:dyw cere !'ek el daepb dxt dzid :xn`c

xaq i`c qxhpewa yxitc i`nc ,`lerk ipyilc

oky lk oixeht oibbey zeiwln iaiigc yiwl yixk

oenna `nlc ,d`xp epi` df Ð `lerc` biltc

`eddac `penna la` ,yiwl yixk xaq xg`

zewlnn xhtine oenn mlyn Ð diteb `zlin

,`tt axc :d`xpe !"zgz" "zgz"c dey dxifbn

,`lerck iiepyl ivn yiwl yixk xaq elit`

dil zilc ,xity jixt iia`l la` .ziyixtck

.`pixg` `yxcl "zgz" lirl iwen `dc ,`lerc

yiwl yixk dil `xiaq i` ,dil `iyw ikdle

.dl iwen o`nk oizipznéà`iyw `ipegp iaxk

,ezeg`e zxfnn `iyw xninl ivn `l Ð ezeg`

mei :hwpcn ,dil `xiaq xi`n iaxk jgxk lrc

zayk aeh mei xninl dil dede ,zayk mixetkd

e` dil `xiaq i`ce `l` ,mixetkd mei oky lke

wgvi iaxk e` ,mlyne dwel xn`c xi`n iaxk

,hwp `l jkld .zezixk iaiiga zewln oi` xn`c

mixetikd mei opirny ded `l dipinc aeh mei

iywiz `le ,xi`n iaxk `l` wgvi iaxk dil inwen `l opaxk ied `lc oeike .zewln ea oi`y

.zxfnnéàzxfnn `iyw edciclc ,opaxk i` xnel jxved `l Ð zxfnn `iyw wgvi iaxk

dil zi`e ,`qpw oinnef micr xaqc ,`aiwr iaxk oizipznc inp xninl ivn `le .ezeg`e

oinnef micr xnb `lc xninl opivn `aiwr iaxlc Ð mlyne zn dil zile ,mlyne dwel

.(oi`c ligznd xeaic `,al) lirl ziyixtck ,`qpwn `qpw iedc ab lr s` ,rx my `ivenn

.mlyn epi`e dwelc opaxk xity dil zi`eïàîiax i` `ipegp iaxc dilr biltc `pz

miwen `dc ,`ipegp iax` xi`n iax bilt `icda yiwl yixlc :dniz Ð wgvi iax i` xi`n

bilt xi`n iaxc xity rcic :xnel yie !zezixk iaiiga qpw yic ipzwe ,xi`n iaxk oizipzn

iz` Ð opgei iaxl la` ,dilr ibiltc xninl opivn `l opaxc dil `iywc `l` ,dilr.xity

àì:wgvi epiax xne`e .`ed qpw inp iezitc meyn ,qpe` `le :qxbc zi` Ð iezit `le qpw

zeaezk) evivra dzey qpe`c meyn ,iezitln ith qpw qpe`l ixwinl jiiyc ,dil opiqxbc

.(`,hl

úðàîîäepiaxl dywe .dlera zwfga `idy itl :qxhpewa yxit Ð qpw `l dl oi`

:xn`w ikd `nlc ,dl zi` `nlra dphw `d :onwl wiic ikd ok m`c :wgvi

oi` ,edine !dl zi` Ð `nlra dxrp `d ,dxrp `idyk dilr `a m` qpw dl oi` zp`nnd

o`nl `ki` `dc ,dyxbzpe zqipy dy` lk hwpinl dil ded zp`nn hwp i`n` zeywdl

ikdc wgvi epiaxl d`xpe !qpw dl oi` dyxbzpe dqx`zp m` elit`c (`,gl) onwl xn`c

mcew eizgz dzidyk ,dze` dzit e` dlra dqp` m` Ð iezit `le qpw `l dl oi` :eyexit

:onwl xity wiic `zyde .ezy` dzid `ly `zlin i`lbi` dp`inykc ab lr s` ,oe`in

iax dlek `niz ike :jenqa xn`wc `dn wgvi epiaxl dyw la` .dl zi` `nlra dphw `d

`idyk dlra dilr `ay ixii`c oeik ,`zyde .dcedi iaxk dl xaq zp`nnae ,`id xi`n

dcp) "oniq `a" wxta xn`ck ,lrayk dcedi iax dcenc ,o`nl dleki dpi` aey dxrp

iezitc :cere .oiyeciw myl lrea epi`y `icda yxityk ixiinc :wgvi epiax uxize !(`,ap

.dcedi iax dcen `l `iddac ,`ed oiyeciw myl e`l qpe`e

àìåoi` hwpc :xnel yie !zp`nn dpi`y dxrp elit` ,dlgnc ,qpw dl oi` dzetn dxrp lk `d ?dxrpa jenqa dl iwenc i`nl ,iezit hwp i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð iezit

.jci`a hwpc ab` iezit dl
la`]
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éãäác ,àëéøö àì !àeä ïéîeìLz øa åàì óBñ óBñ¨©©§¦¨§¦¨§©£¥
:àáøì àéiç áø déì øîà .déìéc ïéàøéL òø÷ dééçîc§©§¥¨©¦¨¦¦¥£©¥©¦¨§¨¨
"äîäá äkîe íãà äkî" :øîàc ,äi÷æç éác àpzìå§©©¨§¥¦§¦¨§¨©©¥¨¨©¥§¥¨
úaLa àîìc ,éâeìôéàì àkéìå ,áéúk ìBçác éànî¦©§©§¦§¥¨§¦§¥¦§¨§©¨
à÷ìñ àì ?éâeìôéàì àkéà dôeb äîäáác ,áéúk§¦§¦§¥¨¨¦¨§¦§¥¨¨§¨

:áéúëc ,Czòc"íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe ©§¨¦§¦©¥§¥¨§©§¤¨©¥¨¨
déa eøúà àìc éà ?éîc éëéä ."úîeé¯íãà äkî ¨¥¦¨¥¦§¨©§¥©¥¨¨

àèéLt àlà ?úîeé éànà¯úaLa éàå ,déa eøúàc ©©©¤¨§¦¨§©§¥§¦§©¨
¯åàì àlà !?äpîlLé äîäá äkî¯déì øîà .ìBça ©¥§¥¨§©§¤¨¤¨¨©£©¥

äLcéçL àeä Lecéç :øîàc ,äaøì :ééaàì àtt áø©©¨§©©¥§©¨§¨©¦¤¦§¨
ïéúéðúî ,ílLî ìéè÷éîc áb ìò óàå ,ñð÷a äøBz¨¦§¨§©©©§¦§¦§©¥©§¦¦

øéàî éaøk éà ?dì íé÷Bî ïàîk¯éà ,Bza àéL÷ §©¦¨¦§©¦¥¦©§¨¦¦
äðwä ïa àéðeçð éaøk¯÷çöé éaøk éà ,BúBçà àéL÷ §©¦§§¨¤©¨¨©§¨£¦§©¦¦§¨

¯ïðçBé éaøk dì øáñ éà àçéðä !úøæîî àéL÷¯àeä ©§¨©§¤¤¨¦¨¦¨©¨§©¦¨¨
Lé÷ì Léøk øáñ éà àlà ,ïðçBé éaøk dì õøúî éîð©¦§¨¥¨§©¦¨¨¤¨¦¨©§¥¨¦

¯.déì àøéáñ ïðçBé éaøk Cçøk ìò ?dì õøúî éëéä¥¦§¨¥¨©¨§¨§©¦¨¨§¦¨¥
:øîàc ,Lé÷ì Léøì :ééaàì àðzî áø déì øîà£©¥©©¨¨§©©¥§¥¨¦§¨©
,úBúéî éáéiçk úBi÷ìî éáéiç äøBz äúaéø Leøéôa§¥¦§¨¨©¨¥©§ª§©¨¥¦

äðwä ïa àéðeçð éaøc déìò âéìôc àpz ïàî¯éaø éà ©©¨§¨¥£¥§©¦§§¨¤©¨¨¦©¦
úBéøòì úBiðLe úBéøò :ïðaø eðz .÷çöé éaø éà ,øéàî¥¦¦©¦¦§¨¨©¨©£¨§¦©£¨
ñð÷ àì dì ïéà úðàîîä .éezét àìå ñð÷ àì ïäì ïéà¥¨¤Ÿ§¨§Ÿ¦©§¨¤¤¥¨Ÿ§¨
,éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà úéðBìééà .éezét àìå§Ÿ¦©§¦¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦
.éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà òø íL íeMî úàöBiäå§©¥¦¥©¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦
úBéøò àîéìéà ?úBéøòì úBiðL éàîe úBéøò éàî©£¨©§¦©£¨¦¥¨£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zeaezk(iriax meil)

iaiigy df weqtn cenll ozip cvik :dywne `xnbd zxfeg
ixd ,minelyzn mixeht mibbey zeiwlnóBñ óBñepi`y dn

c meyn edf `l` ,cgein 'xeht' df oi` oenn mlynøa åàì̈©
àeä ïéîeìLzdid `ly oeik ,llk oenn inelyz zxeza epi` - ©§¦

dey d`kda yiy mewna s`y oipn la` ,dhext dey d`kda
.minelyza aiig epi`y ,bbey dide ,dhext

:`xnbd zvxznàëéøö àìote`l `l` ywidd jxved `l - Ÿ§¦¨
dééçîc éãäác,dhext dey da oi`y d`kd edkdy dryay - §©£¥§©§¥

déìéc ïéàøéL òø÷xzei dey cbady s`y ,dkend ly iyn cba - ¨©¦¨¦¦¥
lgy zewlnd aeigy oeik ,minelyzn xeht mewn lkn dhextn

kn'l ywidde ,exhet dry dze`a eilrelit`y cnln 'dnda d
mewn lkn ,lreta dwel epi`y ,d`xzd `ll e` bbey did m`

.minelyzn xeht

* * *
d`aedy diwfg iac `pz ly dyxcd xwira oecl zxaer `xnbd

lirl(`"r):øîàc ,äi÷æç éác àpúìe ,àáøì àéiç áø déì øîà̈©¥©¦¨§¨¨§©¨§¥¦§¦¨§¨©
eywedy,äîäa äkîe íãà äkî,mlyn mlerl dnda dkny ©¥¨¨©¥§¥¨

,bbeya elit`e ,minelyzn xeht mlerl mc` dkneìBçác éànî¦©¦§
áéúk,legd zenia dnda z`kda wx wqer weqtdy el oipn - §¦

,minelyz aeig wx eilr yiyedf ote`aéâeìôéàì àkéìoi` - ¥¨§¦§¥
mby cnl jkne ,minelyza aiig cinz `l` cifnl bbey oia wlgl
xeht cinz `l` cifnl bbey oia welig oi` mc` dkna

,minelyznáéúk úaLa àîìcote`a mb wqer weqtd `ny - ¦§¨§©¨§¦
aeig da yiy dxiara zay lligy ,zaya dndad z` dkdy

,cifn did m` dzincdfk ote`aéâeìôéàì àkéà dôeb äîäáa- §¦§¥¨¨¦¨§¦§¥
`ed cifna ixdy ,cifnl bbey oia wlgl yi envr dnda dkn oica
minelyza dxezd ezaiig `le ,minelyzn xehte dzin aiig
iably o`kn cenll jiiy `l `linne ,bbey didy ote`a `l`
iac `pz o`kn cnl cvike ,cifnl bbey oia welig oi` mc` dkn

mlerl minelyzn mixeht oibbey zezin iaiigy diwfg.
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìwqer weqtdy xnel ozip `l - Ÿ©§¨©§¨

,zaya dnda dknaáéúëc(`k ck `xwie)äpîlLé äîäá äkîe' ¦§¦©¥§¥¨§©§¤¨
,'úîeé íãà äkîeeze`a weqtay mipicd ipy z` cinrdl yie ©¥¨¨¨

xxal yie ,ote`éîc éëéäaiignd ,weqtd wqer ote` dfi`a - ¥¦¨¥
,mc` z`kda dzine dnda z`kda minelyzéàmixwnd ipya ¦

xaecn,úîeé éànà 'íãà äkî' ,déa eøúà àìcmibxed oi` ixde §Ÿ©§¥©¥¨¨©©¨
.d`xzd `llàèéLt àlàote`a xaecnyéàå ,déa eøúàc ¤¨§¦¨§©§¥§¦

xaecny jixack,úaLarecn,äpîlLé äîäa äkîxg`n ixde §©¨©¥§¥¨§©§¤¨
dil mw meyn minelyzn exhetl yie ,dzin aiig `ed ea exzdy

,dipin daxcaåàì àlàz` dkdy ote`a wqer weqtd i`ce - ¤¨¨
dndad,ìBça,diwfg iac `pz yxce .minelyza aiig okle §

,cifna oiae bbeya oia oenn zaiign lega dnda z`kdy myky
.bbeya elit`e ,mlerl oennn zxhet mc` z`kd jk

* * *
lirl(.cl)xi`n iax xn`y dny ,dax ixac z` `xnbd d`iad

`ziixaa(:bl)gahe apb e` mixetkd meia e` zaya gahe apby
`le] envra gaeha epiid ,dynge drax`a aiigy ,lwqpd xey
'dipin daxca dil mw' mixne` oi`y mrhde ,[gily ici lr
xaeq xi`n iaxy oeik `ed dynge drax` inelyzn exhetl
daxca dil mw ly xeht ea oi`e ,dxezd ly yecig `ed qpwy
zeipynd zxizq z` dax itl x`al `xnbd zxfeg dzr .dipin

lirl d`aedy(:`l)epizpynay ,(.hk)qpw aeig yiy x`ean
zekna dpyna eli`e ,oie`l iaiiga(.bi)iaiig mze`y x`ean

:`xnbd dywn .mlyne dwel mc` oi` ixde ,oiwel oie`ldéì øîà̈©¥
øîàc ,äaøì ,éiaàì àtt áøy xi`n iax zrcaàeä Lecéç ©¨¨§©©¥§©¨§¨©¦

å ,ñð÷a äøBz äLcéçLoklílLî ìéèwéîc áb ìò óà`edy s` - ¤¦§¨¨¦§¨§©©©§¦§¦§©¥
,mlyl aiig ,dzin aiigzndì íé÷Bî ïàîk ïéúéðúîin zrck - ©§¦¦§©¦¨

ixde ,qpw aeig da yi recn ayiil ick ,epizpyn z` cinri `ed
,mlyne dwel mc` oi`éàepizpyn z` cinri,øéàî éaøkxne`d ¦§©¦¥¦

ok m` ,mlyne dwely `ed oicd qpway'Bza' àéL÷recn dywi - ©§¨¦
oldl dpynd zxne`(:el)`edy oeik ,qpw aiig epi` eza lr `ady

aeigay xi`n iax xaeq dax ly exe`ia itl ixde ,eytpa aiigzn
.dipin daxca dil mw mixne` oi` qpweéàzxaeq epizpynéaøk ¦§©¦

,äðwä ïa àéðeçðzn mc` oi` j` ,mlyne dwel mc`y xaeqd §§¨¤©¨¨
xhet zewlnd aeig oi` epizpyna okle ,qpwa elit`e ,mlyne
exhet eza lr `ad ly dzind aeig oldl dpynae ,qpwdn

ok m` ,qpwdn' àéL÷,'BúBçàlr `ady epizpyna x`eany ©§¨£
oa `ipegp iaxe ,zxk eze` zaiign ef d`ia ixde ,qpw aiig ezeg`

xaeq dpwd(.l lirl)mc` icia dzin aeigk aygp zxk aeigy
.minelyzn xheteeéàepizpyn,÷çöé éaøkwlegd(.ci zekn)lr ¦§©¦¦§¨

okle ,zewln miaiig mpi` zezixk iaiigy xne`e zekna dpynd
ok m` ,qpwn mxhetl daiq oi`,'úøæîî' àéL÷epizpyna x`eany ©§¨©§¤¤

yiy dcen wgvi iax s` da ixde ,qpw aiig zxfnnd lr `ady
recne ,'dyrz `l' xeqi` `l` zxk da oi`y itl ,zewln aeig

.qpwn exhet zewlnd aeig oi`
:`xnbd zxne`àçéðä,ef `iyew ayiil ozip -éàdaxy xn`p ¨¦¨¦

ïðçBé éaøk dì øáñ(:cl lirl)mixhtp mpi` mibbey zeiwln iaiigy , ¨©¨§©¦¨¨
,oennnàeä[dax-]k dì õøúî énðuxizy itïðçBé éaø(:al lirl), ©¦§¨¥¨§©¦¨¨

xaecn zekna dpynae ,qpw aiig okle ea exzd `ly xaecny
.mlyn epi`e dwel jkle ea exzdykøáñ éà àlàdaxLéøk ¤¨¦¨©§¥

,Lé÷ì,oennn mixeht mibbey zeiwln iaiigydì õøúî éëéä ¨¦¥¦§¨¥¨
.epizpynl

dwiqn ef `iyew zngn:`xnbdCçøk ìòdaxy xnel jixvéaøk ©¨§¨§©¦
,déì àøéáñ ïðçBé,oennn mixhtp mpi` mibbey zeiwln iaiigy ¨¨§¦¨¥

epi`e qpw mlyn okle ,ea exzd `ly ote`a zwqer epizpyne
.dwel

* * *
lirl(`"r)miaiigy dxiar lr xaerdy ,yiwl yix zrc d`aed

on xeht ,lreta dwel epi`e bbeya ok dyr m` s` ,zewln dilr
:`xnbd zl`ey .minelyzdì ,éiaàì àðúî áø déì øîàzrcLéø ¨©¥©©§¨§©©¥§¥

øîàc Lé÷ìyúBi÷ìî éáéiç äøBz äúaéø Leøéôa`diy ,mibbey ¨¦§¨©§¥¦§¨¨©¨¥©§ª
mpicúBúéî éáéiçkok m` ,minelyzn mixehtd ,mibbeyàðz ïàî §©¨¥¦©¨¨

äðwä ïa àéðeçð éaøc déìò âéìôciax lr wlegy `pzd `ed in - §¨¦£¥§©¦§§¨¤©¨¨
`pzd oebke ,zxk aiignd dyrna oenn aiigne dpwd oa `ipegp
yiy dxiar lka ixde ,ezeg` lr `aa qpw aiigny epizpyn ly
wlegy in mb ok m`e ,zewln aiignd e`l xeqi` mb yi zxk da
yi ,oennn xhet zxk aeigy xaeq epi`e dpwd oa `ipegp iax lr
iax `nlyae .dfa yiy zewln aeig meyn minelyzn xehtl el
zewln aeig oi`y ,ea exzd `lyk xaecny cinrdl leki opgei
zeiwln iaiig mby xaeqy yiwl yixl la` ,minelyza aiig okle

.dyw ,minelyzn mixeht oibbey
,dpwd oa `ipegp iax lr wlegd :`xnbd daiynéà[e`-]éaø ¦©¦

,øéàîepi` zewln aeigy xaeqdmc` `l` ,llk minelyzn xhet ¥¦
.mlyne dwel,÷çöé éaø éàiaiiga zewln aeig oi`y xaeqy ¦©¦¦§¨

.qpw aiige ,dipin daxca dil mw oi` `linne ,zezixk

* * *
dpyna epipy(.hk)zxk xeqi`a eilr dxeq`d dxrp qpe`d s`y

lirl x`azde ,qpw aiig(:hk)el` miypay s`y `ed yecigdy
'dy`l didz ele' aeigd miiwzdl leki `l(hi ak mixac)aezkd

`ziixa dzr d`ian `xnbd .qpw aiig `ed ,qpe` zyxta
:epizpyn lr zwlegdàì ïäì ïéà ,úBéøòì úBiðLe ,úBéøò ,ïðaø eðz̈©¨¨£¨§¦©£¨¥¨¤Ÿ

ñð÷,qpe` lyàìåly qpw,éezét'zeixr' od in x`eai oldle §¨§Ÿ¦
:`ziixad dkiynn .'zeixrl zeipy'eúðàînädphw dnezi - ©§¨¤¤

dlraa dp`in m`e ,opaxc diyecwy ,dze` d`iyd dn`y
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zeaezk(iriax meil)

iaiigy df weqtn cenll ozip cvik :dywne `xnbd zxfeg
ixd ,minelyzn mixeht mibbey zeiwlnóBñ óBñepi`y dn

c meyn edf `l` ,cgein 'xeht' df oi` oenn mlynøa åàì̈©
àeä ïéîeìLzdid `ly oeik ,llk oenn inelyz zxeza epi` - ©§¦

dey d`kda yiy mewna s`y oipn la` ,dhext dey d`kda
.minelyza aiig epi`y ,bbey dide ,dhext

:`xnbd zvxznàëéøö àìote`l `l` ywidd jxved `l - Ÿ§¦¨
dééçîc éãäác,dhext dey da oi`y d`kd edkdy dryay - §©£¥§©§¥

déìéc ïéàøéL òø÷xzei dey cbady s`y ,dkend ly iyn cba - ¨©¦¨¦¦¥
lgy zewlnd aeigy oeik ,minelyzn xeht mewn lkn dhextn

kn'l ywidde ,exhet dry dze`a eilrelit`y cnln 'dnda d
mewn lkn ,lreta dwel epi`y ,d`xzd `ll e` bbey did m`

.minelyzn xeht

* * *
d`aedy diwfg iac `pz ly dyxcd xwira oecl zxaer `xnbd

lirl(`"r):øîàc ,äi÷æç éác àpúìe ,àáøì àéiç áø déì øîà̈©¥©¦¨§¨¨§©¨§¥¦§¦¨§¨©
eywedy,äîäa äkîe íãà äkî,mlyn mlerl dnda dkny ©¥¨¨©¥§¥¨

,bbeya elit`e ,minelyzn xeht mlerl mc` dkneìBçác éànî¦©¦§
áéúk,legd zenia dnda z`kda wx wqer weqtdy el oipn - §¦

,minelyz aeig wx eilr yiyedf ote`aéâeìôéàì àkéìoi` - ¥¨§¦§¥
mby cnl jkne ,minelyza aiig cinz `l` cifnl bbey oia wlgl
xeht cinz `l` cifnl bbey oia welig oi` mc` dkna

,minelyznáéúk úaLa àîìcote`a mb wqer weqtd `ny - ¦§¨§©¨§¦
aeig da yiy dxiara zay lligy ,zaya dndad z` dkdy

,cifn did m` dzincdfk ote`aéâeìôéàì àkéà dôeb äîäáa- §¦§¥¨¨¦¨§¦§¥
`ed cifna ixdy ,cifnl bbey oia wlgl yi envr dnda dkn oica
minelyza dxezd ezaiig `le ,minelyzn xehte dzin aiig
iably o`kn cenll jiiy `l `linne ,bbey didy ote`a `l`
iac `pz o`kn cnl cvike ,cifnl bbey oia welig oi` mc` dkn

mlerl minelyzn mixeht oibbey zezin iaiigy diwfg.
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìwqer weqtdy xnel ozip `l - Ÿ©§¨©§¨

,zaya dnda dknaáéúëc(`k ck `xwie)äpîlLé äîäá äkîe' ¦§¦©¥§¥¨§©§¤¨
,'úîeé íãà äkîeeze`a weqtay mipicd ipy z` cinrdl yie ©¥¨¨¨

xxal yie ,ote`éîc éëéäaiignd ,weqtd wqer ote` dfi`a - ¥¦¨¥
,mc` z`kda dzine dnda z`kda minelyzéàmixwnd ipya ¦

xaecn,úîeé éànà 'íãà äkî' ,déa eøúà àìcmibxed oi` ixde §Ÿ©§¥©¥¨¨©©¨
.d`xzd `llàèéLt àlàote`a xaecnyéàå ,déa eøúàc ¤¨§¦¨§©§¥§¦

xaecny jixack,úaLarecn,äpîlLé äîäa äkîxg`n ixde §©¨©¥§¥¨§©§¤¨
dil mw meyn minelyzn exhetl yie ,dzin aiig `ed ea exzdy

,dipin daxcaåàì àlàz` dkdy ote`a wqer weqtd i`ce - ¤¨¨
dndad,ìBça,diwfg iac `pz yxce .minelyza aiig okle §

,cifna oiae bbeya oia oenn zaiign lega dnda z`kdy myky
.bbeya elit`e ,mlerl oennn zxhet mc` z`kd jk

* * *
lirl(.cl)xi`n iax xn`y dny ,dax ixac z` `xnbd d`iad

`ziixaa(:bl)gahe apb e` mixetkd meia e` zaya gahe apby
`le] envra gaeha epiid ,dynge drax`a aiigy ,lwqpd xey
'dipin daxca dil mw' mixne` oi`y mrhde ,[gily ici lr
xaeq xi`n iaxy oeik `ed dynge drax` inelyzn exhetl
daxca dil mw ly xeht ea oi`e ,dxezd ly yecig `ed qpwy
zeipynd zxizq z` dax itl x`al `xnbd zxfeg dzr .dipin

lirl d`aedy(:`l)epizpynay ,(.hk)qpw aeig yiy x`ean
zekna dpyna eli`e ,oie`l iaiiga(.bi)iaiig mze`y x`ean

:`xnbd dywn .mlyne dwel mc` oi` ixde ,oiwel oie`ldéì øîà̈©¥
øîàc ,äaøì ,éiaàì àtt áøy xi`n iax zrcaàeä Lecéç ©¨¨§©©¥§©¨§¨©¦

å ,ñð÷a äøBz äLcéçLoklílLî ìéèwéîc áb ìò óà`edy s` - ¤¦§¨¨¦§¨§©©©§¦§¦§©¥
,mlyl aiig ,dzin aiigzndì íé÷Bî ïàîk ïéúéðúîin zrck - ©§¦¦§©¦¨

ixde ,qpw aeig da yi recn ayiil ick ,epizpyn z` cinri `ed
,mlyne dwel mc` oi`éàepizpyn z` cinri,øéàî éaøkxne`d ¦§©¦¥¦

ok m` ,mlyne dwely `ed oicd qpway'Bza' àéL÷recn dywi - ©§¨¦
oldl dpynd zxne`(:el)`edy oeik ,qpw aiig epi` eza lr `ady

aeigay xi`n iax xaeq dax ly exe`ia itl ixde ,eytpa aiigzn
.dipin daxca dil mw mixne` oi` qpweéàzxaeq epizpynéaøk ¦§©¦

,äðwä ïa àéðeçðzn mc` oi` j` ,mlyne dwel mc`y xaeqd §§¨¤©¨¨
xhet zewlnd aeig oi` epizpyna okle ,qpwa elit`e ,mlyne
exhet eza lr `ad ly dzind aeig oldl dpynae ,qpwdn

ok m` ,qpwdn' àéL÷,'BúBçàlr `ady epizpyna x`eany ©§¨£
oa `ipegp iaxe ,zxk eze` zaiign ef d`ia ixde ,qpw aiig ezeg`

xaeq dpwd(.l lirl)mc` icia dzin aeigk aygp zxk aeigy
.minelyzn xheteeéàepizpyn,÷çöé éaøkwlegd(.ci zekn)lr ¦§©¦¦§¨

okle ,zewln miaiig mpi` zezixk iaiigy xne`e zekna dpynd
ok m` ,qpwn mxhetl daiq oi`,'úøæîî' àéL÷epizpyna x`eany ©§¨©§¤¤

yiy dcen wgvi iax s` da ixde ,qpw aiig zxfnnd lr `ady
recne ,'dyrz `l' xeqi` `l` zxk da oi`y itl ,zewln aeig

.qpwn exhet zewlnd aeig oi`
:`xnbd zxne`àçéðä,ef `iyew ayiil ozip -éàdaxy xn`p ¨¦¨¦

ïðçBé éaøk dì øáñ(:cl lirl)mixhtp mpi` mibbey zeiwln iaiigy , ¨©¨§©¦¨¨
,oennnàeä[dax-]k dì õøúî énðuxizy itïðçBé éaø(:al lirl), ©¦§¨¥¨§©¦¨¨

xaecn zekna dpynae ,qpw aiig okle ea exzd `ly xaecny
.mlyn epi`e dwel jkle ea exzdykøáñ éà àlàdaxLéøk ¤¨¦¨©§¥

,Lé÷ì,oennn mixeht mibbey zeiwln iaiigydì õøúî éëéä ¨¦¥¦§¨¥¨
.epizpynl

dwiqn ef `iyew zngn:`xnbdCçøk ìòdaxy xnel jixvéaøk ©¨§¨§©¦
,déì àøéáñ ïðçBé,oennn mixhtp mpi` mibbey zeiwln iaiigy ¨¨§¦¨¥

epi`e qpw mlyn okle ,ea exzd `ly ote`a zwqer epizpyne
.dwel

* * *
lirl(`"r)miaiigy dxiar lr xaerdy ,yiwl yix zrc d`aed

on xeht ,lreta dwel epi`e bbeya ok dyr m` s` ,zewln dilr
:`xnbd zl`ey .minelyzdì ,éiaàì àðúî áø déì øîàzrcLéø ¨©¥©©§¨§©©¥§¥

øîàc Lé÷ìyúBi÷ìî éáéiç äøBz äúaéø Leøéôa`diy ,mibbey ¨¦§¨©§¥¦§¨¨©¨¥©§ª
mpicúBúéî éáéiçkok m` ,minelyzn mixehtd ,mibbeyàðz ïàî §©¨¥¦©¨¨

äðwä ïa àéðeçð éaøc déìò âéìôciax lr wlegy `pzd `ed in - §¨¦£¥§©¦§§¨¤©¨¨
`pzd oebke ,zxk aiignd dyrna oenn aiigne dpwd oa `ipegp
yiy dxiar lka ixde ,ezeg` lr `aa qpw aiigny epizpyn ly
wlegy in mb ok m`e ,zewln aiignd e`l xeqi` mb yi zxk da
yi ,oennn xhet zxk aeigy xaeq epi`e dpwd oa `ipegp iax lr
iax `nlyae .dfa yiy zewln aeig meyn minelyzn xehtl el
zewln aeig oi`y ,ea exzd `lyk xaecny cinrdl leki opgei
zeiwln iaiig mby xaeqy yiwl yixl la` ,minelyza aiig okle

.dyw ,minelyzn mixeht oibbey
,dpwd oa `ipegp iax lr wlegd :`xnbd daiynéà[e`-]éaø ¦©¦

,øéàîepi` zewln aeigy xaeqdmc` `l` ,llk minelyzn xhet ¥¦
.mlyne dwel,÷çöé éaø éàiaiiga zewln aeig oi`y xaeqy ¦©¦¦§¨

.qpw aiige ,dipin daxca dil mw oi` `linne ,zezixk

* * *
dpyna epipy(.hk)zxk xeqi`a eilr dxeq`d dxrp qpe`d s`y

lirl x`azde ,qpw aiig(:hk)el` miypay s`y `ed yecigdy
'dy`l didz ele' aeigd miiwzdl leki `l(hi ak mixac)aezkd

`ziixa dzr d`ian `xnbd .qpw aiig `ed ,qpe` zyxta
:epizpyn lr zwlegdàì ïäì ïéà ,úBéøòì úBiðLe ,úBéøò ,ïðaø eðz̈©¨¨£¨§¦©£¨¥¨¤Ÿ

ñð÷,qpe` lyàìåly qpw,éezét'zeixr' od in x`eai oldle §¨§Ÿ¦
:`ziixad dkiynn .'zeixrl zeipy'eúðàînädphw dnezi - ©§¨¤¤

dlraa dp`in m`e ,opaxc diyecwy ,dze` d`iyd dn`y
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רכו
miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtzeaezk

ùîî úåéøò.zezixka ode ,"zen ixg`"a yxetnd Ðúåéðùzeipy lr minkg exfby Ð

ipy wxta zeiepyd zeixr x`ye ,eia` m`e en` m` oebk ,dxiard on wigxdl odl

(`,`k) zenaic.úåéðùã ïåéëàúééøåàãî äéì ïééæç."dy`l didz ele" dia opixw Ðéàîà
ñð÷ äì ïéà"dxrp" "dxrp" dil zilc ,ipnizd oernyk xninl `ki` zeixra `nlya Ð

.`iyw zeipy `l` ."dxrpd"éðîéúä ïåòîùÐ

.died da yiy dy` :xn`c ,oiwxit yixaéáø
àéñðî ïá ïåòîùdie`xd dy` :xn`c Ð

.dniiwlàéä ïðáøibiltc Ð,xi`n iaxc`yixa

.oiwxitäãåäé éáøë äì øáñ úðàîîáåxn`c Ð

zp`nn dxrp :dpin weciz ikde .zp`nn dxrp

`nlra dxrp `d ,qpw dl oi`Ð.qpw dl yi

úåøòù éúù àéáúù ãòdpi` d`iadyne Ð

.okin xg`l lra `l elit`e ,zp`nnäãåäé éáø
øîåàdlcby xg`l lra `l m` ÐÐ.zp`nn

ïáìä ìò øåçù äáøéù ãòizy :yxtn dcpae Ð

daxiy enk d`xpe ,zeakey zexry.xegyd

àéä äãåäé éáø àìàdxrp zp`nnae Ð

wecz `le ,qpw dl oi`c opirny`yi dphw `d

qpw dl oi` inp `pzc ,zipeli` iabe .qpw dlÐ

,xi`n iaxk xaq dphwac meyndzephwn efe

.xbal z`vi'åë éøáã åæ.(a,n) oiwxta onwl Ð

øéàî éáøë äì øáñ,qpw dl oi` dphwc Ð

.zipeli`a qpw oi` ikd meynäéìò âéìôåÐ

`pz ike .xegyd daxiy cr :xn`e ,zp`nna

dl yi o`nl die`xd `d ,qpw dl oi` zp`nnd

.xn`w dxrpa ,qpwïàîì äéåàøä úðàîî éàî
xi`n iax dleke ,xn`w dphw lk ,xnelk Ð

.`idíéìåúá úðòè ïäì ùéådciqtdl Ð

.daezkàäøéàî éáødl oi` dphw :xn`c Ð

.xbal dzvi dzephwn zipeli`e ,qpwäì éøà÷ãå
äì éøà÷ éàîziaa ef daeyz aiydy in Ð

dil `xiaq `le ,egex lr dzlr dn ,yxcnd

opaxe xi`n iaxk edpinwe`l `ki`c?íåùî
äéìò àúéøçà àîøéîì äéì úéàãd`iad `l Ð

lr zxg` aiydl yiy itl `l` yxcnd zial

zyxg` dheye zyxg ;ef.dheyeúøâåáÐ

.odili`n milk dilezaìàéìîâ ïáø àäÐ

zxne` `id :(a,ai) `nw wxta xn`c

"izqp`p ipzqxi`yn"Ðoi` inp `kd .zpn`p

:opixn`c ,dzaezk dciqtdl mileza zprh dl

oerhl zgwt ded i`Ðipzqxi`yn" dprh ded

.`pnidne ,"izqp`pòùåäé éáø àäxn`c Ð

"oiig ep` ditn `l"Ðzprh dl yi `kd

onw dprh ded inp i`c ,milezaÐopipnidn `l

.dlïåùàøä äìéì äì ïéðúåðdnk lreae Ð

mca dlild eze` ly minc lk opilze ,zelira

l` .mileza.zxbeal mileza mc dl zi` :`n

`l i`cÐzlira `l` dl azinl ira ded `l

mileza dl zi`c oeike ,devnÐlrac `kid

dqpk `dc ,dzaezk ciqtz mc `vn `le

.dlera d`vne dleza zwfga
éëä
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ìáà]iax ipn xninl ivn ded `l Ð `id ipnizd oerny ipne qpw odl yi oie`l iaiig

iaigl zezixk iaiig deyn ixdy ,zeipy edl ixw ded `l diciclc ,`id `ipegp

iaiig Ð zeipye ,zezin iaiig Ð zeixre ,`aiwr iax ipn `d xn`w `lc `de .oic zia zezin

:cere .oiqtez oiyeciw ixn`c ,opaxk elit` inwe`l dil `gipc `l` Ð oie`l iaiige zezixk

ipnizd oerny ipn `nw `pyila xn`wc meyn

oa oerny iax ipn ixn`c `ki`a inp xn`w ,`id

.[ipnizd oernyc dizbelt xa iedc ,`id `iqpn

ãòlr" iqxb `lc zi` Ð 'ek xegyd daxiy

dcp) "oniq `a" wxta opixn`c meyn ,"oald

izy ediy ick `l` ,ynn daxiy `l :(`,ap

lr"e .xegy daxiy enk d`xpe ,zeakey zexry

:yxit l`ppg epiaxe .oald on xzei rnyn "oald

,mixegy md xyal jenq zexrydy Ð oald lr

.mipal my`xae

åælkc (a,n) onwlc oizipzn` Ð xi`n iax ixac

.dcedi ax dl xn`w ,qpw oi` xkn yiy mewn

íàåirain dcedi iaxe xi`n iax ixac ef `zi`

diy`i iaxe ozpei iaxc ab lr s`e Ð dil

"zezin rax`" wxt seqa xi`n iaxk edl `xiaq

cr :yxitc ,mz epiax yexitl (a,eq oixcdpq)

yexitl elit`e .zg` dzina oieey mdipy eidiy

iax mewn lkn Ð oiyper ipa yxtnc qxhpewd

`d dil zilc ,dil `xiaq xi`n iaxk diy`i

xht `dc ,'ek dxrp o`k (a,n) onwl opax iyxcc

iax ixac ef xn`w `l mewn lkn .dqxe`n dphw

iax ixac ef :`kd jixt `lc ,diy`i iaxe xi`n

iaxc meyn `l` ,dil irain dcedi iaxe xi`n

minkg llka iede ,xi`n iaxc dizbelt xa dcedi

ded Ð bilt `lc `zi` m` ,ikdle .dilr ibiltc

la` .dcedi iaxe xi`n iax ixac ef xninl dil

diy`i iax Ð ipn `d xninl dil dedc :dyw

.dcedi iaxk dl xaq zp`nnae ,`id

éðúéìåipz iedc ab lr s` Ð `iyw dphw

inp ipz mewn lkn ,qpw dl oi`c dphw

zexrp dl yiy dphw `wec `pin` dedc .zipeli`

ipyn `l i`n` :wgvi epiaxl dnize .qpw dl oi`

zad izn crc ,ol rnyn `w digxe` ab`c

.zexry izy `iazy cr Ð zp`nn

úùøçämileza zprh odl oi` 'ek dheyde

zgwt ded i`c :qxhpewa yxit Ð

dywe ."izqp`p ipzqxi`yn" dprh ded oerhl

iwet`l wtqn ikd dl opiprh ikidc :wgvi epiaxl

,irxzi` dteb zwfg ,dprh `l idi`c oeik ,`penn

`l oenn zwfg la` ,jiptl hegy xey iedc

yexitl di`x wgvi epiax `ian ,edine !rxzi`

a,er zeaezk) "xicnd" wxta xn`c :qxhpewd:(

eilr exiagn `ivend Ð dknd it clbed `l

lr Ð inc gah aidi `l elit`c yxtne .di`xd

`de .dtxhp xkend zeyxay di`x `iadl gahd

da eidc "xicnd"c oizipznl iy` ax yxtnc

,di`x `iadl a`d lr dia` ziaa dcere oinen

.jcia il dpn Ð `tiq ,jcia `a`l dpn Ð `yix

metl rnynck ,sicr ixa `nye ixac mrhn `l

`tiq .a` ly oiqexi`a `id daezkdc ,ezac sebd zwfg ipdn `l a`d iablc Ð jcia `a`l dpn `yix :qxhpewa mzd yxitck `l` ?ikd dl opiprh ikidc dyw ded ok m`c Ð `hdix

i`n` ,oinen da eclep dqx`zpync di`x `iadl a`d lr dia` ziaa dcerc xn`w i`n` Ð mzd xn`w ixa mrhn i`c ,yxtl jixv oke .dcic sebd zwfg ipdn dcic iablc ,jcia il dpn

.`id ur zken zwfgay itl mileza zprh odl oi`c :`kd yxtl d`xp wgvi epiaxle .il ixa xn` a` elit` ,di`x `iadl jixvc rnyn oipr lkac ?il ixa xn`c oeik ,di`x `iadl jixv

oke .ze`yp ur zken zwfga Ð ixn` ivn `lc ,dheye zyxg ,jpd la` .ur zken ody ixn`w `lcn ,mileza zprh odl yi miyp x`y mewn lkn Ð ohagn iheag inp edlekc ab lr s`e

,xity jixt wgvi epiax yexitle ."mileza zprh odl yie" mixtq aexa aezk oi`e .`l eze ,qpw odl yi zipeli`de dheyde zyxgd :`l` `ziixaa lirl opiqxb `l mixtq aexac ,d`xp

epiaxe .dqx`p dqx`zpync `zyd opixn` `dc ,edl opiayg zeleza zwfga inp `kd ?jixtw i`n qxhpewd yexitl la` .ur zken zwfga edl opiayg `l `nl` Ð qpw odl yi xn`wcnc

Ð da xikd `l oia da xikd oia ,ur zken :(`,bi zeaezk) `nw wxta xn`c ,xi`n iaxk mileza zprh odl oi` ipzwc `d ipyn `l i`n`c :wgvi epiax yexitl dywd mdxa` oa oeyny

`dc ,ixnbl dzaezk dciqtd `l dteb zipelii` jgxk lr `d Ð zipelii`c `inec zyxg ipzwc meyn `niz ike !dpn ozaezk ixn`c ,opaxk Ð mileza zprh odl yi ipzwc `de .miz`n

.dpn daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk :(a,`i) `nw wxta dil `xiaq ryedi iax `d l`ilnb oax `d ipync zyy ax
i`
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úBiðL ,Lnî úBéøò¯ïåék ,íéøôBñ éøácî £¨©¨§¦¦¦§¥§¦¥¨
déì àéæç àúééøBàcîc¯:àlà ?ñð÷ ïäì ïéà éànà §¦§©§¨©§¨¥©©¥¨¤§¨¤¨

úBéøò¯úBiðL ,ïéc úéa úBúéî éáéiç¯,úBúéøë éáéiç £¨©¨¥¦¥¦§¦©¨¥¨¥
ïéåàì éáéiç ìáà¯ì Léépîe ,ñð÷ ïä¯ïBòîL £¨©¨¥¨¦¥¨¤§¨©¦¦§

úBéøò :éøîàc àkéà .àéä éðîézä¯úBúéî éáéiç ©¦§¦¦¦¨§¨§¦£¨©¨¥¦
úBiðL ,úBúéøë éáéiçå ïéc úéa¯épî ,ïéåàì éáéiç ¥¦§©¨¥¨¥§¦©¨¥¨¦©¦

¯àì dì ïéà úðàîîä" .àéä àéñðî ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§©§¨¦©§¨¤¤¥¨Ÿ
àîìòa äpè÷ àä ."éezét àìå ñð÷¯épî ,dì úéà §¨§Ÿ¦¨§©¨§¨§¨¦¨©¦

¯:àôéñ àîéà .ñð÷ dì Lé äpè÷ :éøîàc ,àéä ïðaø©¨©¦§¨§¦§©¨¥¨§¨¥¨¥¨
éaøì àúà .éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà úéðBìééà©§¦¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦£¨§©¦

àäå ,ñð÷ dì ïéà äpè÷ :øîàc ,øéàî¯dúeðèwî ¥¦§¨©§©¨¥¨§¨§¨¦©§¨
:àîéz éëå !øéàî éaø àôéñå ïðaø àLéø .øâáì äúöé̈§¨§¤¤¥¨©¨©§¥¨©¦¥¦§¦¥¨

øáñ úðàîîáe ,àéä øéàî éaø dlek;äãeäé éaøk dì ¨©¦¥¦¦¦§¨¤¤¨©¨§©¦§¨
ãò ?úðàîî úaä éúî ãò :àéðúäå !?dì øáñ éîe¦¨©¨§¨©§¨©¨©©©§¨¤¤©
äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úBøòN ézL àéázL¤¨¦§¥§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
äãeäé éaø àlà !ïálä ìò øBçL äaøiL ãò :øîBà¥©¤¦§¤¨©©¨¨¤¨©¦§¨
?dì øáñ éîe .øéàî éaøk dì øáñ äpè÷áe ,àéä¦¦§©¨¨©¨§©¦¥¦¦¨©¨
íàå .øéàî éaø éøác Bæ :áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©¦§¥©¦¥¦§¦
éàä !déì éòaéî äãeäé éaøå øéàî éaø éøác Bæ ,àúéà¦¨¦§¥©¦¥¦§©¦§¨¦¨¥¥©
.àãça déìò âéìôe ,àãça øéàî éaøk dì øáñ àpz©¨¨©¨§©¦¥¦©£¨¨¥£¥©£¨

úðàîî éàî :øîà íøôø¯éðúéìå .ïàîì äéeàøä ©§¨¨©©§¨¤¤¨§¨§¨¥§¦§¥
."éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà úéðBìééà" .àéL÷ !äpè÷§©¨©§¨©§¦¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦
ñð÷ ïäì Lé úéðBìééàäå äèBMäå úLøçä :éäðéîøe§¦§¦©¥¤¤§©¨§¨©§¦¥¨¤§¨

àä ?àéîeø éàî àäå !íéìeúa úðòè ïäì Léå¯éaø §¥¨¤©£©§¦§¨©§¨¨©¦
àä ,øéàî¯íeMî ?dì éøà÷ éàî dì éøà÷ãe .ïðaø ¥¦¨©¨©§¨¨¥¨©¨¨¥¨¦

äèBMäå úLøçä :déåléò éúéøçà àîøéîì déì úéàc§¦¥§¦§¨©£¦¥¦¨¥©¥¤¤§©¨
õò úkeîe úøâBaäå¯àîeqä ,íéìeúa úðòè ïäì ïéà §©¤¤©¥¥¨¤©£©§¦©¨

úéðBìééàå¯øîBà ñBëîeñ .íéìeúa úðòè ïäì Lé §©§¦¥¨¤©£©§¦¨¥
øîà !íéìeúa úðòè dì ïéà àîeñ :øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦¨¥¨©£©§¦¨©

àä ;àéL÷ àì :úLL áø¯àäå ,ìàéìîb ïaø¯éaø ©¥¤¨©§¨¨©¨©§¦¥§¨©¦
à÷c àëéä ìàéìîb ïaøì déì zòîLc øîéà .òLBäé§ª©¥©§¨§©§¥§©¨©§¦¥¥¨§¨
zòîL éî éäéà äðòè à÷ àìc àëéä ,éäéà äðòè̈£¨¦¦¥¨§¨¨¨£¨¦¦¦¨§©§
Bæ ïBâk ,àðîéäî ìàéìîb ïaø øîàc ïåék ,ïéà ?déì¥¦¥¨§¨©©¨©§¦¥§¥§¨§

ét çút"úðòè dì ïéà úøâBaäå" .àeä "ílàì E §©¦§¦¥§©¤¤¥¨©£©
:áø øîàäå ."íéìeúa!ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð úøâBa §¦§¨¨©©¤¤§¦¨©§¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zeaezk(iying meil)

epiid,Lnî úBéøòeli`e ,dxezd on zexeq`dúBiðL'epiid 'zeixrl £¨©¨§¦
zeixr ixeqi`,íéøôBñ éøácîzeipy mdy itl zeipy ze`xwpe ¦¦§¥§¦

dxezd dxq`y zeixrl(.k zenai)mexq`y ,eia` m`e en` m` oebk ,
exn` mdilre ,dxiard on mc`d z` wigxdl ick minkg
okzi `l ,qpw mlyn epi` oze` dzit e` qp`y iny `ziixaa

,jk yxtldéì àéæç àúééøBàcîc ïåékef dy` dxezdny oeik - ¥¨§¦§©§¨©§¨¥
,el zxzen,ñð÷ ïäì ïéà éànàqpw oi` dleqt dy`ly mrhd ixde ©©¥¨¤§¨

dleqt dy`e ,'dX`l didz Fle' ef dyxta xn`py zngn `ed§¦§¤§¦¨
la` ,da xn`p `l qpw oic s` `linne ,ezy` zeidl die`x dpi`

qpw oicn dphrnp cvik ,`ziixe`cn el die`x `idy ef.
:`xnbd zx`an'úBéøò' ,àlàepiid,ïéc úéa úBúéî éáéiç,eza oebk ¤¨£¨©¨¥¦¥¦

úBiðL'epiid 'zeixrl,úBúéøk éáéiçdxn` odilre ,ezeg` oebk §¦©¨¥§¥
:`xnbd zwiicn .qpwn xeht oqp` m`y `ziixad,ïéåàì éáéiç ìáà£¨©¨¥¨¦

,zxfnn oebkeépîe .ñð÷ ïäì Lé,ef `ziixa dpyy `pzd `ed ine - ¥¨¤§¨©¦
,àéä éðîézä ïBòîLlirl yxcy(:hk)didz Fle' weqtd oeyln ¦§©¦§¦¦§¦§¤

oeike ,da oiqtez oiyeciwe died da yiy dy`a xaecny 'dX`l§¦¨
hrnne ,qpw aeig llka od s` ,oie`l iaiiga miqtez oiyeciwy
zezin iaiig epiide ,oda miqtez oiyeciw oi`y el` z` wx qpwn

.zezixk iaiige oic zia
:`ziixad ixac z` yxtl sqep ote` d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥

'úBéøò'mb epiidå ïéc úéa úBúéî éáéiçmb,úBúéøk éáéiçeúBiðL' £¨©¨¥¦¥¦§©¨¥§¥§¦
epiid 'zeixrl.ïéåàì éáéiç:`xnbd zyxtn df itleépî`ed in - ©¨¥¨¦©¦

,ef `ziixa dpyy `pzd,àéä àéñðî ïa ïBòîL éaølirl yxcy ©¦¦§¤§©§¨¦
(:hk),dniiwl die`xd dy`l 'dX`l didz Fle' weqtd zpeeky§¦§¤§¦¨

,da oiqtez oiyeciwy s` ik ,oie`l iaiig mb df llkn mi`veie
xeht dilr `ad okle ,dyxbl aiegne dy`l dniiwl el xeq`

.qpwn

* * *
`ziixaa epipy(:dl):.éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà úðàînädywn ©§¨¤¤¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦

zwfga `idy oeik epiide ,qpw oi` zp`nnl wxy rnyn :`xnbd
,dleraàîìòa äpè÷ àä,dp`in `ly ,dphw mzq la` -dì úéà ¨§©¨§¨§¨¦¨

e ,qpw dl yi -épîk ,`ziixad dzpyp in zrck -éøîàc ,àéä ïðaø ©¦©¨¨¦§¨§¥
mby,ñð÷ dì Lé äpè÷,dyw ok m`e .dxrp wx `le,àôéñ àîéà §©¨¥¨§¨¥¨¥¨

,epipy myøéàî éaøì àúà ,éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà ,úéðBìééà- ©§¦¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦¨¨§©¦¥¦
,xi`n iax zhiyl wx yxtzdl leki i`ce df oicøîàcyïéà äpè÷ §¨©§©¨¥

å ,ñð÷ dìc ,qpw oi` zipelii`l mb oklàäef zipelii` -dúeðè÷î ¨§¨§¨¦©§¨
øâáì äúöémixyr lib cry ,zxbea ziyrp dzephw xg`l cin - ¨§¨§¤¤

itl ,dphw zwfga `idep` jli`e myne ,zexrp ipniq dl oi`y
dl oi`y oeike ,zxbea `id ixde mipniq `iaz `l mlerly mircei
,dphwl qpw yiy mixaeqy minkgl la`] qpw dl oi` ,zexrp onf
`vnpe ,[dpy mixyr za `dzy mcew zipelii`l qpw mb yi

dyàLéøk `ziixad lyàôéñå ,ïðaøk,øéàî éaørnyn `le ¥¨©¨¨§¥¨©¦¥¦
.mipey mi`pz ipy zrck dzpypy `ziixaa

:`ziixad z` ayiil dqpn `xnbdàîéz éëåayiil dvxz m`e - §¦¥¨
c xneledlekk,àéä øéàî éaøzipelii`l oi`y `tiqa xn` okle ¨©¦¥¦¦

,qpw,úðàîîáeyi dphw mzql la` qpw oi` dl `weecy epwiicy ¦§¨¤¤
oeik ,`iyew ef oi` ,qpw dl oi` dphwy xaeq xi`n iax eli`e ,qpw

xi`n iaxc,äãeäé éaøk dì øáñdlraa o`nl dleki dxrp s`y ¨©¨§©¦§¨
dl oi` dp`iny dxrp ,`ziixad ixacn wiicz jke ,dphw wx `le
dgec .[qpw oi` dphwl zn`ae] qpw dl yi dxrp mzq j` ,qpw

:`xnbd z`fdì øáñ éîeiabl dcedi iaxk xaeq xi`n iax ike - ¦¨©¨
,oe`ind libúðàîî úaä éúî ãò ,àéðúäå`idy onf lk ,dlraa §¨©§¨©¨©©©§¨¤¤

dphw,úBøòN ézL àéázL ãòdry dze`n j` ,zexrp ipniq mdy ©¤¨¦§¥§¨
,okn xg`l dlra dilr `a `l m` s`e ,o`nl dleki dpi`éøác¦§¥

,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaøoiicr zexry izy `iazy xg`l s` ©¦¥¦©¦§¨¥
,dlra dilr `a `l m` ,zp`nn `idïálä ìò øBçL äaøiL ãò- ©¤¦§¤¨©©¨¨

,mewnd ly eaex z` zeqknk ze`xpe zekx`zn zexrydy cr

iax lr wleg xi`n iaxy gkene ,xegyl ed`xn dpzyd eli`ke
.o`nl dleki dpi` dxrpy xaeqe dcedi

:xg` ote`a `ziixad z` ayiil dqpn `xnbd,àlà`ziixad lk ¤¨
k,àéä äãeäé éaø`ed `yixdn weicd `linne ,zp`nn dxrp s`y ©¦§¨¦

,[dphw mzq `le] qpw dl yi dxrp mzqyeqpw oi`y epipyy dn
y oeik epiid ,zipelii`lñ äpè÷á,øéàî éaøk dì øá,qpw dl oi`y ¦§©¨¨©¨§©¦¥¦

.qpw dl oi` mlerl ,zexbal z`vei dzephwn zipelii`y oeike
:df uexiz mb `xnbd dgecå,dcedi iaxdì øáñ éî,xi`n iaxk §¦¨©¨

,dphwl qpw oi`yáø øîà ,äãeäé áø øîàäådpyna xen`d lr §¨¨©©§¨¨©©
oldl(:n)dphwl qpw oi`yàúéà íàå ,'øéàî éaø éøác Bæ'm`e - ¦§¥©¦¥¦§¦¦¨

,xi`n iaxk xaeq dcedi iax ok`'äãeäé éaøå øéàî éaø éøác Bæ'¦§¥©¦¥¦§©¦§¨
déì éòaéî.xnel axl el did - ¦¨¥¥

:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zvxznàpz éàä,`ziixad ly ©©¨
àãça déìò âéìôe àãça øéàî éaøk dì øáñxi`n iaxk xaeq - ¨©¨§©¦¥¦©£¨¨¦£¥©£¨

dl oi` zipelii` jkitle ,dphwl qpw oi`y dfa epiide ,cg` xaca
,o`nl ozip eay liba epiide ,cg` oica xi`n iax lr wlege ,qpw
wiicl yie ,o`nl dleki dxrp s`y dcedi iaxk xaeq `ede
dl yi dxrp mzq la` ,qpw dl oi` dp`iny dxrp wxy `yixdn

.qpw
:`ziixad z` ayiil sqep ote`,øîà íøôødlek `ziixad zn`a ©§¨¨©

,qpw oi` zipelii`l okle ,dphwl qpw oi`y ,xi`n iaxk zxaeq
c meyn ,qpw dl yi dphw mzqy zp`nnn wiicl oi`eéàî©

'úðàîî'zp`nnl dpeekd oi` ,qpw dl oi`y `ziixad dhwpy §¨¤¤
`l` ,eheytkïàîì äéeàøädl oi` ,dphw lk epiide ,dlib zngn ¨§¨§¨¥

.qpw
zp`nn' oeyla `pzd zpeek m` :df uexiz lr `xnbd dywn'

,dphwléðúéìåyexita,'äpè÷':`xnbd zxne` .qpw dl oi`y §¦§¥§©¨
àéL÷.dyw mxtx ly evexiz ok` - ©§¨

* * *
:`ziixaa epipy .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd,úéðBìééà©§¦

.éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà:zxg` `ziixan jk lr `xnbd dywn ¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦
e ,ñð÷ ïäì Lé ,úéðBìééàäå äèBMäå úLøçä ,éäðéîøeok enkïäì Lé §¦§¦©¥¤¤§©¨§¨©§¦¥¨¤§¨¥¨¤

íéìeúa úðòèdciqtn ,dlera d`vny orehe odn zg` `yepd - ©£©§¦
zvxzn .qpw yi zipelii`ly x`ean mipt lk lre .dzaezk

:`xnbdàéîeø éàî àäå,xacay dxizqd dn ike -àä`ziixad - §¨©§¨¨
k dpey`xdøéàî éaøqpw oi` okle ,dphwl qpw oi`y ,`id ©¦¥¦
e ,zipelii`làäk dipyd `ziixad -ïðaø,qpw dphwl yiy ,`id ¨©¨¨

.qpw dl yi xbaizy mcew zipelii` mb okle
:oywnd lr `xnbd ddnzdì éøà÷ éàî dì éøà÷ãeoywnd - §¨¨¥¨©¨¨¥¨

ixde ,jk zeywdl eala dzlr dn ,zeziixad oia dxizq dywdy
.xi`n iaxe minkg zwelgna zeziixad z` cinrdl yiy heyt
ef `ziixa `iady dne ,oywnd z`f rci mpn` :`xnbd daiyn

epiid ,`iyew ef oi`y s` ,dilr dywdeàîøéîì déì úéàc íeMî¦§¦¥§¦§¨
déåléò éúéøçà,`iady `ziixad lr zeywdl el yiy itl - ©£¦¦¦¨¥

`ziixaa epipyy dnn ,mileza zprh odl yi dheye zyxgy
,zxg`õò úkeîe úøâBaäå äèBMäå úLøçäur dl rwzpy-] ©¥¤¤§©¨§©¤¤©¥

,[dileza eca`e mewn eze`a,íéìeúa úðòè ïäì ïéàoreh m` s`e ¥¨¤©£©§¦
la` ,ozaezk zeciqtn opi` ,mileza odl `vn `ly lradàîeqä©¨

,íéìeúa úðòè ïäì Lé úéðBìééàå.ozaezk zeciqtneøîBà ñeëîeñ §©§¦¥¨¤©£©§¦§¥
,íéìeúa úðòè dì ïéà ,àîeñ ,øéàî éaø íeMî.oldl x`eai enrhe ¦©¦¥¦¨¥¨©£©§¦

,mileza zprh oi` dheye zyxgly `ziixaa x`ean mipt lk lre
zprh oerhl lekiy zncewd `ziixaa epipyy dnl xzeq dfe

.mileza
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,úLL áø øîà`ziixad - ¨©©¥¤Ÿ©§¨¨

k ,mileza zprh dheye zyxgl oi`y zxne`d dpexg`dïaø©¨
ìàéìîbxaeqd ,`id(:ai lirl),mileza dl `vn `le dy` `yepdy ©§¦¥

dciqtn dpi`e oiqexi`d xg`l dqp`py oerhl dy`d zpn`p
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המשך בעמוד לב



רכז
miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtzeaezk

ùîî úåéøò.zezixka ode ,"zen ixg`"a yxetnd Ðúåéðùzeipy lr minkg exfby Ð

ipy wxta zeiepyd zeixr x`ye ,eia` m`e en` m` oebk ,dxiard on wigxdl odl

(`,`k) zenaic.úåéðùã ïåéëàúééøåàãî äéì ïééæç."dy`l didz ele" dia opixw Ðéàîà
ñð÷ äì ïéà"dxrp" "dxrp" dil zilc ,ipnizd oernyk xninl `ki` zeixra `nlya Ð

.`iyw zeipy `l` ."dxrpd"éðîéúä ïåòîùÐ

.died da yiy dy` :xn`c ,oiwxit yixaéáø
àéñðî ïá ïåòîùdie`xd dy` :xn`c Ð

.dniiwlàéä ïðáøibiltc Ð,xi`n iaxc`yixa

.oiwxitäãåäé éáøë äì øáñ úðàîîáåxn`c Ð

zp`nn dxrp :dpin weciz ikde .zp`nn dxrp

`nlra dxrp `d ,qpw dl oi`Ð.qpw dl yi

úåøòù éúù àéáúù ãòdpi` d`iadyne Ð

.okin xg`l lra `l elit`e ,zp`nnäãåäé éáø
øîåàdlcby xg`l lra `l m` ÐÐ.zp`nn

ïáìä ìò øåçù äáøéù ãòizy :yxtn dcpae Ð

daxiy enk d`xpe ,zeakey zexry.xegyd

àéä äãåäé éáø àìàdxrp zp`nnae Ð

wecz `le ,qpw dl oi`c opirny`yi dphw `d

qpw dl oi` inp `pzc ,zipeli` iabe .qpw dlÐ

,xi`n iaxk xaq dphwac meyndzephwn efe

.xbal z`vi'åë éøáã åæ.(a,n) oiwxta onwl Ð

øéàî éáøë äì øáñ,qpw dl oi` dphwc Ð

.zipeli`a qpw oi` ikd meynäéìò âéìôåÐ

`pz ike .xegyd daxiy cr :xn`e ,zp`nna

dl yi o`nl die`xd `d ,qpw dl oi` zp`nnd

.xn`w dxrpa ,qpwïàîì äéåàøä úðàîî éàî
xi`n iax dleke ,xn`w dphw lk ,xnelk Ð

.`idíéìåúá úðòè ïäì ùéådciqtdl Ð

.daezkàäøéàî éáødl oi` dphw :xn`c Ð

.xbal dzvi dzephwn zipeli`e ,qpwäì éøà÷ãå
äì éøà÷ éàîziaa ef daeyz aiydy in Ð

dil `xiaq `le ,egex lr dzlr dn ,yxcnd

opaxe xi`n iaxk edpinwe`l `ki`c?íåùî
äéìò àúéøçà àîøéîì äéì úéàãd`iad `l Ð

lr zxg` aiydl yiy itl `l` yxcnd zial

zyxg` dheye zyxg ;ef.dheyeúøâåáÐ

.odili`n milk dilezaìàéìîâ ïáø àäÐ

zxne` `id :(a,ai) `nw wxta xn`c

"izqp`p ipzqxi`yn"Ðoi` inp `kd .zpn`p

:opixn`c ,dzaezk dciqtdl mileza zprh dl

oerhl zgwt ded i`Ðipzqxi`yn" dprh ded

.`pnidne ,"izqp`pòùåäé éáø àäxn`c Ð

"oiig ep` ditn `l"Ðzprh dl yi `kd

onw dprh ded inp i`c ,milezaÐopipnidn `l

.dlïåùàøä äìéì äì ïéðúåðdnk lreae Ð

mca dlild eze` ly minc lk opilze ,zelira

l` .mileza.zxbeal mileza mc dl zi` :`n

`l i`cÐzlira `l` dl azinl ira ded `l

mileza dl zi`c oeike ,devnÐlrac `kid

dqpk `dc ,dzaezk ciqtz mc `vn `le

.dlera d`vne dleza zwfga
éëä
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ìáà]iax ipn xninl ivn ded `l Ð `id ipnizd oerny ipne qpw odl yi oie`l iaiig

iaigl zezixk iaiig deyn ixdy ,zeipy edl ixw ded `l diciclc ,`id `ipegp

iaiig Ð zeipye ,zezin iaiig Ð zeixre ,`aiwr iax ipn `d xn`w `lc `de .oic zia zezin

:cere .oiqtez oiyeciw ixn`c ,opaxk elit` inwe`l dil `gipc `l` Ð oie`l iaiige zezixk

ipnizd oerny ipn `nw `pyila xn`wc meyn

oa oerny iax ipn ixn`c `ki`a inp xn`w ,`id

.[ipnizd oernyc dizbelt xa iedc ,`id `iqpn

ãòlr" iqxb `lc zi` Ð 'ek xegyd daxiy

dcp) "oniq `a" wxta opixn`c meyn ,"oald

izy ediy ick `l` ,ynn daxiy `l :(`,ap

lr"e .xegy daxiy enk d`xpe ,zeakey zexry

:yxit l`ppg epiaxe .oald on xzei rnyn "oald

,mixegy md xyal jenq zexrydy Ð oald lr

.mipal my`xae

åælkc (a,n) onwlc oizipzn` Ð xi`n iax ixac

.dcedi ax dl xn`w ,qpw oi` xkn yiy mewn

íàåirain dcedi iaxe xi`n iax ixac ef `zi`

diy`i iaxe ozpei iaxc ab lr s`e Ð dil

"zezin rax`" wxt seqa xi`n iaxk edl `xiaq

cr :yxitc ,mz epiax yexitl (a,eq oixcdpq)

yexitl elit`e .zg` dzina oieey mdipy eidiy

iax mewn lkn Ð oiyper ipa yxtnc qxhpewd

`d dil zilc ,dil `xiaq xi`n iaxk diy`i

xht `dc ,'ek dxrp o`k (a,n) onwl opax iyxcc

iax ixac ef xn`w `l mewn lkn .dqxe`n dphw

iax ixac ef :`kd jixt `lc ,diy`i iaxe xi`n

iaxc meyn `l` ,dil irain dcedi iaxe xi`n

minkg llka iede ,xi`n iaxc dizbelt xa dcedi

ded Ð bilt `lc `zi` m` ,ikdle .dilr ibiltc

la` .dcedi iaxe xi`n iax ixac ef xninl dil

diy`i iax Ð ipn `d xninl dil dedc :dyw

.dcedi iaxk dl xaq zp`nnae ,`id

éðúéìåipz iedc ab lr s` Ð `iyw dphw

inp ipz mewn lkn ,qpw dl oi`c dphw

zexrp dl yiy dphw `wec `pin` dedc .zipeli`

ipyn `l i`n` :wgvi epiaxl dnize .qpw dl oi`

zad izn crc ,ol rnyn `w digxe` ab`c

.zexry izy `iazy cr Ð zp`nn

úùøçämileza zprh odl oi` 'ek dheyde

zgwt ded i`c :qxhpewa yxit Ð

dywe ."izqp`p ipzqxi`yn" dprh ded oerhl

iwet`l wtqn ikd dl opiprh ikidc :wgvi epiaxl

,irxzi` dteb zwfg ,dprh `l idi`c oeik ,`penn

`l oenn zwfg la` ,jiptl hegy xey iedc

yexitl di`x wgvi epiax `ian ,edine !rxzi`

a,er zeaezk) "xicnd" wxta xn`c :qxhpewd:(

eilr exiagn `ivend Ð dknd it clbed `l

lr Ð inc gah aidi `l elit`c yxtne .di`xd

`de .dtxhp xkend zeyxay di`x `iadl gahd

da eidc "xicnd"c oizipznl iy` ax yxtnc

,di`x `iadl a`d lr dia` ziaa dcere oinen

.jcia il dpn Ð `tiq ,jcia `a`l dpn Ð `yix

metl rnynck ,sicr ixa `nye ixac mrhn `l

`tiq .a` ly oiqexi`a `id daezkdc ,ezac sebd zwfg ipdn `l a`d iablc Ð jcia `a`l dpn `yix :qxhpewa mzd yxitck `l` ?ikd dl opiprh ikidc dyw ded ok m`c Ð `hdix

i`n` ,oinen da eclep dqx`zpync di`x `iadl a`d lr dia` ziaa dcerc xn`w i`n` Ð mzd xn`w ixa mrhn i`c ,yxtl jixv oke .dcic sebd zwfg ipdn dcic iablc ,jcia il dpn

.`id ur zken zwfgay itl mileza zprh odl oi`c :`kd yxtl d`xp wgvi epiaxle .il ixa xn` a` elit` ,di`x `iadl jixvc rnyn oipr lkac ?il ixa xn`c oeik ,di`x `iadl jixv

oke .ze`yp ur zken zwfga Ð ixn` ivn `lc ,dheye zyxg ,jpd la` .ur zken ody ixn`w `lcn ,mileza zprh odl yi miyp x`y mewn lkn Ð ohagn iheag inp edlekc ab lr s`e

,xity jixt wgvi epiax yexitle ."mileza zprh odl yie" mixtq aexa aezk oi`e .`l eze ,qpw odl yi zipeli`de dheyde zyxgd :`l` `ziixaa lirl opiqxb `l mixtq aexac ,d`xp

epiaxe .dqx`p dqx`zpync `zyd opixn` `dc ,edl opiayg zeleza zwfga inp `kd ?jixtw i`n qxhpewd yexitl la` .ur zken zwfga edl opiayg `l `nl` Ð qpw odl yi xn`wcnc

Ð da xikd `l oia da xikd oia ,ur zken :(`,bi zeaezk) `nw wxta xn`c ,xi`n iaxk mileza zprh odl oi` ipzwc `d ipyn `l i`n`c :wgvi epiax yexitl dywd mdxa` oa oeyny

`dc ,ixnbl dzaezk dciqtd `l dteb zipelii` jgxk lr `d Ð zipelii`c `inec zyxg ipzwc meyn `niz ike !dpn ozaezk ixn`c ,opaxk Ð mileza zprh odl yi ipzwc `de .miz`n

.dpn daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk :(a,`i) `nw wxta dil `xiaq ryedi iax `d l`ilnb oax `d ipync zyy ax
i`
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רכח
miwxt dyelyaa cenr el sc ± iriax wxtzeaezk

:opiqxb ikdçúô úðòè ïéòè÷ã ïðé÷ñò éàîá àëä .éîð éëä íéîã úðòè ïéòè à÷ã éà
çåúômc iz`vn `le izlra xn`wc i` ÐÐipzwc `kde .`id `ziilrn dprh i`ce

mileza zprh dl oi`Ðda `vnp m` izwca `l mce ,iz`vn gezt gzt xn`e oirhwc

dphwe dxrpa .e`l m`Ðxxal leki oi`y it lr s`e .`nw wxta opixn`ck ,`id dprh

epipta eixacÐgxeh mc` oi` dwfg :opixn`

la` .dciqtne dcerqa,dxbaynxv dngx oi`

.gezt gzt eli`k el dnece ,dligzakäèáçðù
.oixyep dilezae Ðúåàåø åäìåëexyp m` Ð

odileza.[mc ze`ex]ïîàì úåàøîåzewqete Ð

`l m`e ,zeleza opi`y odilrezricedÐ

.ezrhdäîàì äàøî äðéàå äàåø äðéà åæåÐ

dqpky dfeÐzwfgazhagpmc` oi`e ,dqpk

.`ed zerh e`le ,dilr wqetàòéø`viy Ð

my eilr.seifäì ïéùùåç ïéà.dpedkl elit` Ð

àìàinc ikid rx my dilr `vi ÐÐoebk

dlrapy dilr exn`y `le .micraÐok m`c

`xninl i`n?:ixn` `l` !`id dleza e`l `d

edpzraz edcicl,`xeqi`ldxiwtddnvr

.dl eprny `le ,jkl'åë íúä àîìùáikid Ð

i`d ik `xhya opiabn `lc dpin `tt ax xnb?

mzd `nlyaÐmicr yiy oeike ,oivext igiky

zepfd xg` zxfgn dzidyÐ,dl d`vn daxd

zwfga e`lc ,onf xg`l qpw dl oi` ikd meyn

.i`ed dlezaàìà.xhy iabl Ð÷æçåä àåä íà
.xwy icir xg` xefgl Ðå÷æçåä éî ìàøùé ìë

.siifl el oirney zeidl Ðééæ éôåéæ øîéàóÐ

dnecd azk oiekl cnl envr `edazklici

mzgy micr.eaäðùîùìù úåðá ìò úåøéúé
íéðùd`ial zeie`xc oeikc ÐÐxwtd zwfga

zelrape ,od.dzieaya dieayde ,ozeiebaàìå
ùðòé ùåðò ïåñà äéäéoeq` didi m` `d ÐÐ

.ypri `làøîâäéåáù.odk za Ðúìëåà
äîåøúádlera zwfga dl opiwfgn `le Ð

dl leqtldllgnd.ez`iaaäì êòéîù éðôî
xwtd oda oibdep oi` ,xnelk Ðoqpe`l

,dliraaiaxc` ibilt opax] :odnr wgyl `l`

dpi`y yie zlke` dieay yi :exn`e ,`qec

cvik .zlke`?dxedhe iziayp dxn`y dy`d

ip`Ðziaypy micr yi m`e ,zlke``ide

ip` dxedh zxne`Ðzkqna .zlke` dpi`

[zeicr.ïðáøã äæä ïîæá äîåøúá àìàoeikc Ð

`ed `nlra opaxc `xeqi` ,dlrap elit`cÐ

iwet`c ,qpw la` .dwitq lr exfb `l`penn

`l `witqne ,`id dlera wtq :jl `ni` ,`ed

.`penn opiwtnäì éáñð àìå éòðîî àîìãi` Ð

,dlera zwfga dl zieyn dzaezk zzgt

iwgxne.l`xyi elit` dläá ãéòî`w Ð

dcet`c oizrc `wlqda cirn did m`y ,i`w

iebl dlrap `lyÐ.`ed odk m` dp`yi `l

'åëå äá ãéòîã íåùîz` dcetd :exn` `de Ð

dieaydÐ.dp`yiãéòîå äéåáùä úà äãåôä
äðàùé äádeba dil miwc e`l i`c ÐÐ`l

ixdy ,icka ifef icydp`yil.d`ctäá ãéòî
äðàùé àì éãë.da ozp eipir `ny Ð
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éàenk ,`kti` qixb l`ppg epiaxe .qxhpewa qxb jk Ð 'ek inp ikd minc zprh oirh `wc

`nw wxta lirle .'ek inp ikd Ð gezt gzt zprh oirh `wc i` :mixtqa aezk didy

zkenc yxtnc ,l`ppg epiax yexitl dyw zvw .izyxit (`,h)dgzt la` ,minc dl oi` ur

Ð `d :iiepyl ivn iedc ,ryedi iax `de l`ilnb oax `d iiepyl wgc mpga ok m` Ð lerp

zprh oirh `wc Ð `d ,gezt gzt oirh `wc

gxeh mc` oi`c dwfg dil zil `nye .minc

gezt gzta onidn `le ,dciqtne dcerqa

`wc i` xn`wc ab lr s` .dzaezk dciqtdl

`ny Ð on`pc rnync ,inp ikd gezt gzt oirh

rnyn lirlc `ziixa la` .eilr dxqe`l epiid

`inec ,daezk oiprl mileza zprh odl yic

.qpwc

åäìåëyxit Ð on`l ze`xne ze`ex

,zelera ody odilr zewqete :qxhpewd

`dc :eyexitl dywe .ezrhd Ð ezriced `l m`e

dil zi` xi`n iaxe ,opiniiw xi`n iaxc `ail`

`l oia da xikd oia ,ur zkenc (`,bi) `nw wxta

ikdc wgvi epiaxl d`xpe !miz`n Ð da xikd

ody zerceie ,on`l ze`xne ze`ex edlek :eyexit

`edyk] ikdle .odl zecibn odizen`y ,ur zken

zxne` `ide ,mileza jzal iz`vn `l xne`

m`y ,ur zkena zelzl epl oi` Ð iziid dleza

dxn` `l ike .[ip` ur zken :zxne` dzid ok

`neq la` .mileza zprh dl yi Ð ip` ur zken

,dxn` `lc ab lr s` ur zken `idy opilz Ð

d`xn dpi`e d`ex dpi`y itl ,zrcei dpi`c

.dl zcbn dn` oi`e ,dn`l

úàöåéäÐ `id dliwq za rx my meyn

`dc ,`id qpw za e`lc `hiyte

aeig yie li`ed yxtl oi` la` .`id i`ce dlera

dil mwc ,qpw dl oi`c `hiyt dilr `al dliwq

lr `ad oizipzna ipzw `dc dipin Ð daxca

.`ziixaa zeixr ipzw inp lirle ,eza

åìàås` Ð 'ek dieayde zxeibd qpw odl oi`y

`ied `l dieay `ziixe`cnc ab lr

dieayac izkec lka opixn`ck ,dlera zwfga

dxifb meync ,qpw dl oi` mewn lkn Ð eliwd

.dixac lkl dlerak de`yr ,odkl `ypiz `ly

éëåmdy itl iaxr hwp Ð df iaxr dl dyr dn

:(a,hn) oiyecwa xn`ck ,dnifa mitehy

elhp dryz mlerl ecxi dnif oiaw dxyr

miiaxr.íåùî`w Ð dp`yi `l da cirnc

`la ,dp`yi dieayd z` dcetd :jzrc `wlq

.xn`w zecr

ìëî.jixt opgei iaxc `ail` Ð `iyw mewn

,daxl la` .onwlc ikxit jpd lk oke

xkyp `heg `di `ly dcedi iaxc `nrhc xn`c

.icin `iyw `l Ð
xaqe
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íéîc úðòè ïéòè à÷c éà¯éàîa àëä ,éîð éëä ¦§¨¨¥©£©¨¦¨¦©¦¨¨§©
ïðé÷ñò¯øîBà ñBëîeñ" .çeút çút úðòè ïéòè÷c ¨§¦©§¨¨¥©£©¤©¨©¨¥

."íéìeúa úðòè dì ïéà àîeñ :øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦¨¥¨©£©§¦
úèaçpL éðtî :àøéæ ø"à ?ñBëîeñc àîòè éàî©©£¨§¨¥¨¦§¥¤¤§¤¤
eälek !éèaçéî éèeaç éîð eälek .ò÷ø÷ éab ìò©©¥©§©§©¦©¦¦©§¦§
äàøî dðéàå ,äàBø dðéà Bæ ,ïnàì úBàøîe úBàBø©§§¦¨¥¨¨§¥¨©§¨
ñð÷ àì dì ïéà òø íL íeMî úàöBiäå" .dnàì§¦¨§©¥¦¥©¥¨Ÿ§¨
!àéä äìé÷ñ úa òø íL íeMî úàöBiä ."éezét àìå§Ÿ¦©¥¦¥©©§¦¨¦
òø íL äéìò àöiL éî :øîà÷ éëä :úLL áø øîà̈©©¥¤¨¦¨¨©¦¤¨¨¨¤¨¥©

dúeãìéa¯áø øîà .éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà §©§¨¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦¨©©
.déa ïðéaâî àì àòéø àøèL éàä ,dpéî òîL :àtt©¨§©¦¨©§¨¨¦¨¨©§¦©¥
àôééæc àøèLc déìò àì÷ ÷ôðc àîéìéà ?éîc éëéä¥¦¨¥¦¥¨§¨©¨¨£¥¦§¨¨§©§¨

àëä dúååëc ,àeä¯àäå ,éàðæc àì÷ dìò ÷ôðc ¦§¨¨¨¨§¨©£¨¨¨¦§©§¨
øéòa äpæî íL dì àöé :àáø øîà¯ïéLLBç ïéà ¨©¨¨¨¨¨¥§©¨¨¦¥§¦

éäðúòáz eäãéãì :éøîàå éøz éa eúàc ,àlà !dì̈¤¨§¨¥§¥§¨§¦§¦§§©£©§¦
àëä dúååëc .àøeqéàa¯:éøîàå éøz éa eúàc §¦¨¦§¨¨¨¨§¨¥§¥§¨§¦

íúä àîìLa ."éì eôéiæ" eäì øîà eäãéãì¯éçéëL §¦§£©§©§¦¦§¨¨¨¨§¦¦
àëä àlà ,ïéöeøt¯÷æçeä àeä íà¯ìàøNé ìk §¦¤¨¨¨¦§©¨¦§¨¥

ôeifà øãäî à÷c ïåék ,éîð àëä !?e÷æçeä éîà¯ ¦§§¨¨©¦¥¨§¨©£©©¦¨
éiæ éôeiæ øîéà.áúëå óäðùî:ñð÷ ïäì ïéàL elàå ¥©¦¥©¥§¨©§¥¤¥¨¤§¨

ecôpL ,äçôMä ìòå ,äéeáMä ìòå ,úøBibä ìò àaä©¨©©¦¤§©©§¨§©©¦§¨¤¦§
ìL úBða ìò úBøéúé eøøçzLpLå eøéibúpLåíéðL L §¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§¨¨¦

éøä úéãôpL äéeáL øîBà äãeäé éaø .ãçà íBéå§¤¨©¦§¨¥§¨¤¦§¥£¥
,dúMeã÷a àéäét ìò óà,Bza ìò àaä .äìBãbL ¦¦§¨¨©©¦¤§¨©¨©¦

úa ìò ,BzLà úa ìò ,Bða úa ìò ,Bza úa ìò©©¦©©§©©¦§©©
dza úa ìò ,dða¯áéiçúnL éðtî ,ñð÷ ïäì ïéà §¨©©¦¨¥¨¤§¨¦§¥¤¦§©¥

BLôða áéiçúnä ìëå ,ïéc úéa éãéa ïúúénL ,BLôða§©§¤¦¨¨¦¥¥¦§¨©¦§©¥§©§
LBðò ïBñà äéäé àì íàå" :øîàpL ,ïBîî ílLî ïéà¥§©¥¨¤¤¡©§¦Ÿ¦§¤¨¨

."LðòéàøîâàñBc éaøå äãeäé éaø :ïðçBé øîà ¥¨¥¨©¨¨©¦§¨§©¦¨
äãeäé éaø ;ãçà øác eøîà¯àñBc éaø ,ïøîàc àä ¨§¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨©©¦¨

¯.àñBc éaø éøác ,äîeøúa úìëBà äéeáL :àéðúc§©§¨§¨¤¤¦§¨¦§¥©¦¨
éëå ?ælä éáøò dì äNò äî éëå :àñBc éaø øîà̈©©¦¨§¦¤¨¨¨£¨¦©¨§¦
øîà ?äpeäkä ïî dìñt äécc ïéa dì CòénL éðtî¦§¥¤¦¥¨¥©¤¨§¨¨¦©§¨¨©
äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì àîìc :äaø©¨¦§¨¨¦©¨¨¨¨©©¦§¨

íúä ìáà ,økNð àèBç àäé àlL àlà àëä¯ïðaøk ¨¨¤¨¤Ÿ§¥¥¦§¨£¨¨¨§©¨©
íúä àñBc éaø øîàå÷ àì ïàk ãò :éîð éà .déì àøéáñ¯ìáà ,ïðaøc äîeøúa àlà §¦¨¥¦©¦©¨¨¨§¨©©¦¨¨¨¤¨¦§¨§©¨©£¨

àúééøBàc ñð÷¯àäé àlL àëä äãeäé éaøc déîòèå :ééaà déì øîà .déì àøéáñ ïðaøk §¨§©§¨§©¨©§¦¨¥£©¥©©¥§©£¥§©¦§¨¨¨¤Ÿ§¥
,àéðz àäå ?àeä økNð àèBçeléôà ,dúMeã÷a àéä éøä úéaLpL äéeáL :øîBà äãeäé éaø ¥¦§¨§¨©§¨©¦§¨¥§¨¤¦§¥£¥¦¦§¨¨£¦

íúäå ,íéúàî dúaeúk íéðL øNò úa¯,éîð íúä ?àkéà økNð àèBç àäé àlL éàî ©¤¤¨¦§¨¨¨©¦§¨¨©¤Ÿ§¥¥¦§¨¦¨¨¨©¦
úà äãBtä :àéðúäå ?äîéé÷ dúMeã÷a äãeäé éaø øáñå .dì éáñð àìå éòðîéî àîìc¦§¨¦§§¦§¨¨§¦¨§¨©©¦§¨¦§¨¨©§¨§¨©§¨©¤¤

da ãéòî ;äpàOé äéeáMä¯Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà äãeäé éaø .äpàOé àì¯úà äãBtä :zøîà ;àéL÷ dôeb àä !äpàOé àì ©§¨¦¨¤¨¥¦¨Ÿ¦¨¤¨©¦§¨¥¥¨¥¨Ÿ¦¨¤¨¨¨©§¨¨§©§©¤¤
da ãéòî :àðz øãäå ,äpàOé äéeáMä¯úà äãBtä :øîà÷ éëä ;àéL÷ àì àä !?äpàOé àì da ãéòîc íeMî ,äpàOé àì ©§¨¦¨¤¨©£©¨¨¥¦¨Ÿ¦¨¤¨¦§¥¦¨Ÿ¦¨¤¨¨¨©§¨¨¦¨¨©©¤¤

da ãéòîe äéeáMä¯éãk da ãéòî ,äpàOé¯äãeäé éaø ;àîéà :àtt áø øîà !äãeäé éaøì àéL÷ íB÷î ìkî .äpàOé àì ©§¨¥¦¨¦¨¤¨¥¦¨§¦Ÿ¦¨¤¨¦¨¨©§¨§©¦§¨¨©©©¨¥¨©¦§¨
Ck ïéáe Ck ïéa øîBà¯:eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì äãeäé éaø ,éðú÷ãk íìBòì :øîBà òLBäé áøc déøa àðeä áø .äpàOé ¥¥¨¥¨¦¨¤¨©¨§¥§©§ª©¥§¨¦§¨¨¥©¦§¨§¦§¥¤§©¨©¨¨©§

éãéãì¯eëãéãì àlà ,äpàOé Ck ïéáe Ck ïéa¯da ãéòîe äéeáMä úà äãBtä ?ïðaøå !déì éòaî äpàOé àì Ck ïéáe Ck ïéa §¦¦¥¨¥¨¦¨¤¨¤¨§¦§¥¨¥¨Ÿ¦¨¤¨¦¨¥¥§©¨©©¤¤©§¨¥¦¨
äpàOé¯äpàOé àì éãk da ãéòî ,éãëa éæeæ Léðéà éãL àì¯:óñBé áøì ìàeîL øa àtt áø déì éîø .da ïúð åéðéò ànL ¦¨¤¨¨¨¥¦¦¥¦§¦¥¦¨§¦Ÿ¦¨¤¨¤¨¥¨¨©¨¨¥¥©©¨©§¥§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zeaezk(iying meil)

:`xnbd zvxzníéîc úðòè ïéòè à÷c éà`id lrad zprh m` - ¦§¨¨¦©£©¨¦
,mc dl `vn `lyénð éëäce -dciqtdl `id daeh dprh i` ¨¦©¦

ixacn gkeny enke ,mileza mc yi zxbeal s`y meyn ,dzaezk
e .axïðé÷ñò éàîa àëäel oi`y `ziixad dxn` ote` dfi`a - ¨¨§©¨§¦¨

,mileza zprhçeút çút úðòè ïéòè÷cgzt oreh lrady - §¨¨¦©£©¤©¨©
epl drinyde ,`l e` mc dl yi m` wca `le ,iz`vn gezt
dciqtdl ef dprh dliren dxrp e` dphw iably s`y `ziixad
xv dngx oi` zxbeay meyn ,dprh ef oi` zxbea dy`a ,dzaezk
j` `vn gezt gzty el dncp jkitle ,dzexrpa didy itk

.dleza dzid zn`a

* * *
`ziixaa epipy(`"r):àîeñ ,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ§¥¦©¦¥¦¨

,z`yipdíéìeúa úðòè dì ïéàd`vny oerhl leki lrad oi` - ¥¨©£©§¦
:`xnbd zl`ey .dzaezk dciqtdle ,dlerañeëîeñc àîòè éàî©©§¨§§
:`xnbd daiyn .mileza zprh oi` `neqayéðtî ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¦§¥

,ò÷ø÷ éab ìò úèaçpL.dileza mi`vei dknd gkne ¤¤§¤¤©©¥©§©
:`xnbd dywnéèaçéî éèeaç énð eälekzehagp zepad lk ixd - §©¦©¥¦©§¥

zprh zkiiy `ly xn`p dy` lka ok m`e ,rwxwa mizirl
:`xnbd zvxzn .d`yp ok zrc lry oeik ,milezaeäleklk - §

,odileza mixyepe zehagp od m` ,zepadúBàBø,mcd z`úBàøîe©§
,ïnàìz`f el exn` `l m`e ,zeleza opi` odizepay zericen ode §¦¨

`idy zrc lr d`ypy ,xaca drhen `ed ixd ,oiyeciwd mcew
j` ,dzaezk dciqtn dlera d`vny oeike ,dlezaBæ,`neqd -

äàBø dðéà,mcd z`,dnàì äàøî dðéàådl wqete dze` `yepde ¥¨¨§¥¨©§¨§¦¨
.dleza dpi`y okziy ok zrc lr z`f dyer daezk

* * *
lirl `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd(:dl)z`veidy epipy my ,

:`ziixaa epipy .dztne qpe` ly qpw dl oi` rx my meyn
.éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà ,òø íL íeMî úàöBiäådzr dpiade §©¥¦¥©¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦

dxen`d 'rx my `iven' zyxtl `ziixad zpeeky `xnbd
micr `iade ,mileza dl `vn `l dlray dy` epiide ,dxeza
lry ,dyxib okle ,eilr dxq`pe oi`eyipl oiqexi`d oia dzpify
ddnz .qpwn xeht dze` dztn e` qpe`dy `ziixad dxn` df

:`xnbd,òø íL íeMî úàöBiäixd,àéä äìé÷ñ úaoeik ,xnelk ©¥¦¥©©§¦¨¦
,dlera xak `idy gxkda dzepf lr dliwq zaiigzn `idy

.dlezaa wx exn`p dztne qpe` oic eli`e
:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zx`anéëä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨¦

øîà÷,`ziixad zpeek `id jk -,dúeãìéa òø íL äéìò àöiL éî ¨¨©¦¤¨¨¨¤¨¥©§©§¨
,df 'rx my' edn x`eai oldle,éezét àìå ñð÷ àì dì ïéàqp` m` ¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦

.dze` dzit e` mc` dze`
zx`an jk jezne ,aeg xhy iabl oic ef `ziixan zcnel `xnbd

:'dzeclia rx my dilr `vi' edndpéî òîL ,àtt áø øîàyi - ¨©©¨¨§©¦¨
c ,df oicn cenllàòéø àøèL éàä`viy ,egek rxedy aeg xhy - ©§¨¨¦¨

eqt `edy my eilr,ldéa ïðéaâî àìaegd z` eci lr miaeb oi` - Ÿ©§¦¨¥
.ea aezkd

`linne ,aeg xhy eze`a xaecn leqt my dfi`a zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .`ziixad zwqer ote` dfi`aéîc éëéädfi`a - ¥¦¨¥

,eixac z` `tt ax xn` ote`àøèLc déìò àì÷ ÷ôðc àîéìéà¦¥¨§¨©¨¨£¥¦§¨¨
àeä àôééæcok m` ,siiefn `edy df xhy lr lew `vi m` -dúååëc §©§¨¦§¨©

àëämy dilr `viy' `ziixad ixac z` yxtl yi jkl dneca - ¨¨
,'dzeclia rxéàðæc àì÷ dìò ÷ôðc,dzpify lew dilr `viy - §¨©£¨¨¨¦§©

dlera `ny yygn qpwd melyz z` dpnn repnl ick jka ice
,`idåc ,ok xnel okzi `l ixd,àáø øîà àäy diept dy`dì àöé §¨¨©¨¨¨¨¨

,øéòa äpæî íL,jk lr micr e`a `ledì ïéLLBç ïéàlew zngn ¥§©¨¨¦¥§¦¨
.iezite qpw dl yi i`ce ok m`e ,dpedkl elit` zxzene ,df
:xg` ote`a `tt ax ixac z`e `ziixad z` zx`an `xnbd,àlà¤¨

ote`a zwqer `ziixadéäðúòáz eäãéãì éøîàå éøz éa eúàc§¨¥§¥§¨§¥§¦§§©£©§¦
àøeqéàaxacl mze` draz ef dy`y ecirde micr ipy e`ay - §¦¨

xazqne zepfa dvext `idy di`x efe ,dl eaxiq mde dxiar
ok m` ,iezite qpw dl oi` okle ,dlrap xakyàëä dúååëcenk - ¦§¨©¨¨

ote`a xaecn `tt ax ly epica okeäãéãì éøîàå ,éøz éa eúàc§¨¥§¥§¨§¥§¦§
éì eôéiæ eäì øîàxhya aezk enyy ipelt eze`y micirne - ¨©§©§¦

oeik j` ,el eaxiqe ,aeg xhy lr xwya el mezgl mdn ywia
`viy xhyd z` s` milqet ep` ,seifa ceyg `edy mi`ex ep`y

.epiptl
,mieey mipecipd oi` ixd :`xnbd dywníúä àîìLaef `xaq - ¦§¨¨¨¨

c ,zepf oiprl zpaenéçéëLmc` ipa miievn -,ïéöeøtyiy oeike §¦¥§¦
xazqn ,jkl dnvr z` dxiwtde zepf xg` zxfgn dzidy micr
dleza dpi`y oeike ,dxiar dnr exary mixg` mivext d`vny

,iezite qpw dl oi`,àëä àlà,aeg xhy iabl÷æçeä àeä íà- ¤¨¨¨¦§©
j` ,seif xg` xfgn `edy micnel ep` micrd ixacn mpn`ìk̈

e÷æçeä éî ìàøNé,miievn xwy icr oi` `lde ,siifl el renyl ¦§¨¥¦§§
leqtpe xwy icr md xhyd lr minezgd micrdy yeygp recne

.xhyd z`
enzgiy mc` ipa mzqa micyeg ep` oi` ok` :`xnbd zvxzn

`l` ,xwyénð àëäeze`a `ed cygd ,aeg xhy iabl ,o`k s` - ¨¨©¦
c ,envr mc`àôeéfà øcäî à÷c ïåékxfgn `edy epi`xe xg`n - ¥¨§¨©§©©¦¨

,xhy siifl zpn lr miyp` xg`øîéà`ny ,mixne` ep` -éôeiæ ¥©©¥
éiæáúëå óokle ,epiptly micrd zenizg z` siif envr `ed - ©¥§¨©

xg` zxfgnd dy` iabl `ziixaa x`eand oirke ,leqt xhyd
zwfga dze` micinrn ep` ,ynn dzpify micr oi`y s`y ,zepf

.dzpify

äðùî
igzadpynd dhxit wxtd zl(.hk)m` ,qpw odl yiy zexrpd z`

zexrp oze` z` epizpyn dpen dzr .oze` dzit e` qp` mc`
`ady zngn e` ,zelera zwfga ody zngn e` ,qpw odl oi`y
minelyzn exhet df dzin aeige ,oic zia zzin aiigzn odilr

:'dipin daxca dil mw' oicnelàåzexrpñð÷ ïäì ïéàLqpe`d - §¥¤¥¨¤§¨
,qpwn xeht oze` dztn e`å ,úøBibä ìò àaä`ad okäéeáMä ìò ©¨©©¦¤§©©§¨

,dzctpe miieb icia dieay dzidy l`xyi za -å`ad okìò §©
äçôMä,dxxgzypy ziprpkdecôpL[zeieayd-]eøéibúpLå ©¦§¨¤¦§§¤¦§©§

[zexeibd-]eøøçzLpLåodyk [zegtyd-]ìL úBða ìò úBøéúéL §¤¦§©§§§¥©§¨Ÿ
,ãçà íBéå íéðLmiiebd zeyxa eidy oeike ,d`ial zeie`x ody ¨¦§¤¨

oi`e ,od zelerae mdl exwtedy zwfga od ixd zeixra mivextd
.qpw odläãeäé éaøe dieayd oic lr wleg,øîBà,úécôpL äéeáL ©¦§¨¥§¨¤¦§¥

,äúMeã÷a àéä éøäe ,dlrap `le dxnypy zwfgeneét ìò óà £¥¦¦§¨¨©©¦
L`idyk miiebd zeyxa dzid,äìBãb.iezite qpw dl yie ¤§¨

aiigzny zngn qpw aeig mda oi`y mipte` d`ian dpynd
mc` :dzin,Bza ìò àaäe`BzLà úa ìò ,Bða úa ìò ,Bza úa ìò ©¨©¦©©¦©©§©©¦§

e` ,mcewd dlran dclepydða úa ìòe`dza úa ìòezy` ly ©©§¨©©¦¨
,xg` lranL éðtî ,ñð÷ ïäì ïéàqpe`dBLôða áéiçúndyrn lr ¥¨¤§¨¦§¥¤¦§©¥§©§

,dfïúúénLel` lk ly,ïéc úéa éãéa,dtixya mipecipyållk ¤¦¨¨¦¥¥¦§
y epicia `edBLôða áéiçúnä ìëoic zia ici lr zenlílLî ïéà ¨©¦§©¥§©§¥§©¥

ïBîî,dzind mr aiigzdyøîàpLexag z` zekdl oiekznd iabl ¨¤¤¡©
,dicli e`vie zxaern dy` dkdeLðòé LBðò ïBñà äéäé àì íàå'§¦Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥

'dX`d lrA eilr ziWi xW`M(ak `k zeny)m`y weqtd zpeeke , ©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨
wiiecne ,zecle inc lral mlyi dy`a zeen oeq` didi `l
zzina gvexd yprpy ,dy`d dzny oeq` didi m`y weqtdn
.mlyne zn mc` oi`y itl ,zecle inc mlyl aiigzi `l ,oic zia

* * *

àøîâ
,dcedi iax ly enrh xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
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כתובות. פרק שלישי - אלו נערות דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zeaezk(iying meil)

:`xnbd zvxzníéîc úðòè ïéòè à÷c éà`id lrad zprh m` - ¦§¨¨¦©£©¨¦
,mc dl `vn `lyénð éëäce -dciqtdl `id daeh dprh i` ¨¦©¦

ixacn gkeny enke ,mileza mc yi zxbeal s`y meyn ,dzaezk
e .axïðé÷ñò éàîa àëäel oi`y `ziixad dxn` ote` dfi`a - ¨¨§©¨§¦¨

,mileza zprhçeút çút úðòè ïéòè÷cgzt oreh lrady - §¨¨¦©£©¤©¨©
epl drinyde ,`l e` mc dl yi m` wca `le ,iz`vn gezt
dciqtdl ef dprh dliren dxrp e` dphw iably s`y `ziixad
xv dngx oi` zxbeay meyn ,dprh ef oi` zxbea dy`a ,dzaezk
j` `vn gezt gzty el dncp jkitle ,dzexrpa didy itk

.dleza dzid zn`a

* * *
`ziixaa epipy(`"r):àîeñ ,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ§¥¦©¦¥¦¨

,z`yipdíéìeúa úðòè dì ïéàd`vny oerhl leki lrad oi` - ¥¨©£©§¦
:`xnbd zl`ey .dzaezk dciqtdle ,dlerañeëîeñc àîòè éàî©©§¨§§
:`xnbd daiyn .mileza zprh oi` `neqayéðtî ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¦§¥

,ò÷ø÷ éab ìò úèaçpL.dileza mi`vei dknd gkne ¤¤§¤¤©©¥©§©
:`xnbd dywnéèaçéî éèeaç énð eälekzehagp zepad lk ixd - §©¦©¥¦©§¥

zprh zkiiy `ly xn`p dy` lka ok m`e ,rwxwa mizirl
:`xnbd zvxzn .d`yp ok zrc lry oeik ,milezaeäleklk - §

,odileza mixyepe zehagp od m` ,zepadúBàBø,mcd z`úBàøîe©§
,ïnàìz`f el exn` `l m`e ,zeleza opi` odizepay zericen ode §¦¨

`idy zrc lr d`ypy ,xaca drhen `ed ixd ,oiyeciwd mcew
j` ,dzaezk dciqtn dlera d`vny oeike ,dlezaBæ,`neqd -

äàBø dðéà,mcd z`,dnàì äàøî dðéàådl wqete dze` `yepde ¥¨¨§¥¨©§¨§¦¨
.dleza dpi`y okziy ok zrc lr z`f dyer daezk

* * *
lirl `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd(:dl)z`veidy epipy my ,

:`ziixaa epipy .dztne qpe` ly qpw dl oi` rx my meyn
.éezét àìå ñð÷ àì dì ïéà ,òø íL íeMî úàöBiäådzr dpiade §©¥¦¥©¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦

dxen`d 'rx my `iven' zyxtl `ziixad zpeeky `xnbd
micr `iade ,mileza dl `vn `l dlray dy` epiide ,dxeza
lry ,dyxib okle ,eilr dxq`pe oi`eyipl oiqexi`d oia dzpify
ddnz .qpwn xeht dze` dztn e` qpe`dy `ziixad dxn` df

:`xnbd,òø íL íeMî úàöBiäixd,àéä äìé÷ñ úaoeik ,xnelk ©¥¦¥©©§¦¨¦
,dlera xak `idy gxkda dzepf lr dliwq zaiigzn `idy

.dlezaa wx exn`p dztne qpe` oic eli`e
:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zx`anéëä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨¦

øîà÷,`ziixad zpeek `id jk -,dúeãìéa òø íL äéìò àöiL éî ¨¨©¦¤¨¨¨¤¨¥©§©§¨
,df 'rx my' edn x`eai oldle,éezét àìå ñð÷ àì dì ïéàqp` m` ¥¨Ÿ§¨§Ÿ¦

.dze` dzit e` mc` dze`
zx`an jk jezne ,aeg xhy iabl oic ef `ziixan zcnel `xnbd

:'dzeclia rx my dilr `vi' edndpéî òîL ,àtt áø øîàyi - ¨©©¨¨§©¦¨
c ,df oicn cenllàòéø àøèL éàä`viy ,egek rxedy aeg xhy - ©§¨¨¦¨

eqt `edy my eilr,ldéa ïðéaâî àìaegd z` eci lr miaeb oi` - Ÿ©§¦¨¥
.ea aezkd

`linne ,aeg xhy eze`a xaecn leqt my dfi`a zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .`ziixad zwqer ote` dfi`aéîc éëéädfi`a - ¥¦¨¥

,eixac z` `tt ax xn` ote`àøèLc déìò àì÷ ÷ôðc àîéìéà¦¥¨§¨©¨¨£¥¦§¨¨
àeä àôééæcok m` ,siiefn `edy df xhy lr lew `vi m` -dúååëc §©§¨¦§¨©

àëämy dilr `viy' `ziixad ixac z` yxtl yi jkl dneca - ¨¨
,'dzeclia rxéàðæc àì÷ dìò ÷ôðc,dzpify lew dilr `viy - §¨©£¨¨¨¦§©

dlera `ny yygn qpwd melyz z` dpnn repnl ick jka ice
,`idåc ,ok xnel okzi `l ixd,àáø øîà àäy diept dy`dì àöé §¨¨©¨¨¨¨¨

,øéòa äpæî íL,jk lr micr e`a `ledì ïéLLBç ïéàlew zngn ¥§©¨¨¦¥§¦¨
.iezite qpw dl yi i`ce ok m`e ,dpedkl elit` zxzene ,df
:xg` ote`a `tt ax ixac z`e `ziixad z` zx`an `xnbd,àlà¤¨

ote`a zwqer `ziixadéäðúòáz eäãéãì éøîàå éøz éa eúàc§¨¥§¥§¨§¥§¦§§©£©§¦
àøeqéàaxacl mze` draz ef dy`y ecirde micr ipy e`ay - §¦¨

xazqne zepfa dvext `idy di`x efe ,dl eaxiq mde dxiar
ok m` ,iezite qpw dl oi` okle ,dlrap xakyàëä dúååëcenk - ¦§¨©¨¨

ote`a xaecn `tt ax ly epica okeäãéãì éøîàå ,éøz éa eúàc§¨¥§¥§¨§¥§¦§
éì eôéiæ eäì øîàxhya aezk enyy ipelt eze`y micirne - ¨©§©§¦

oeik j` ,el eaxiqe ,aeg xhy lr xwya el mezgl mdn ywia
`viy xhyd z` s` milqet ep` ,seifa ceyg `edy mi`ex ep`y

.epiptl
,mieey mipecipd oi` ixd :`xnbd dywníúä àîìLaef `xaq - ¦§¨¨¨¨

c ,zepf oiprl zpaenéçéëLmc` ipa miievn -,ïéöeøtyiy oeike §¦¥§¦
xazqn ,jkl dnvr z` dxiwtde zepf xg` zxfgn dzidy micr
dleza dpi`y oeike ,dxiar dnr exary mixg` mivext d`vny

,iezite qpw dl oi`,àëä àlà,aeg xhy iabl÷æçeä àeä íà- ¤¨¨¨¦§©
j` ,seif xg` xfgn `edy micnel ep` micrd ixacn mpn`ìk̈

e÷æçeä éî ìàøNé,miievn xwy icr oi` `lde ,siifl el renyl ¦§¨¥¦§§
leqtpe xwy icr md xhyd lr minezgd micrdy yeygp recne

.xhyd z`
enzgiy mc` ipa mzqa micyeg ep` oi` ok` :`xnbd zvxzn

`l` ,xwyénð àëäeze`a `ed cygd ,aeg xhy iabl ,o`k s` - ¨¨©¦
c ,envr mc`àôeéfà øcäî à÷c ïåékxfgn `edy epi`xe xg`n - ¥¨§¨©§©©¦¨

,xhy siifl zpn lr miyp` xg`øîéà`ny ,mixne` ep` -éôeiæ ¥©©¥
éiæáúëå óokle ,epiptly micrd zenizg z` siif envr `ed - ©¥§¨©

xg` zxfgnd dy` iabl `ziixaa x`eand oirke ,leqt xhyd
zwfga dze` micinrn ep` ,ynn dzpify micr oi`y s`y ,zepf

.dzpify

äðùî
igzadpynd dhxit wxtd zl(.hk)m` ,qpw odl yiy zexrpd z`

zexrp oze` z` epizpyn dpen dzr .oze` dzit e` qp` mc`
`ady zngn e` ,zelera zwfga ody zngn e` ,qpw odl oi`y
minelyzn exhet df dzin aeige ,oic zia zzin aiigzn odilr

:'dipin daxca dil mw' oicnelàåzexrpñð÷ ïäì ïéàLqpe`d - §¥¤¥¨¤§¨
,qpwn xeht oze` dztn e`å ,úøBibä ìò àaä`ad okäéeáMä ìò ©¨©©¦¤§©©§¨

,dzctpe miieb icia dieay dzidy l`xyi za -å`ad okìò §©
äçôMä,dxxgzypy ziprpkdecôpL[zeieayd-]eøéibúpLå ©¦§¨¤¦§§¤¦§©§

[zexeibd-]eøøçzLpLåodyk [zegtyd-]ìL úBða ìò úBøéúéL §¤¦§©§§§¥©§¨Ÿ
,ãçà íBéå íéðLmiiebd zeyxa eidy oeike ,d`ial zeie`x ody ¨¦§¤¨

oi`e ,od zelerae mdl exwtedy zwfga od ixd zeixra mivextd
.qpw odläãeäé éaøe dieayd oic lr wleg,øîBà,úécôpL äéeáL ©¦§¨¥§¨¤¦§¥

,äúMeã÷a àéä éøäe ,dlrap `le dxnypy zwfgeneét ìò óà £¥¦¦§¨¨©©¦
L`idyk miiebd zeyxa dzid,äìBãb.iezite qpw dl yie ¤§¨

aiigzny zngn qpw aeig mda oi`y mipte` d`ian dpynd
mc` :dzin,Bza ìò àaäe`BzLà úa ìò ,Bða úa ìò ,Bza úa ìò ©¨©¦©©¦©©§©©¦§

e` ,mcewd dlran dclepydða úa ìòe`dza úa ìòezy` ly ©©§¨©©¦¨
,xg` lranL éðtî ,ñð÷ ïäì ïéàqpe`dBLôða áéiçúndyrn lr ¥¨¤§¨¦§¥¤¦§©¥§©§

,dfïúúénLel` lk ly,ïéc úéa éãéa,dtixya mipecipyållk ¤¦¨¨¦¥¥¦§
y epicia `edBLôða áéiçúnä ìëoic zia ici lr zenlílLî ïéà ¨©¦§©¥§©§¥§©¥

ïBîî,dzind mr aiigzdyøîàpLexag z` zekdl oiekznd iabl ¨¤¤¡©
,dicli e`vie zxaern dy` dkdeLðòé LBðò ïBñà äéäé àì íàå'§¦Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥

'dX`d lrA eilr ziWi xW`M(ak `k zeny)m`y weqtd zpeeke , ©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨
wiiecne ,zecle inc lral mlyi dy`a zeen oeq` didi `l
zzina gvexd yprpy ,dy`d dzny oeq` didi m`y weqtdn
.mlyne zn mc` oi`y itl ,zecle inc mlyl aiigzi `l ,oic zia

* * *

àøîâ
,dcedi iax ly enrh xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zeaezk(iyiy meil)

åc xnel xyt` ikäãeäé éaø øáñmixne` ep` xac lk iably §¨©©¦§¨
dieayyàéðúäå ,àîéé÷ dúMeã÷a,`ziixaa,äøéibúpL úøBibä ¦§¨¨©§¨§¨©§¨©¦¤¤¦§©§¨

íc äúàøåoecipde ,dly zexibd zliahn 'zrl zrn' jeza dcp §¨£¨¨
`ny miyyeg ep`y ,mc d`exd l`xyi za lkk dpic m`d `ed
e` ,'zrl zrn' iptl e` epiide] mieqn onf iptl xak xwrp df mc
,[mdipiay ohwd xeriyd xg` miklede ,dpexg`d dwicad onfn
oicd zxeibay e` ,mi`nh onf eze`n mda drbpy zexdhd lke
mda drbpy zexdhe ,dzr wx mcd xwrpy milez ep`e dpey

,ozxdha ex`yp okl mcewdzòL dic ,øîBà äãeäé éaøepl ic - ©¦§¨¥©¨©§¨
oeik ,jkl mrhde ,jli`e dz`xy dry dze`n dze` ze`nhl
i`y mewnae ,opaxcn wx `ed rxtnl d`neh ly df yygy
onf eze`a ixdy ,'zrl zrn' xeriya rxtnl dze`nhl xyt`
ohwd xeriya s` exfb `l ,llk `nhn dnc oi`y dieb oiicr dzid

.dxedh dzide dwcay dpexg`d dwicad zrn `edy ,xzeiéaø©¦
éñBée wleg,øîBàzxeibdíéLpä ìëk àéä éøä,l`xyiayäànèîe ¥¥£¥¦§¨©¨¦§©§¨

rxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe ,úòì úòîrxtnl z`nhn ,xnelk ¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
zwelgn `ziixad d`ian .'zrl zrn' zxeza dxiibzpy dryn

:ztqepäëéøöezxeibdìL ïézîäìíéLãç äLcr dxiibzpy dryn §¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦
,dyecwa `ly rxfpy rxf oia oigadl ick ,`ypidl lkezy

,dyecwa rxfpy rxf oial ,dieb dzeidaéñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥
øézîdlãiî àNpéìå ñøàéì.enrh x`eai oldle ,dxiibzpy xg`l ©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨

ixdy ,opgei iax lr dyw `ziixad meiqay dcedi iax ixacne
cr miycg dyly oizndl dkixv zxeiby eixaca x`ean
ok m`e ,dzr zxaern `ide dzeieba dlrapy yygn ,`ypizy
epl yi dgxk lra lraidl iebd cia dxeqnd dieayay oky lk
mixne` ep` dieay lkay xaeq opgei iax eli`e ,dlrapy yeygl

.dlrap `ly zwfga `idy
:`xnbd zvxzndéì øîà,sqei axúéîø à÷ äéeáMà úøBibike - ¨©¥¦¤©§¨¨¨¥

,zewelg odizexaq ixde ,dieay lr zxeibn zeywdl jzrc,úøBib¦¤
dLôð àøhðî àìla` ,iebl lraidln dnvr zxney dpi` - Ÿ§©§¨©§¨

dLôð àøhðî ,äéeáLlraidl `ly zxdfpe ,dnvr z` zxney - §¨§©§¨©§¨
.dzyecwa zx`yp `idy dcedi iax xaeq okle ,miiebl

:envr dieay oicn ,opgei iax lr ztqep `iyew d`ian `xnbd
éîøåoicn l`eny xa `tt ax dywde -äéeáL,oldlc `ziixaay §¨¥§¨

àoicäéeáM`id mlerly ,dcedi iax zrca opgei iax xn`y ©§¨
,dzyecwa zx`ypàéðúc,`ziixaa,äçôMäå äéeáMäå úøBibä §©§¨©¦¤§©§¨§©¦§¨

eøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpLodykìL úBða ìò úBøéúéíéðL L ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§¨Ÿ¨¦
ìL ïézîäì úBëéøö ,ãçà íBéåíéLãç äLoigadl ick ,e`ypiy cr §¤¨§¦§©§¦§Ÿ¨¢¨¦

dzegtya e` diaya dxarzdy okziy ,leqt rxfl xyk rxf oia
,dzeieba e`.ãiî àNpéìå ñøàéì øézî éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨

,miycg dyly zpznd dcedi iax jixvd dieay iabl s`y gkene
miyyeg oi` mlerly dcedi iax xaeq opgei iax ixacl eli`e

.mcewnk dzyecwa `id `l` ,dlrap `ny dieaya
:`xnbd zxtqn÷ézLàaeyii el did `ly ,sqei ax wzy - ¦§¦

e ,ef `iyewldéì øîà,l`eny xa `tt axlàäa Cì òéîL éãéî- ¨©¥¦¦§¦©¨§¨
.ef `ziixa da ayiil jxc zrny m`ddéì øîàxa `tt ax ¨©¥

,l`enyéëä[jk-],úLL áø øîàote`a zwqer `ziixadäeàøL ¨¦¨©©¥¤¤¨¨
,äìòápL.miycg dyly oizndl dl yiy dcedi iax dcen okle ¤¦§£¨

:`xnbd ddnzéëä éà,dlrapy de`xy xaecnyéaøc àîòè éàî ¦¨¦©©§¨§©¦
éñBéoizndl yie ,dlrapy de`x ixde ,cin `ypidl dl xizny ¥

.dyecwa `ly rxfpd rxfl dyecwa rxfpd rxf oia oigadl ick
:`xnbd zvxznúLnLî äpæî äMà ,éñBé éaø øáñ÷ ,äaø øîà̈©©¨¨¨©©¦¥¦¨§©¨§©¤¤

CBîa,rxfd z` ae`yl dlirad xg`l mewn eze`a jen dgipn - §
ick,øaòúz àlLdpi` ,dzeiaya dxarzdy yyg oi`y oeike ¤Ÿ¦§©¥

.miycg dyly oizndl dkixv
:df uexiz `xnbd dgecàîìLaiabl,úøBibc xnel yidzòãc ïåék ¦§¨¨¦¤¥¨§©§¨
dLôð àøhðî éøBibéàìzxney ,aexwa xiibzdl dzrcy oeik - §¦©¥§©§¨©§¨

,z`f repnl jen dl zpnfne dzeieba xarzdln dnvr z` `id
iableénð äéeáLoeik ,jena ynyl zxdfpy xnel yiäòãé àìc §¨©¦§Ÿ¨§¨

dì eèîî àëéä`ny dxeaqe ,dze` exkni okid zrcei dpi` - ¥¨©§¨
zxdfp jkle ,dze` ectie micedi ly aeyi mewnl dze` e`iai

iable ,dlirad xg`l gipdl dlv` onefn jen didiyénð äçôL¦§¨©¦
xnel yidøî étî äòîLccnery dpec` itn drnyy - §¨§¨¦¦¨¨

.jen dl zpnfne ,iytegl d`ivedlàlàd dgtyïéòå ïLa äàöBé ¤¨§¨§¥§©¦
jka z`veie ,dpiy z` litd e` dpir z` dpec` `niqy -

,zexigl,øîéîì àkéà éàî,xzl`l `ypidl iqei iax dxizn recn ©¦¨§¥©
dl dpnif `le xxgzydl zcner `idy dgtyd drci `l ixde
xg`l miycg dyly oizndl jxev oi` recne ,dlrapyk jen

.zexigl d`viyàîéz éëåepevxn dxxgzydy dgtya wx ok`y §¦¥¨
,miycg dyly oizndl dkixv dpi`y iqei iax xn` oec`d ly

la`àìénî ìkzrcn `ly ,envrn dyrpy xexgy lka - ¨¦¥¨
,oire oya d`viyk oebke ,oec`déñBé éaø øîà àì`l` ,epic z` Ÿ¨©©¦¥

miyceg dyly oizndl dkixvy `ed dcene ,,äzeôîe äñeðà éøä£¥£¨§¨
àìénîcjen oikdl dcia did `le ,qp`izy dy`d drci `ly - §¦¥¨
,mcewnåok it lr s`àéðz,`ziixaaúBëéøö äzeôîe äñeðà §©§¨£¨§¨§¦

ìL ïézîäìñøàéì øézî éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,íéLãç äL §©§¦§Ÿ¨£¨¦¦§¥©¦§¨©¦¥©¦¥¨¥
.ãiî àNpéìåjixvn iqei iax oi` me`zt dxewd xaca s`y gkene §¦¨¥¦¨

dl zpnfn `idy meyn enrh oi` i`ceae ,miycg dyly zpznd
.jen

zpznd jixvn epi` iqei iax recn xg` uexiz zvxzn `xnbd
:miycg dyly,äpæî äMà ,éñBé éaø øáñ÷ ,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨¨¨©©¦¥¦¨§©¨

úëtäúî,rxfd hlwp `l jk ici lre dlirad xg`làlL éãk ¦§©¤¤§¥¤Ÿ
,øaòúzdqep` s`e ,me`zt dlrap m` s` zeyrl dleki df xace ¦§©¥

oire oya z`veid s` gxeh ea oi`e lw xac `edy oeike ,ok dyer
lk mewn lkn xxgzydl dcizr `idy drci `ly mbd ,ok dyer
lky iqei iax xaeq okle ,zepf z`ian xarzdl dvex dpi` dy`
zrc z` `xnbd zx`an .miycg dyly zpznd zekixv opi` el`

:dcedi iaxCãéàådyly zpznd aiigne wlegd dcedi iax - §¦¨
mewn lkny xaeq ,miycegïðéLééçmiyyeg ep` -àì ànL ©§¦¨¤¨Ÿ

,äôé äôé äëôäðdf rxf oia oigadl icke ,ef dliran dxarzpe ¤¤§¨¨¤¨¤
.miycg dyly oizndl yi dyecwa rxfpd rxf oial

* * *
,oenn mlyn oi` eytpa aiigznd lke :dpyna epipyøîàpLzeny) ¤¤¡©

(ak `k.'eëå 'Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå':`xnbd zl`eyåàëäî àä §Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥§§¨¥¨¨
à÷ôðon cnlp oinelyzn xeht dzin aiigd mc`y df oic ike - ©§¨

ixde ,'ypri yepr oeq` didi `le' weqtdà÷ôð íúäîzyxtn - ¥¨¨©§¨
xn`py ,cnlp `ed zewln aeig(a dp mixac)EdMde htXd FliRde'§¦¦©Ÿ¥§¦¨

eiptl,'BúòLø éãky 'FzrWx icM' oeyln minkg eyxceíeMî §¨¨§¥¦§¨§¥¦§¨¦
,úBéòLø ézL íeMî Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà úçà äòLø¦§¨©©©¨§©§§¦©¨§©§¦§¥¦§¨
mb jxvp recne ,cg` xac lr miyper ipy mc` miyiprn oi`y
xeht dzin aiigzndy cnll 'ypri yepr oeq` didi `le' weqtd

.oennn
,mikxvp miweqtd ipy :`xnbd zvxznàãç`le' ,cg` weqt - £¨

wqer ,'ypri yepr oeq` didiaaiigzdy in,ïBîîe äúéîzny §¦¨¨
,mlyn epi`e,àãçåwqer ,'ezryx ick' weqtdaaiigzdy in ©£¨§
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רלי miwxt dyelya` cenr fl sc ± iriax wxtzeaezk
íã äúàøåmeia ea Ð.äúòù äéãzexdh `nhl zrl zrn z`neh da exfb `le Ð

drbpy,lenz`n df mc `vi elit` `dc .dii`x zry cr dliah zryn odaedecinrde

l`xyi zepaa zrl zrn ly mrhd edfy ,mgxd zia ilzekÐ.dnda mck dieb mc `ld

`ny yegip :xn`z m`edlahyncin `vie xwrp?`kide ,`id opaxc rxtnl d`neh

mly zrl zrn xfbinl `ki`cÐdciwtn xefb

zrl zrn xefb `lc `kide ,dciwtlÐxefb `l

.dciwtl dciwtnäùìù ïéúîäì äëéøöå
íéùãçrxf oia oigadl ,`ypz `ly Ðrxfpd

rxfl dyecwa.dyecwa `ly rxfpdéñåé éáø
øéúî.`nrh yxtn dinwl Ðïéúîäì úåëéøö

dphwy it lr s`e Ðdxifb ,zxarzn dpi`

.dlecb eh` dphwêåîá úùîùîjen zpzep Ð

,dlira xg`lza`eye.rxfdäùôð àøèðîÐ

zpnfne.jen dläì åèîî àëéä äòãé àìãÐ

mi`ayiabl ,dl ehnn `nlc dxaqe ,dxkenl

ne dl ewxte l`xyi`xhp.jena ynyl dytp

ïéòå ïùá äàöåé àìàdipec` `niqy dgty Ð

drci zed `pn ,zexigl d`vie dpir z`

`xhpnc ,zexigl wetizc `xwirnonfl dytp

jendyeniyl?àìéîî ìë`kilc icin Ð

ixedcfi`lzexigl wetizc `xwirn diaÐ

.iqei iax dcenàìéîîã äñåðà éøäzed `lc Ð

wilqilc drcionfze ,ikd da.jen dl

úëôäúîelit` `de .helwi `le rxfd `viy Ð

.ok zeyer oleke ,carinl evn `linnc icina

äîùð ãåáéà àëéàã íåùîyper o`k yi Ð

m` jka eice ,xengezypr.bxdil ,dnyp ca`l

àì àîéà,dxizi yper df oi` Ðciariledia

.izxzäéøåñéà øéîç àìãdxiar xar `l Ð

epyprzy eice ,dxeng.cg` yper
àì
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øáñåzxeib dncnc `zydc :dyw Ð 'ek zxeibd `ipzde `niiw dzyecwa dcedi iax

,dieayl zxeib deyn `l dcedi iaxc ,dteb oizipzn dil iywiz ok m` Ð dieayl

!`nw `pzl dcen jpdac rnyn ,dzyecwa `id ixd zictpy dieay :xne` dcedi iax :opzc

zwfga `id i`cec ,qpw dl oi`y zxeiba dcenc ,xity dil iz` oizipznc :wgvi epiax xn`e

.xiibzdl dzrc did `ly cera dlrapy ,dlera

za dzidyn xiibzdl dzrc did m` elit`e

`xhpn `l mewn lkn Ð cg` meie mipy yly

jdn la` .xarzdl die`x dpi`c oeik ,dytp

ab lr s` ,miycg dyly oizndl dkixvc

ikd elit` Ð dytp `xhpne ixeibi`l dzrcc

xyt` i`c ,miycg dyly oizndl dkixv xn`w

`idy dieay oky lk ,mixkpd on dnvr xenyl

.mcia dxeqn

éáø:qxhpewd yxit Ð dzry dic xne` dcedi

dciwtl dciwtn Ð zrl zrn `kilc oeik

zrn d`nhne xn`wc iqei iaxe .opax xefb `l inp

zxeza :xnelk `l` ,zrl zrn `wec e`l Ð zrl

.dxiibzpyn d`nhn zrl zrn

äéåáù`de :xn`z m`e Ð dytp `xhpn

dpi` `dc ,dytp `xhpn `lc ,ixiin inp dphwa

dcedi iax xn`we ?dnvr xenyl zrcei

zan dxizi ,oizipzna ipzwc ,`niiw dzyecwac

ixnbl dphwc :xnel yie !cg` meie mipy yly

zxqen `idyke ,d`ial dnvr zxqen dpi`

xenyl zrceie ,zrc za `id zvw ,d`ial dnvr

.dnvr

úåëéøöiax ixac miycg dyly oizndl

dphwa elit`c rnyn Ð dcedi

dkixvc dcedi iax xn`w xarzdl die`x dpi`y

,cg` meie yly zepan zexizi :xn`wcn ,oizndl

wgvi epiaxl dywe .dlecb eh` dphw xfbc

ixd :(a,an zenai) "ulegd"a `ipzc :mz epiaxle

Ð 'ek dphw e` dia` zial jlil dtecx dzidy

zndl dkixv.xi`n iax ixac ,miycg dyly oi

`l `nl` .cin `ypile qx`il xizn dcedi iax

`wec :`niz ike !dlecb eh` dphw dcedi iax xfb

oigadl ick ,ith xfb dieaye zxxgeyne zxeiba

Ð dyecwa `ly rxfpyl dyecwa rxfpy rxf oia

mrh lirl mzd yxtnc `axl `dc ,d`xp oi` df

,eia`n ezeg` `yi `ny dxifb oizndl zekixvc

xfbinl ol zi` ith Ð 'ek en` on eig` zy` maiie

yxtnc edpd lk da jiiyc ,l`xyi za dphwa

jiiy `l zxxgeyne dieaye zxeiba la` ,mzd

ueg miycg dyly oizndl zekixv olekc (mye (a,cl my) "oig` drax`" wxt seqa xn`w l`eny `dc ,dcedi iaxcn `kti` `xaq dil zi` l`enyc :cere .eia`n ezeg` `yi `ny

,l`enyl :cere .dcedi iaxcn `kti` epiide ,xfb `l zxxgeyne zxeibae ,dlecb eh` dphw xfb l`xyi za dphwa `nl` .oizndl dkixv Ð l`xyi za dphw la` ,dphw zxxgeyne zxeibn

dkixv dpi` dlecb elit` Ð iqei iaxle ,oizndl dkixv dlecb oia dphw oia Ð dcedi iaxlc .iqei iaxk `le dcedi iaxk `l ?o`nk zxeiba `l` ,xi`n iaxk xaq l`xyi za dphwa `nlya

dpi`y dze` la` ,dlecb eh` dphw opixfbc ,dcedi iax xn`w dlrapy de`xa `wecc xninl opivne .dcedi iaxk xity iz` Ð dlrapy de`xya `kdc jdl iwenc i`nl ,edine !oizndl

.zktdzny itl ,ixy inp dlecba elit`c .dlecb eh` dphw opixfbc meyn mrhd oi`c oeik ,dcedi iaxcn `kti` l`enyc ab lr s` ,llk dyw `l mzdc oexg` oeyl itle .`l Ð dlera i`ce

,dlecba ixiinc ,`gip df itle .dil opiqxb `l inp `ztqezae .cg` meie yly zepan zexizi da opiqxb `le ,`kdc `ziixa jd iziin (`,dl my) "oig` drax`" wxt seqac :wgvi epiax xne`e

dkixv oi`c xi`n iax dcen dphw zxeibac xyt`e .xi`n iaxk l`xyi zaae ,dcedi iaxk zxeiba l`eny `zyde .dtecxc `ziixaa xn`wck ,oizndl dkixv oi`c dcen dphwa la`

oi`eypa la` .giky `l dphwc zepfc meyn ,zepfa oizndl dkixv dpi` l`xyi za dphwe ,dlecb zxxgeyne zxeibn ueg oizndl zekixv mlek l`eny xn`c ,mzdc oexg` oeylle .oizndl

,edine ,xi`n iaxl iqei iax dcen oi`eypa `nye ,xi`n iax xfb oi`eypa `wecc dil `xiaqe ,dlecb eh` dphw xfbc ,xi`n iaxk l`xyi zaae ,iqei iaxk zxeiba xaqe ,dlecb eh` dphw xfb

iax mewna iqei iax dtecxc `ziixaa iqxbc zi`e .dlecb elit` dzetne dqep` ixy `dc ,bilt i`ce zepfa.epyxit mye ,dcediéàrnync :wgvi epiaxl dniz Ð iqei iaxc `nrh i`n ikd

`ed envr dywnd dfc d`xp `ibeqd itle ,dzetne dqep`c onwl iziinc ,iqei iaxc `ziixa dil iywiz inp ikd e`la ,`nrh i`n dil `iywc `ed dlrapy de`xa `pniwe`c meync

iziinc `ed iia`c ,onwl iziinc `ziixa rci `l dywnd dfy ,xity iz` ef `qxib itle ,'ek ixeibi`l dzrcc oeik zxeib `nlya :iia` dil xn` :jenqa iqxbc mixtq yi ,edine ?dl iziinc

.(my) "oig` drax`" idliya `qxib `ed oke .dl

øîà.[`nlc `l` xn`w `l dax ,edine] icin `iyw `l Ð xkyp `heg `di `ly dcedi iaxc `nrh yxtnc diciclc ,ipyn opgei iaxc `ail` ± 'ek iqei iax xaqw daxäùàdpfn

.jtdzz dnl dze`c ,oizndl dkixvc iqei iax dcen oire oya d`vei ,edine .dzetne dqep` dyw `l `zydne Ð zktdznàáä"xxeq oa" wxta oizipzn iwenc i`nl Ð eza lr

.lirl ziyixtck ,dxbae dilr `aya dnwe`l jixv Ð dzetna (a,br oixcdpq)ìòå`pz `l` ,oiyecw ici lrc zeixr inp aiyg `dc ,ezlke eia` zy` ipzinl ivn ded Ð ezy` za

.xiiyeàãç`penn dipin lewyz `lc "xtek egwz `l"c `xw dil irain `d :jixt (a,bt `nw `aa) "laegd" yixac :dniz ."ryx" "ryx" sili `l dnl izyxit lirl Ð oenne zewlna

xnel `xwirn `kd irhc ikid ik irh mzdc :xnel yie !oenne zewlnl `z` "ezryx ick"c ,`wtp "oeq` didi `l"n `edd :xninl dil ded .`wtp "ezryx ick"n `edd :ipyne !dilhwze

.mzd dihwp `nlra `pniql inp i` ,[`wtp "oeq` didi `l"n iiepyl ivn iedc meyn zeywdl yg `l Ð aizk oenne zewlna i`d :jixt `lc `de] .oenne dzin `wtp "ezryx ick"nc
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רלב
miwxt dyelyaa cenr fl sc ± iriax wxtzeaezk

øôåë åç÷ú àìepbxdz m` :inp rnyn ÐÐ.oenn epyprz `làðîçø øîàã`iepy Ð

:opipync `eddzin aeiga opireny`l `l` ,izxz dia ciarz `lc opirny`l e`l

.oenna dcti `ly ,dcalñåðì øôåë åç÷ú àìizxz dia ciarz `l jzrc `wlq `w Ð

bxedl.oenne zelb ,bbeyaãéæî ïðéòîùà éàã éëéøöåded ,oenna diytp wextil `lc Ð

bbeya la` ,dixeqi` xingc meyn :`pin`Ð

.zelbn oenna diytp wextilââåù ïðéòîùà éàå
`l ikdl ,dnyp ceai` ezelba oi`c meync Ð

dixhtl.ilbil `l` oennaãéæî ìáàmeyn Ð

ytp miiwpe ,`penn lewyip xeni` dnyp ceai`

.l`xyiaåëôåù íãá íà éëoeicta `le Ð

il dnl ,oenn?`wtp "xtek egwz `l"n.ïéàù
åúåà ïéøèåô,wtq ecera xtkzp xak xnel Ð

.wtqd lr zxtkn dlbrdyøòáú äúàåÐ

.aizk dtixr xzaäôé äúéî,siiqa Ðcvne

,mipniqd.xdn zeniy'åâå íøç ìërnyn Ð

"mxgi midl`l gaef" enk ,zezin iaiig oeyl

zeny).(akéìò åëøòepi` jxry it lr s`e Ð

mipy itl `l` minc itlÐ,melk xn` `l

ycwd oeyl "mxg" i`de .`kd `xw dihrnc

.`edïéáåö÷ åéîãù`le .mipy itl ,dxeza Ð

"ilr einc" xne`l incÐminccla` ,el oi`

.el yi jxrïéúîåîìíéîù éãéáin oebk Ð

`le ."znei" dia aizkc ,ytpd z` exey bxdy

zen" (a,eh) oixcdpqa ol `wtpc ,oic zia zzin

"`ed gvex dknd zneiÐlrdz` ezgivx

dz` i`e ,ebxedi`de .exey zgivx lr ebxed

"znei"Ð.miny iciaóà ìåëézezin iaiig Ð

.oenna ecti oic ziaíãàä ïî íøçmc` Ð

aiegny.mxgäðúéð àìù úåøåîç úåúéî àìà
äøôëì ïúââùlk yixt `l `xwc oeik Ð

,zezinjiizqinzicy i`oi`c `xneg jd

epennelivnzezin`edpip i`ne ,zexengÐ

ytp apeb e` ,eia`a dxeag dyerd oebk

oi`y ,ezbbya daezk dxtk oi`y ,l`xyin

epecfa zxk.ezbbya z`hg aiigilcúåúéî
úåì÷lr zxk oda zexen`d zezin lk epiid Ð

d`xzd `la epecfÐdzbbya dxtk yi

,inp i` .zeixre zaye dxf dcear oebk ,z`hga

gvexÐ.zelba ezbbyl dxtk yiyàìéîî àìå
dl zrny Ð`l"ngvex iab `d "xtek egwz

,`aizkdpzipedxtk`xw opirny`e ,ezbbyl

lk" ez il dnle .oenna envr z` livi `ly

"mxg?
éðä
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àãçå"ezryx ick"n iwtp ediiexz zewlne dzine oenne zewln ,opaxe Ð zewlne dzina

.eaiign dz` zg` dryx meyn Ð oenn e` dzin zewln icda aiigzp m` :rnync

zeni `le dwlic xnel epl oi` mewn lkn Ð "siqei `l epki mirax`" dil jinqc ab lr s`e

s`e .(`,`t oixcdpq) "mitxypd"a jixtck !?xebzi` ixebz`c Ð mlyn epi`e dwely enk

,oenna oecpc opixn` zewlne oenn iabc ab lr

`pngx qgc meyn mzd Ð `lew `penn elit`

.lagp`àìdixhtze dipin `penn lewyz

dnlc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð zelbn

oia zwlig `lc `wtp diwfg iac `pzn ?`xw il

dipin lewyz `l cifnac ikid ike ,cifnl bbey

lewyz `l bbey s` Ð `lhwn dixhtze `penn

:wgvi epiax xne`e !zelbn dixhtze `penn dipin

oeik ,`peeb i`d ik cifnl bbey iyew`l jiiy `lc

exhetl cifn ly oeictc .dey mdipy oeict oi`y

.zelbn exhetl bbey ly oeicte ,dzinn

êë øçàåynegd yexita Ð bxedd `vnp

dyxc jd qxhpewd yxit

yi ,edine .o`k oiir `le "iwpd mc xraz dz`e"n

opinwenc `zrnyc `ibeq jdc eyexit miiwl

dlbrl minc iktey yiwdl "xraz dz`e"

gkenck ,xeng wpg xn`c o`nk `iz` ,dtexr

o`nlc ,(a,ap oixcdpq) "zezin rax`" wxta

."mwpi mewp"n gvexa siiq sili Ð lw wpg xn`c

dtxrpl "xraz dz`e" xzii` dicicl jkld

ux`le"c `xwe .bxedd `vnp jk xg`e dlbrd

`xza wxta `axckl dil opiyxc "xteki `l

it lr s` dtexr dlbr opiziinc (`,ek) zezixkc

.dilr mixetikd mei xaryäîuitewa oldl

`de ?olpn sxer lenn :xn`z m`e Ð sxer lenne

:xnel yie !ynn sxer rnync ,aizk "etxre"

"dtixr" xnb (a,en dheq) "dtexr dlbr" wxtac

.serd z`hgn "dtixr"åù÷åäminc iktey

xn`c o`nl `gipd :xninl ivn ded Ð 'ekwpg

.'ek lw wpg xn`c o`nl `l` xeng

øåøáded `l `nrh i`dne Ð dti dzin el

eala oikq agzi m`c ,x`evd on opirny

.dti dzin inp ied Ðéôìicia miznen epivny

`l jgxk lrc "znei eilra mbe" aizkc Ð miny

gvex dknd znei zen" aizkc xn`w mc` icia

i`ce `l` .'ek ebxed dz` ezgivx lr 'ebe "`ed

`nw wxta dipin opiyxcc ab lr s`e .miny icia

xeyd zzin jk milra zzink :(`,eh) oixcdpqc

z"ke ."zeni" aizk `le "znei" aizkcn epiid Ð

xeyd aezkil ok m` Ð `z`c `ed ikdl dlek

,znei eilrak mbe :inp i` .wezyile ,milrak lwqi

.izxz dpin rny jkldìåëéok mc` icia s`

mc` icia dzin xninl ira ikidc :dniz yi Ð

ywzi`c oeik :m"xdn uxize] !miny icia dzinn

zzin inp yiwp Ð milra zzinl xey zzin

.[xey ici lry milra zzinl mc` icia milra

úåúéîÐ oipn dxtkl ozbby ozipy zelw

zaye dxf dcear oebk :qxhpewa yxit

,oaxw ici lr dxtkl ozbby ozipy zeixr ielibe

.zelb ici lr dxtkl ezbby dpzip gvex oke

zezin epiidc ,dxtkl ezbby ozipy dcixi jxcl cge diilr jxcl cgc ,ibq "mxg"ae "xtek egwz `l"a ?i`xw dyly "egwz `l"e "mxg lk"e "mxg" jixhvi` i`n` `pwqnl ok m`c :dywe

ici lr `l` ,oenn ici lr dxtkl ezbby ozip `l Ð gvex la` .oaxw ici lr e` ,oenn ici lr dxtkl ozbby ozipy edpd `l` aiyg `l zelw zezinc :d`xp jkl !qxhpewd yexitl zelw

eia` dkne ,`xnn owfe ,xwyd `iape ,gicne ziqn oebk ,zxk oda oi`y zezin lk epiidc ,oaxw ici lr dxtkl ozbby ozip `ly zexeng zezin `l` il oi` :`ziixac `yexit ikde .zelb

Ð zelw zezine .gvexe ,dyrn ea oi`y scbnl hxt Ð "dbbya dyerl" aizkc ,ezbby lr oaxw `ian oi`c (a,b) zezixka ixn`c opaxc `ail` ,scbne ,ytp apebe ,en`e eia` llwne ,en`e

?zexeng zezinl `xw il dnle Ð zexeng zezin lk opirny mzdne ,"xtek egwz `l"n dpin zrny `linn `le :jixte .ozbby lr oaxw `iane zxk oda yic ,zeixre zaye dxf dcear oebk

ly diilr jxcl cg ,zexeng zezinl i`xw ixz jixhvi`c :ipyne .`xw jixv i`ce zelw zezinl la`dyw ,zelb ici lr dxtkl ezbby ozipy dcixi jxcl cge ,llk dxtkl ezbby ozip `

iax ly epa l`rnyi iaxc :uxize ?wfip inc epiid xtek xn`c o`nl ,xtek my jiiy dnc ,zeixre zaye dxf dcear oebk ,zelw zezin iaiigl `xw jixhvi` i`nc mdxa` oa oeyny epiaxl

.wifn inc Ð "eytp oeict ozpe" :(`,n `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey" wxta xn`c ,dinrhl dwexa oa opgei
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ïBîîe¯àì déðBîîa àãçå déôeâa àãçc íeMî ¨¦©£¨§¥©£¨§¨¥¨

déôeâa éãéàå éãéàc úB÷ìîe äúéîa ìáà ,ïðéãáò¯ ¨§¦©£¨§¦¨©§§¦¦§¦¦§¥
ïðéòîLà éàå .déa ãéáòðå ,àéä àzëéøà äúéî àîéà¥¨¦¨£¦§¨¦§©£¥¥§¦©§©¦©

úB÷ìîe äúéî¯ìáà ,ïðéãáò àì déôeâa ézøúc ¦¨©§§©§¥§¥¨¨§¦©£¨
déðBîîa àãçå déôeâa àãçc ïBîîe äúéî¯àîéà ¦¨¨©£¨§¥©£¨§¨¥¥¨

"çöBø Lôðì øôBë eç÷ú àìå" .àëéøö ,déa ãéáòð©£¥¥§¦¨§Ÿ¦§¤§¤¤¥©
dépéî àðBîî ìB÷Lz àì :àðîçø øîàc ?éì änì̈¨¦§¨©©£¨¨¨¦§¨¨¦¥
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îç àìc ââBL ìáà ,déøeqéà øéîçc íeMîdéøeqéà øé ¦©£¦¦¥£¨¥§¨£¦¦¥

¯ââBL ïðéòîLà éàå .àì àîéà¯ãeaéà àkéìc íeMî ¥¨¨§¦©§©¦©¥¦§¥¨¦
äîLð ãeaéà àkéàc ãéæî ìáà ,äîLð¯,àì àîéà §¨¨£¨¥¦§¦¨¦§¨¨¥¨¨

àëéøö"íà ék da CteL øLà ícì øteëé àì õøàìå §¦¨§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤©¨¦¦
íàL ïépî :àéðúãëì déì éòaî ?éì änì "BëôBL íãa§©§¨¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨¦©¦¤¦
ïéàL ïépî ,âøBää àöîð Ck øçàå äìâò äôøòúð¦§¨§¨¤§¨§©©¨¦§¨©¥¦©¦¤¥

BúBà ïéøèBt¯øLà ícì øteëé àì õøàìå" :øîàpL §¦¤¤¡©§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤
'åâå da CteL."""Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå ©¨§©¨§©¥©¨©¨¦¦¦§¤

ééña íéúîenì ïépî :àéðúãëì déì éòaéî ?éì änìó ¨¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨¦©¦©¨¦§©¦
øàevä ïî àeäL¯ícä øòáz äzàå" :øîBì ãeîìz ¤¦©©¨©§©§©¨§©¥©¨

,äôeøò äìâòì íéîã éëôBL ìk eL÷eä ,"Eaøwî é÷pä©¨¦¦¦§¤§¨§¥¨¦§¤§¨£¨
øàevä ïî ïläl äî¯éà .øàevä ïî íéîã éëôBL óà ©§©¨¦©©¨©§¥¨¦¦©©¨¦

ìenîe õéôB÷a ïàk óà ,óøBò ìenîe ,õéôB÷a ïläl äî©§©¨§¦¦¤©¨§¦¦
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déì éòaéî ?éì änì "äãté àì íãàä ïî íøçé øLà£¤¨¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤¨¨¦¦¨¥¥
,"éìò Bkøò" ãçà øîàå âøäéì àöBiì ïépî :àéðúãëì§¦§©§¨¦©¦©¥¥¨¥§¨©¤¨¤§¨©
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ïk íãà éãéa óà ìBëé ,"åéìò úLeé øôBk¯éì ïéàå ."äãté àì íãàä ïî íøç" :øîBì ãeîìz ¤©¨¨¨©¦¥¨¨¥©§©¥¤¦¨¨¨Ÿ¦¨¤§¥¦
ïépî äøtëì ïúââL äðzépL ,úBl÷ úBúéî ,äøtëì ïúââL äðzéð àlL ,úBøeîç úBúéî àlà¤¨¦£¤Ÿ¦§¨¦§¨¨§©¨¨¦©¤¦§¨¦§¨¨§©¨¨¦©¦
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zeaezk(iyiy meil)

úe÷ìîe äúéîa ,àãçågzndy cnln 'ezryx ick' weqtde -aii ©£¨§¦¨©§
.dwel epi`e zn ,zewlne dzin

:miweqtd ipya jxev yi xi`n iax zrcl recn `xnbd zx`an
ïðéòîLà éàc ,àëéøöewx,ïBîîe äúéîepiid ,mlyn epi`e zny §¦¨§¦©§§¦¨¦¨¨

edfy mixeaqïðéãáò àì déðBîîa àãçå déôeâa àãçc íeMîoi`y - ¦©£¨§¥©£¨§¨¥Ÿ©§¦¨
,epenna cg`e eteba cg` ,mipey miyper ipya mc` miyiprnìáà£¨

déôeâa éãéàå éãéàc ,úe÷ìîe äúéîa,eteba miyperd ipyy -àîéà §¦¨©§§¦¦§¦¦§¥¥¨
déa ãéáòðå àéä àúëéøà äúéîzewlndy xnel mixeaq epiid - ¦¨£¦§¨¦§©£¦¥

zewlna ligznd ,jex` dzin yperk cgi miaygp dzinde
oi`y epcnll 'ezryx ick' weqtd jxved okl ,dzina miizqne

.zne dwel mc`ïðéòîLà éàåwx,úe÷ìîe äúéî,dwel epi`e zny §¦©§§¦¨¦¨©§
,dketd `xaq mixne` epiidïðéãáò àì déôeâa ézøúcoi` - §©§¥§¥Ÿ©§¦¨

,etebay miyper ipya mc` miyiprnàãçc ,ïBîîe äúéî ìáà£¨¦¨¨©£¨
déa ãéáòð àîéà ,déðBîîa àãçå déôeâa,mda epyiprp `ny - §¥©£¨§¨¥¥¨©£¦¥

cnll ,'oeq` didi `le' weqtd jxved okl ,dzine oenn aiigzie
,mlyne zn mc` oi`yàëéøö.miweqtd ipy ekxved okl - §¦¨

lzn mc` oi`y 'oeq` didi `le' weqtdn `xnbd dcnly xg`
d`a dxe`kly miweqt dnkn dzr `xnbd dywn ,mlyne
miweqt ekxved recn zx`ane ,df yecig mda rinydl dxezd

weqta xn`p :`xnbd dywn .el`(`l dl xacna)øôë eç÷ú àìå'§Ÿ¦§Ÿ¤
çöø Lôðì`xnbd dpiade ,'znEi zFn iM ,zEnl rWx `Ed xW` §¤¤Ÿ¥©£¤¨¨¨¦¨

,mlyn epi` oenne dzin aiigzdy gvexy cnll weqtd zpeeky
df weqt ,dyweéì änìepcnl xak ixde ,eprinydl `a `ed dn - ¨¨¦

:`xnbd zvxzn .'oeq` didi `le' weqtdn z`fàðîçø øîàc- §¨©©£¨¨
c xnel dfa dxezd zpeekdéøèôúå dépéî àðBîî ìB÷Lz àìŸ¦§¨¨¦¥§¦§§¥

àìèwîj` ,dzin aeign exhetl ick gvexdn oenn lehip `ly - ¦§¨¨
.oenne dzin aiiga llk xaecn `l

bbeya gvex iabl weqta xn`p :dywne `xnbd dkiynndl my)

(al,'Bèì÷î øéò ìà ñeðì øôë eç÷z àì'xaecny `xnbd dpiade Ÿ¦§Ÿ¤¨¤¦¦§¨
,oenn aiigzd onf eze`ae ,zelb aiigzde bbeya gvxy mc`a

,mlyn epi`yéì änìepcnl xak ixde ,epcnll weqtd `a dn - ¨¨¦
epi` ok enke ,mlyne zn mc` oi`y 'oeq` didi `le' weqtdn

:`xnbd zvxzn .mlyne dlebàðîçø øîàczpeek `id jk - §¨©©£¨¨
,weqtdúeìb ïî déøèôúå dépéî àðBîî ìB÷Lz àìlehz `ly - Ÿ¦§¨¨¦¥§¦§§¥¦¨

.zelbn exhetl ick gvexdn oenn
:`xnbd zl`ey .el` miweqt ipya jxev yi recn zxxan `xnbd

éì änì éàø÷ éøúeepi` gvexy cnll miweqt ipy jixv recn - §¥§¨¥¨¨¦
:`xnbd daiyn .oenna eyper z` zectl lekiãçcg` weqt - ©

gvexa wqer,ââBLa,zelb oiprleãçågvexa,ãéæîaaeig oiprle §¥§©§¥¦
,dzinéëéøöe,azkidl mdipy ekxvede -ïðéòîLà éàcoic wx §¦¥§¦©§§¦¨

a gvex,ãéæîmixne` epiid ,oenna eyper z` zectl leki epi`y ¥¦
`ed mrhdydéøeqéà øéîçc íeMîokle ,xeng xeqi` lr xary - ¦©£¦¦¥

,oenn melyza xhtidl leki epi`ìáàa gvexøéîç àìc ,ââBL £¨¥§Ÿ£¦
àì àîéà ,déøeqéà,oenna eyper z` zectl xeqi` oi` `ny - ¦¥¥¨Ÿ

.z`f yxtl dxezd dkxved okleïðéòîLà éàåa gvex,ââBLaiigy §¦©§§¦¨¥
edfy mixne` epiid ,oenna ezectl leki epi`e zelbàkéìc íeMî¦§¥¨

ezelb ypera,äîLð ãeaéàz` zectl dxezd dxizd `l okle ¦§¨¨
,oenna eyperìáàa gvexàkéàc ,ãéæîeypera yiy -äîLð ãeaéà £¨¥¦§¦¨¦§¨¨

,gvexd lyàì àîéàezectl ozipe ,dxezd z`f dxq` `l `ny - ¥¨Ÿ
.l`xyin ytp miiwl ick oennaàëéøöipy ekxved okl - §¦¨

.miweqtd

* * *
oi`y ycgl e`ay d`xpy miweqt dnk dzr d`ian `xnbd
dkxved recn dywne ,oenna ezzin ypern xhtidl leki gvexd

weqtd :`xnbd dywn .mazekl dxezd(bl dl my)øtëé àì õøàìå'§¨¨¤Ÿ§ª©
,'BëôL íãa íà ék da CtL øLà ícìdxtk oi`y ezernyny ©¨£¤ª©¨¦¦§©Ÿ§

,ezbixda wx `l` epenn zlihpa gvexléì änì`a `ed dn - ¨¨¦
xtk egwz `le' ,eiptly weqtdn z`f epcnl xak ixde ,ycgl

:`xnbd zvxzn .'gvx ytplàéðúãëì déì éòaîjxvp df weqt - ¦¨¥¥¦§§©§¨
m`y dxezd dzeivy ,dtexr dlbr oipra `ziixaa epipyy oicl
llgd l` daexwd xird iyp` ,ebxd in reci `le bexd mc` `vnp
,mdl xtkzne ,lgpa dy`x z` mitxer xird ipwfe ,dlbr mi`ian

,epipy jkeïépî ,âøBää àöîð Ck øçàå äìâò äôøòúð íàL ïépî¦©¦¤¦¦§¨§¨¤§¨§©©¨¦§¨©¥¦©¦
BúBà ïéøèBt ïéàLlr dxtik dlbrdy mixne` oi`e ,dzin ypern ¤¥§¦

,bxedd in rcep `l oiicry onfa dgivxdøtëé àì õøàìå' øîàpL¤¤¡©§¨¨¤Ÿ§ª©
'Bâå da CtL øLà ícìzbixda wxy o`kn ,'FktW mcA m` iM ©¨£¤ª©¨§¦¦§©Ÿ§

.dlbrd ztixra `le ,`hgd xtkzn gvexd

* * *
dlbr zyxta sqep weqt `xnbd zx`an ,df weqt xe`ia ab`

weqtd :`xnbd zl`ey .dtexr(h `k mixac)é÷pä ícä øòáz äzàå'§©¨§©¥©¨©¨¦
éì änì ,'Eaøwî:`xnbd zvxzn .df weqtn micnel dn -éòaéî ¦¦§¤¨¨¦¦¨¥

ééña íéúîenì ïépî ,àéðúãëì déìó,[siiq zzin miaiig-]Lote` ¥§¦§©§¨¦©¦©¨¦§©¦¤
mzbixd,øàevä ïî àeä,eteba xg` mewna `leøîBì ãeîìz ¦©©¨©§©

dtexr dlbr zyxta,'Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå'df weqte §©¨§©¥©¨©¨¦¦¦§¤
jkae ,gvexl dzin aeig yiy cnlníéîc éëôBL ìk eL÷eä- §¨§¥¨¦

siiqa mpicy migvexïläl äî ,äôeøò äìâòì,dtexr dlbr - §¤§¨£¨©§©¨
ztxrp,øàevä ïî,dtixr oeyl zernyn efyíéîc éëôBL óà ¦©©¨©§¥¨¦

mzbixd ,siiqa mpicy.øàevä ïîdz`e' weqtdn cnlp df xace ¦©©¨
.dtexr dlbr zyxtay 'jaxwn iwpd mcd xraz

:`xnbd zl`eyéàdlbrl siiq zzin dncpe jiynp `ny - ¦
,xn`pe ,dtexrïläl äîdy`x z` mikzeg ,dtexr dlbra - ©§©¨

õéôB÷a,dtixr jxc `id jky ,miavw ly oikqa -óøBò ìenîå- §¦§¦¤
,x`evd ixeg`nïàk óàok zeyrl yi ,siiq zzina -õéôB÷a ©¨§¦

,óøBò ìenîe:`xnbd daiyn .x`evd cvn ey`x z` efiziy `le ¦¤
,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàc oeik ,ok xnel oi`àø÷ øîà ¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©§¨

(gi hi `xwie),'EBîk Eòøì záäàå'`veid z` mby dxezd dfa dzeiv §¨©§¨§¥£¨
okle ,aed`l yi bxdil,äôé äúéî Bì øBøaelaq z` hrnzy §¦¨¨¨

myy ,x`evd one siiqa ebxedl yi okle ,xyt`y lkk eixeqie
epbxdpy jka ezzin z` ddyp `le xdn zeniy ick ,mipniqd
`ed jzgd mewny df oiprl wx `ed ywidde .sxer lenn uitewa

.x`eva

* * *
,oenn ici lr dzin aeig zectl ozip `ly oecipl day `xnbd
zl`ey .df oic rinydl `ay sqep weqt dxe`kl yiy dywne

minxg zyxta xn`py weqtd :`xnbd(hk fk `xwie)øLà íøç ìk'¨¥¤£¤
äãté àì íãàä ïî íøçédzin oeyl `ed 'mxg'y oeike ,'znEi zFn ¨¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤¨

`l mc` icia zezin iaiigy cnll `a weqtdy `xnbd dxaq
,dywe ,eznei `l` oenna ectiéì änì,epcnll df weqt `a dn - ¨¨¦

.'gvx ytpl xtk egwz `le' xn`p xak ixd
:`xnbd zvxznàéðúãëì déì éòaéîmc`y ,oikxr oipra `ziixaa ¦¨¥¥§¦§©§¨

eze` ly jxrd z` ycwdl mlyl aiig 'ilr ipelt jxr' xne`d
e ,owf e` xirv ,dawp e` xkf `ed m` ,dxeza aevwk ,mc`ïépî¦©¦

âøäéì àöBiì,oic zia zzin aiigzpy mc` -øîàåmc`Bkøò ãçà ©¥¥¨¥§¨©¤¨¤§
bxdil `veid df lyíeìk øîà àlL ïépî ,éìòlk eilr lg `ly - ¨©¦©¦¤Ÿ¨©§

,aeigäãté àì íãàä ïî íøçé øLà íøç ìk' øîàpL,'znei zen ¤¤¡©¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤
,WCwd oeyl `ed 'mxgi'e ,dzin aiigzpy mc` epiid 'mxg lk'e¤§¥
,dzin aiegnd mc` inc ycwdl aiigzndy xnel aezkd `ae

melk aiig epi` xnelk ,'dcti `l':`ziixad zxxan .ìBëé`ny - ¨
y xn`pBðéc øîâpL íãB÷ óà,bxdil oecipd lyïk,oicd `ed ©¤¤¦§©¦¥

,dzin aiigzdl cizry meyn ,xeht ekxr inca aiigzndy
øîBì ãeîìzmxgi xW` mxg lM','íãàä ìk' àìå ,'íãàä ïî ©§©¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨§Ÿ¨¨¨¨
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המשך בעמוד טו



רלד
miwxt dyelya` cenr gl sc ± iriax wxtzeaezk

éìéî éðä`lhwn cifn gvex xehtl "xtek egwz `l"c Ð.åâøäã àëéäjxc ,cifna Ð

ztpda .diilrdzeekcc ,eixg`n edkd eci"ltie" aizkck ,zelb zxtkl ozip `l bbeya

Ð.dlitp jxcà÷ôð äé÷æç éáã àðúãî.dcixi jxcl diilr jxc oia welig oi`y Ð

ïåîî åáééçìi`c ,jixhvi` `din "oeq` didi `l"e .ezectl oicd `ede Ð,`yiwidnded

dnda dkn dn :`qib jci`l ,daxc` :`pin`Ð

mc` dkn s` ,mlyi mlerlÐ`zyde .mlyi

didi `l"n cifnl oinelyz xeht ol `wtpc

jxc bbey xehtl `yiwid jgxk lr ,"oeq`

.opiqxb ikd :diilr'åë àîç øá éîø øîà àìà
`lc opireny`l ,i`xw ipdn cg jixhvi` Ð

ol `wtpc ab lr s`e ,izxz dia ciaril`le"n

."oeq` didiéìéî éðäizxza dil opiypr `lc Ð

Ð,dkn dze`a da ebxde epir z` `niqc `kid

zne.øçà øáãá.zg` zaae zxg` dkna Ð

àîéàdiyprip Ðliaya dzine ,oir inc

.dbixddàä.da ebxde epir `niqc Ðêãéàî
à÷ôð äé÷æç éáã.diypriz `lc Ðïéò àìå

ïéò úçú ùôðå,"laegd"a ol `niiw dipin Ð

ynn zxn` i`c .ynn e`l "oir zgz oir"cÐ

opinqc icda `nlcoir dil dede ,ziin dipirl

ciarz `lc dpin opirny ,edin .oir zgz ytpe

`py `l dkn dze`a zn `py `l ,izxz dia

.zn `làåä ùåãéç àðéîà êúòã à÷ìñ
äøåú äùãéçùoic epi`y ,qpw inelyz lka Ð

`ed yecigc oeike ,`nlra jln zxfb `l`

weg zxifbeÐdicda `ki`c ab lr s` `ni`

dzinÐ.mlylïì òîùî à÷jpdn cg Ð

oipr edipz ,oennl oipr epi`y `xizi i`xw

.qpwlàî÷ àðúëekxr" xne`a dil yixce Ð

"ilr bxdil `vei ly.äðùîäñøàúðù
äùøâúðåaiig dyxbzp `ly dqex` eli`c Ð

.qpw my oi`e ,dzinñð÷ äì ïéà`nrh Ð

zy`e eig` zy` ipzwc `yixe .`xnba yxtn

dqx`zpac eia` ig`dyxbzpeipzwe ,opiwqr

qpw odl yiÐ.`id `aiwr iaxàøîâàìà
äúòî"dxrp" aizkc `d ,`aiwr iaxl Ð

"dleza"e ,zxbea ihernl.dlera ihernléëä
éîð,ixnbl hrnn `lc Ð:yexczedxrpÐ

zxbea `d ,dia`lÐogky` `l `d .dnvrl

hinzyi`c`nipe ,qpw dl yi zxbea ipzne `pz

.`id `aiwr iaxäéáàì äñð÷åopiywn onwle Ð

`aiwr iaxc.`aiwr iaxc`éàëæ äéáàå ìéàåä
äéùåãé÷ óñëáonwle .dzexrpa `ed ely Ð

.(a,en) "dzztzpy dxrp" wxta dl siliäî
äñøàúðù éô ìò óà äéùåãé÷ óñëäùøâúðåÐ

.zexrp jeza zycwzne zxfegyk ,xg`n

éåä äéáàìopitli zexrp iyeciw lk `dc Ð

xy`"c `herin aizk `l oiyeciw iabc ,dia`l

.`kd ik "dqxe` `lïàë øîàð.qpe`a Ðïìäì
.dztna Ðïìäì äîaizkc ,milwy ,dztna Ð

."lewyi"
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éðäs` .mc` icia dxtkl :yexit Ð dxtkl ezbby ozip `lc diilr jxc ebxdc `kid ilin

(`,h zekn) "oilebd od el`" wxta gkenck ,dcixi jxcn ith liw diilr jxcc ab lr

ozip `ly dna `l` ilz `l oizrnyc ixneg lke ayez xb ici lr dleb .ayez xb iab

.wpge bxdn oixeng dtixye dliwqy dna cenlzd citwn epi`c ,dxtkl

ìáà`ni` xg` xaca ebxde epir z` `niq

qxb jk Ð dilhwpe `penn dipin lewyp

ol `wtp `l "oeq` didi `l"nc ,l`ppg epiax

d`kday ,mzd ik ,da ebxde epir z` `niq `l`

z` `niq la` .zecled mbe dy`d z` bxd zg`

ikdl ,`l Ð zg` zaa xg` xaca ebxde epir

epiaxl dyw .dixhtinl "mxg lk" jixhvi`

iax ly epa l`rnyi iax `dc :mdxa` oa oeyny

lewyp `lc ikdl `xw yixc `l dwexa oa opgei

oenn ozi `ly `l` ,dilhwpe `penn dipin

,xn`w "xn`p `l eli`" `nye !dixhtpe

(`,bn oixcdpq) "oicd xnbp" wxt yix ogky`ck

wiqn `kdc :d`xp `"ayxle .izkec dnkae

l`rnyi iaxl la` ,diwfg iac `pzc `ail`

xn`c `de .diwfg iac `pzc `d dil zil i`ce

zi`c o`nl `gipd :(a,ct my) "oiwpgpd" yixa

Ð dil zilc o`nl `l` ,diwfg iac `pzc dil

epiid diwfg iac dil zilc `pz ?il dnl `yiwid

xn`c daxle :xn`wc jenqae .l`rnyi iax

dl xaq Ð 'ek qpwa dxez dycigy `ed yecig

ivn ded ,`iawr oa `ippg iaxc `nw `pzk

.l`rnyi iaxk dil `xiaq :xninlàäinp

`iddn e`l Ð `wtp diwfg iac `pz jci`n

dyxc `idd `dc ,ol `wtpc xn`w dteb dyxc

,xg` xaca ebxde epir z` `niql llk `kiiy `l

c :wiic ikd `l`ytpe oir `le opiyxcc ikid ik

`le ytp zgz ytp opiyxc inp ikd Ð oir zgz

xaca ebxde epir z` `niqe .ytp zgz ytpe oir

dnc ,`cixb ytp `l` ;ytpe oir aiyg `l xg`

,melk aiyg `l Ð dbixd zrya epir z` `niqy

.daexn xrva ezindy `l` ,zn did ikd e`lac

diwfg iac `pzn inp `zlin `d :xn`z m`e

oia zwlg `l dnda dkn dnc ,`wtp lirlc

!'ek xg` xaca dbxedl ,da dbxde dpir z` `niq

dil rnyn dnda dkne mc` dknc :xnel yie

bxde epir z` `niq :xn`z m`e .zg` d`kda

`l elit` oir incn xehtc dil wetiz ,xg` xaca

ozipe ,scex did epir z` `niqy dryac ,bxd

elivdl lekiya ixiinc xnel yie !eytpa elivdl

.eytpa elivdl ozip `ly Ð eixai`n cg`a

øîàrnync :dniz Ð 'ek jixhvi` iy` ax

Ð dicic oi`xiy rxwe ebxd m`c

didi `l"c `xwn `l dixhtinl `kilc ,aiignc

ied `dc ,"ytp zgz ytp"c `xwn `le "oeq`

iia` xht (a,l) lirle ,ytpe oenn zgz ytpe oenn

!exiag ly oi`xiy rxwe elyn dnexz lk`y xf

iac `pzn edlek iwtp zn`d itlc :xnel yie

iac `pz jci`n inp `de :eyexit ikde .diwfg

lk" jixhvi` `l jgxk lr :xnelk .`wtp diwfg

diwfg iac `pzn ol `wtp dlek `l` ,ikdl "mxg

lk" `la dixhtnl `xw jixv ded i`c ,xehtc

.diwfg iac `pz jci`n ,dil opixht ded "mxg

bxdl "mxg lk" jixhvi`c ipyile :xn`z m`e

`l mxg lk"c :xnel yie !oi`xiy rxwe exiag

dlag dze` ici lr `ay oenna dil rnyn "dcti

.dci lr d`a dzindyà÷ìñoizipzn liikc meyn epiid Ð "mxg lk"n qpw witn `kde "oeq` didi `l"c `xw iziin oizipznac ab lr s` Ð ol rnyn `w `ed yecig `pin` jzrc

.`iawr oa `ippg iaxc `nw `pzk `iz` oizipzn ,inp i` .'ek eytpa aiigznd lke :ipzwc ,zezin iaiig lk
`ni`]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zeaezk(ycew zay meil)

éléî éðäwx `ed ,oenna eyper zectl leki epi`y ,df oic -àëéä ¨¥¦¥¥¨
äéiìò Cøc Bâøäcoeeikl dhnln eci z` sipdy ote`a ebxd m` - ©£¨¤¤£¦¨

,xeng `edy ,dlrnLok,äøtëì BúââL äðzéð àlepi` ixdy ¤Ÿ¦§¨¦§¨§©¨¨
aeig z` zectl leki epi` cifna bxda mb jkle ,zelba xtkzn

,oenna ezzinìáàm`äãéøé Cøc Bâøäeci z` cixedyk - £¨£¨¤¤§¦¨
,xzei lw `edy ,dhnl dlrnlnäøtëì BúââL äðzéðcici lr §¦§¨¦§¨§©¨¨

,zelbàîéà,cifna s`y ,xn`p `ny -dépéî àðBîî ìB÷Léð ¥¨¦§¨¨¦¥
déøèôéðå,dzinn epxhtpe oenn epnn lehip -ïì òîLî à÷weqtd §¦§§¥¨©§©¨

.oenna xhtp epi` dcixi jxc bxedd s`y ,'mxg lk'
zia zzin micet oi`y cnll miweqt dyly mpyiy ok m` `vnp

'gvx ytpl xtk egwz `le' .` :oenna oic(`l al xacna)mxg lk' .a .
'dcti `l mc`d on mxgi xy`(hk fk `xwie)oeyldn sqep ieaix .b .

`ly zexeng zezin iaiigl cnln mdn cg`e .df weqtay 'lk'
cg` ,zelw zezin iaiigl mixg` mipye ,dxtkl ozbby dpzip
iriax weqt yie .dcixi jxca gvexl ipyde dilr jxca gvexl
,zelbn exhetl oenn epnn milhep oi`y ,bbeya gvex oiprl
jxca wqer df weqte ,'ehlwn xir l` qepl xtk egwz `l' xn`py
.epnn mixeng mixac ly oibbeyl oky lke ,dlw `idy ,dcixi
:cifna gvex oiprl miweqt ipya jxev yi recn dywn `xnbd

àáø déì øîàs`y cgein weqta jxev yi recn ,`ng xa inxl ¨©¥¨¨
ozip `le ,oenna envr z` zectl leki epi` dcixi jxc bxedd

,dilr jxcn ecnellà÷ôð äi÷æç éác àpúcî àäoicd ixd - ¨¦§©¨§¥¦§¦¨©§¨
ziaa epyy itk ,xg` mewnn cnlp dilr jxcl dey dcixi jxcy

,diwfg ly eyxcn,äi÷æç éác àðúcdxeza xn`p(`k ck `xwie) §¨¨§¥¦§¦¨
dxezd dknq ,'znEi mc` dMnE dPnNWi dnda dMnE''íãà äkî' ©¥§¥¨§©§¤¨©¥¨¨¨©¥¨¨

dzin aiigd'äîäa äkî'eeze`ay cnll ,dfl df oenn aiigd ©¥§¥¨
,dzin aiige oennn xeht mc` dkn ,oenn aiig dnda dkny ote`

yexcl yi jke,Ba z÷ìç àì äîäa äkn äîoinelyz aeig oiprl ©©¥§¥¨Ÿ¨©§¨
,ãéæîì ââBL ïéa`leì ïéekúî ïéaïéekúî ïéàLzekdl oeekzd oia - ¥¥§¥¦¥¦§©¥§¤¥¦§©¥

`le ,ef z` dkde drhe zxg` dnda zekdl oeekzd oial ef dnda
ïéadkdì äãéøé Cøcdkd oiaïBîî BøèBôì ,äéiìò Cøãxnel - ¥¤¤§¦¨§¤¤£¦¨§§¨

,oennn xeht elld mipte`d cg`ayïBîî Báéiçì àlàote` lka ¤¨§©§¨
,didiyíãà äkî óà,oennn xehte dzin aiigy ,ebxde cifnaàì ©©¥¨¨Ÿ

,ãéæîì ââBL ïéa Ba ÷Bìçzeì ïéekúî ïéaäãéøé Cøc ïéa ,ïéekúî ïéàL ©£¥¥§¥¦¥¦§©¥§¤¥¦§©¥¥¤¤§¦¨
ïBîî Báéiçì ,äiìò Cøãì,el` mipte`n cg`aïBîî BøèBôì àlà §¤¤£¦¨§©§¨¤¨§§¨

wlgl oi`y x`ean ef `ziixaay ,dyw ok m`e .didiy ote` lka
yi mlerly df oiprl eeyedy myke ,dilr jxcl dcixi jxc oia
mlerly df oiprl eeyedy oicd `ed ,oinelyzn xehte dzin aeig
miwewf ep` dn myle ,oinelyza yperd z` zectl zexyt` oi`

.'mxg lk'n z`f cenll
'mxg lk'y zexyt`d z` `xnbd dzgcy oeikoi`y ycgl `a

zncewd `iyewd zxfeg ,dcixi jxca mb oenna dzin aeig zectl
.'gvx ytpl xtk egwz `le' xn`p xak `ld ,df weqt jxvp recn

lirl dxn`y dnn `xnbd da zxfeg okle(:fl)xtk egwz `le'y ,
ici lr ezzin aeign gvexd z` dctp `ly epiid 'gvx ytpl
lr sqepa oenna eyiprp `ly xnel `a weqtdy zyxtne ,oenn
aeig zectl ozip `ly xnel `a 'mxg lk' ly weqtd wxe ,ezzin

:oenna dzinéøèöéà ,àîç øa éîø øîà àlàCweqtd z` aezkl ¤¨¨©¨¦©¨¨¦§§¦
bxdp oenne dzin aiigdy cnll ,'gvx ytpl xtk egwz `le' ly

xn`p xaky s`e ,mlyn epi`e(ak `k zeny)WFpr oFq` didi `le'§Ÿ¦§¤¨¨
,mlyne zn epi` oeq` did m`y epizpyna epnn eyxce ,'Wpri¥¨¥

mewn lkn,àðéîà Czòc à÷ìñcéléî éðä,oennn xehty df oic - ©§¨©§¨£¦¨¨¥¦¥
epiidda Bâøäå Bðéò úà ànéñc àëéäda `niqy dkn dze`ay - ¥¨§¦¥¤¥©£¨¨

gkn mi`a oenn aeige dzin aeigy oeikc ,ebxd mb ,exiag oir z`
,mlyn epi`e bxdp ,dkn dze`Bðéò úà ànéñc àëéä ìáàdkna £¨¥¨§¦¥¤¥

,oenn aiigzde zg`edry dze`aøçà øáãa Bâøädkna - £¨§¨¨©¥
,d`kd dze` zngn mpi` oennde dzind aeigy `vnpe ,zxg`

dépéî àðBîî ìB÷Léð àîéà,oenn mb epnn lehip dfk ote`a `ny - ¥¨¦§¨¨¦¥

miaeig ipy epiptl yiy oeik ,ezgivx lr epbxdpy dn lr sqep
,'gvx ytpl xtk egwz `le' weqtd eprinyd ,micxtpe mipey

.oenn mlyn epi`e 'znei zen' dfk dxwna s`y
:`xnbd dywnàáø déì øîà,`ng xa inxlénð àäoic mb ixd - ¨©¥¨¨¨©¦

iq m`y ,'oeq` didi `le' weqtdn zyxcy dfebxde epir z` `n
,oennn xeht daà÷ôð äi÷æç éác àpz Cãéàî`ziixan cnlp - ¥¦¨©¨§¥¦§¦¨©§¨

,diwfg ly eyxcn ziaa dzpypy zxg`,äi÷æç éác àðúcxn`p §¨¨§¥¦§¦¨
(ck `k zeny)exiaga laegd mc` zyxta,'ïéò úçz ïéò'miyxece ©¦©©©¦

,ïéò úçz Lôðå ïéò àìåyper wx eilr yi ea lag wx m`y enke §Ÿ©¦§¤¤©©©¦
yper `l` eilr oi` ,zg` d`kda ebxde e`niq m` jk ,dzin
oeq` didi `le' weqta jxev oi` `linne ,dzin yper epiide ,cg`
cnll ick xzein `ed `l` ,da ebxde epir z` `niql 'ypri yepr
xehty ,xg` xaca ebxde cg` xaca epir z` `niq m` s`y
micnel dn ,dyw ok m`e ,zecxtp ze`kd izy ody s` ,oennn

.'gvx ytpl xtk egwz `le' weqtdn
egwz `le' weqtd z` xg` ote`a zx`ane `xnbd zxfeg dzr
`le ,qpw aeign mb zxhet dziny cnll `ay ,'gvx ytpl xtk

:oenn aeign wxéøèöéà ,éMà áø øîà àlàCegwz `le' weqtd ¤¨¨©©©¦¦§§¦
wx xn`p eli`y ,mlyne zn mc` oi`y cnll 'gvx ytpl xtk

,'ypri yepr oeq` didi `le'àðéîà Czòc à÷ìñwx `ed df oicy ©§¨©§¨£¦¨
,qpwa la` ,oenn aeigañð÷a äøBz äLcéçL àeä Lecéçå ìéàBä- ¦§¦¤¦§¨¨¦§¨

xingdl yi okle ,dxezd ly yecig `ed qpw mlyl aeigd mvr
y eaílLî ìéèwéîc áb ìò óàmlyi ,dzin aiegn `edy s`y - ©©©§¦§¦§©¥

,qpwd z`ïì òîLî à÷'gvx ytpl xtk egwz `le' weqtd ¨©§©¨
.qpw melyzn s` dzin aiegnd z` dxezd dxhty

:`xnbd dywnøîàc ,äaøìeoeiky ,dzin mr qpw aeig oiprl §©¨§¨©
y,ñð÷a äøBz äLcéçL àeä Lecéçdf oiprl s` xeng `ed ixd ¦¤¦§¨¨¦§¨
c,ílLî ìéèwéîc áb ìò óàytpl xtk egwz `le' weqtd ok m` ©©©§¦§¦§©¥

,dywe ,mlyne zn mc` oi`y ,oenna `l` qpwa wqer epi` 'gvx
éàäly df weqt -déì ãéáò éàî ,'íøç ìk'.epnn yxec `ed dn - ©¨¥¤©¨¦¥

daxy xnel jixv i`cea :`xnbd zvxznéaøc àn÷ àpúk dì øáñ̈©¨§©¨©¨§©¦
,àéá÷ò ïa àéððçxaeqd(:fl lirl)on mxgi xW` mxg lM' weqtdy £©§¨¤£©§¨¨¥¤£¤¨¢©¦

xn`e bxdil `veiy in lr cnll `a 'znEi zFn dcRi `l mc`d̈¨¨Ÿ¦¨¤¨
.melk xn` `ly 'ilr ekxr' mc` eilr

äðùî
oiicre ,dyxbzde zqxe`n dzidy dxrp oic z` zx`an epizpyn

:qpw dl yi m`d ,dleza `id,äLøbúðå äñøàúpL äøòðoiicre ©£¨¤¦§¨§¨§¦§¨§¨
,dze` dzit e` mc` dze` qp`y ,dleza `idéìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦

,ñð÷ dì Lé ,øîBà àáé÷ò éaø .ñð÷ dì ïéà ,øîBàiax siqene ¥¥¨§¨©¦£¦¨¥¥¨§¨
,xne`e `aiwreinc,dîöòì dñð÷dxrp lkk dpi`e ,dia`l `le §¨¨§©§¨
dia`l dqpwy.

* * *

àøîâ
:zwelgnd z` `xnbd zx`an,éìéìbä éñBé éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦¥©§¦¦

,qpw dl oi` dyxbzde dqx`zdy dxrpyàø÷ øîàqpe` dyxta ¨©§¨
'äNøà àì øLà'(gk ak mixac),wiicl yie ,àäm` la` -,äñøBàs` £¤ŸŸ̈¨¨¨¨

,dyxbzd m`å .ñð÷ dì ïéàeli`àáé÷ò éaød`a mpn`y ,xaeq ¥¨§¨§©¦£¦¨
zhrenn dpi` j` ,dyxbzde dqx`zdy dxrp hrnl dxezd

dxrp qpe`d wx ,yexcl yi jk `l` ,ixnbl'äNøà àì øLà'£¤ŸŸ̈¨
qpw mlyn,äñøBà àä ,äéáàìqpw mlyn.dîöòì §¨¦¨¨¨¨§©§¨

:`aiwr iax zhiy lr `xnbd dywn,äzòî àlàepi` weqtdy ¤¨¥©¨
ok m` ,dnvrl `l` dia`l epi`y `l` ,qpwd xwir z` hrnn

weqtd oeyln minkg eyxcy dnénð éëä ,úøâBa àìå ,'äøòð'©£¨§Ÿ¤¤¨¦©¦
îöòìcddf oiprl wx `ed herindy xn`p dfa mb m`d - ¦§©§¨

weqta xn`py dn ,cere .dnvrl `l` dia`l qpwd oi` zxbeaay
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המשך בעמוד פק



רלה miwxt dyelya` cenr gl sc ± iriax wxtzeaezk
éìéî éðä`lhwn cifn gvex xehtl "xtek egwz `l"c Ð.åâøäã àëéäjxc ,cifna Ð

ztpda .diilrdzeekcc ,eixg`n edkd eci"ltie" aizkck ,zelb zxtkl ozip `l bbeya

Ð.dlitp jxcà÷ôð äé÷æç éáã àðúãî.dcixi jxcl diilr jxc oia welig oi`y Ð

ïåîî åáééçìi`c ,jixhvi` `din "oeq` didi `l"e .ezectl oicd `ede Ð,`yiwidnded

dnda dkn dn :`qib jci`l ,daxc` :`pin`Ð

mc` dkn s` ,mlyi mlerlÐ`zyde .mlyi

didi `l"n cifnl oinelyz xeht ol `wtpc

jxc bbey xehtl `yiwid jgxk lr ,"oeq`

.opiqxb ikd :diilr'åë àîç øá éîø øîà àìà
`lc opireny`l ,i`xw ipdn cg jixhvi` Ð

ol `wtpc ab lr s`e ,izxz dia ciaril`le"n

."oeq` didiéìéî éðäizxza dil opiypr `lc Ð

Ð,dkn dze`a da ebxde epir z` `niqc `kid

zne.øçà øáãá.zg` zaae zxg` dkna Ð

àîéàdiyprip Ðliaya dzine ,oir inc

.dbixddàä.da ebxde epir `niqc Ðêãéàî
à÷ôð äé÷æç éáã.diypriz `lc Ðïéò àìå

ïéò úçú ùôðå,"laegd"a ol `niiw dipin Ð

ynn zxn` i`c .ynn e`l "oir zgz oir"cÐ

opinqc icda `nlcoir dil dede ,ziin dipirl

ciarz `lc dpin opirny ,edin .oir zgz ytpe

`py `l dkn dze`a zn `py `l ,izxz dia

.zn `làåä ùåãéç àðéîà êúòã à÷ìñ
äøåú äùãéçùoic epi`y ,qpw inelyz lka Ð

`ed yecigc oeike ,`nlra jln zxfb `l`

weg zxifbeÐdicda `ki`c ab lr s` `ni`

dzinÐ.mlylïì òîùî à÷jpdn cg Ð

oipr edipz ,oennl oipr epi`y `xizi i`xw

.qpwlàî÷ àðúëekxr" xne`a dil yixce Ð

"ilr bxdil `vei ly.äðùîäñøàúðù
äùøâúðåaiig dyxbzp `ly dqex` eli`c Ð

.qpw my oi`e ,dzinñð÷ äì ïéà`nrh Ð

zy`e eig` zy` ipzwc `yixe .`xnba yxtn

dqx`zpac eia` ig`dyxbzpeipzwe ,opiwqr

qpw odl yiÐ.`id `aiwr iaxàøîâàìà
äúòî"dxrp" aizkc `d ,`aiwr iaxl Ð

"dleza"e ,zxbea ihernl.dlera ihernléëä
éîð,ixnbl hrnn `lc Ð:yexczedxrpÐ

zxbea `d ,dia`lÐogky` `l `d .dnvrl

hinzyi`c`nipe ,qpw dl yi zxbea ipzne `pz

.`id `aiwr iaxäéáàì äñð÷åopiywn onwle Ð

`aiwr iaxc.`aiwr iaxc`éàëæ äéáàå ìéàåä
äéùåãé÷ óñëáonwle .dzexrpa `ed ely Ð

.(a,en) "dzztzpy dxrp" wxta dl siliäî
äñøàúðù éô ìò óà äéùåãé÷ óñëäùøâúðåÐ

.zexrp jeza zycwzne zxfegyk ,xg`n

éåä äéáàìopitli zexrp iyeciw lk `dc Ð

xy`"c `herin aizk `l oiyeciw iabc ,dia`l

.`kd ik "dqxe` `lïàë øîàð.qpe`a Ðïìäì
.dztna Ðïìäì äîaizkc ,milwy ,dztna Ð

."lewyi"
àîéà
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éðäs` .mc` icia dxtkl :yexit Ð dxtkl ezbby ozip `lc diilr jxc ebxdc `kid ilin

(`,h zekn) "oilebd od el`" wxta gkenck ,dcixi jxcn ith liw diilr jxcc ab lr

ozip `ly dna `l` ilz `l oizrnyc ixneg lke ayez xb ici lr dleb .ayez xb iab

.wpge bxdn oixeng dtixye dliwqy dna cenlzd citwn epi`c ,dxtkl

ìáà`ni` xg` xaca ebxde epir z` `niq

qxb jk Ð dilhwpe `penn dipin lewyp

ol `wtp `l "oeq` didi `l"nc ,l`ppg epiax

d`kday ,mzd ik ,da ebxde epir z` `niq `l`

z` `niq la` .zecled mbe dy`d z` bxd zg`

ikdl ,`l Ð zg` zaa xg` xaca ebxde epir

epiaxl dyw .dixhtinl "mxg lk" jixhvi`

iax ly epa l`rnyi iax `dc :mdxa` oa oeyny

lewyp `lc ikdl `xw yixc `l dwexa oa opgei

oenn ozi `ly `l` ,dilhwpe `penn dipin

,xn`w "xn`p `l eli`" `nye !dixhtpe

(`,bn oixcdpq) "oicd xnbp" wxt yix ogky`ck

wiqn `kdc :d`xp `"ayxle .izkec dnkae

l`rnyi iaxl la` ,diwfg iac `pzc `ail`

xn`c `de .diwfg iac `pzc `d dil zil i`ce

zi`c o`nl `gipd :(a,ct my) "oiwpgpd" yixa

Ð dil zilc o`nl `l` ,diwfg iac `pzc dil

epiid diwfg iac dil zilc `pz ?il dnl `yiwid

xn`c daxle :xn`wc jenqae .l`rnyi iax

dl xaq Ð 'ek qpwa dxez dycigy `ed yecig

ivn ded ,`iawr oa `ippg iaxc `nw `pzk

.l`rnyi iaxk dil `xiaq :xninlàäinp

`iddn e`l Ð `wtp diwfg iac `pz jci`n

dyxc `idd `dc ,ol `wtpc xn`w dteb dyxc

,xg` xaca ebxde epir z` `niql llk `kiiy `l

c :wiic ikd `l`ytpe oir `le opiyxcc ikid ik

`le ytp zgz ytp opiyxc inp ikd Ð oir zgz

xaca ebxde epir z` `niqe .ytp zgz ytpe oir

dnc ,`cixb ytp `l` ;ytpe oir aiyg `l xg`

,melk aiyg `l Ð dbixd zrya epir z` `niqy

.daexn xrva ezindy `l` ,zn did ikd e`lac

diwfg iac `pzn inp `zlin `d :xn`z m`e

oia zwlg `l dnda dkn dnc ,`wtp lirlc

!'ek xg` xaca dbxedl ,da dbxde dpir z` `niq

dil rnyn dnda dkne mc` dknc :xnel yie

bxde epir z` `niq :xn`z m`e .zg` d`kda

`l elit` oir incn xehtc dil wetiz ,xg` xaca

ozipe ,scex did epir z` `niqy dryac ,bxd

elivdl lekiya ixiinc xnel yie !eytpa elivdl

.eytpa elivdl ozip `ly Ð eixai`n cg`a

øîàrnync :dniz Ð 'ek jixhvi` iy` ax

Ð dicic oi`xiy rxwe ebxd m`c

didi `l"c `xwn `l dixhtinl `kilc ,aiignc

ied `dc ,"ytp zgz ytp"c `xwn `le "oeq`

iia` xht (a,l) lirle ,ytpe oenn zgz ytpe oenn

!exiag ly oi`xiy rxwe elyn dnexz lk`y xf

iac `pzn edlek iwtp zn`d itlc :xnel yie

iac `pz jci`n inp `de :eyexit ikde .diwfg

lk" jixhvi` `l jgxk lr :xnelk .`wtp diwfg

diwfg iac `pzn ol `wtp dlek `l` ,ikdl "mxg

lk" `la dixhtnl `xw jixv ded i`c ,xehtc

.diwfg iac `pz jci`n ,dil opixht ded "mxg

bxdl "mxg lk" jixhvi`c ipyile :xn`z m`e

`l mxg lk"c :xnel yie !oi`xiy rxwe exiag

dlag dze` ici lr `ay oenna dil rnyn "dcti

.dci lr d`a dzindyà÷ìñoizipzn liikc meyn epiid Ð "mxg lk"n qpw witn `kde "oeq` didi `l"c `xw iziin oizipznac ab lr s` Ð ol rnyn `w `ed yecig `pin` jzrc

.`iawr oa `ippg iaxc `nw `pzk `iz` oizipzn ,inp i` .'ek eytpa aiigznd lke :ipzwc ,zezin iaiig lk
`ni`]
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רלו
miwxt dyelyaa cenr gl sc ± iriax wxtzeaezk

äåù äøéæâì äìåúá àîéà.dleral qpw `die ,dlera ihernl e`le Ðàì øùà àøáúñî
äåù äøéæâì äñøåà.qpw dl zi` dqxe` elit`e Ðäìåúá äøòð äá àøå÷ éðà éøäùÐ

,dyxbzpe dqx`zpy it lr s`oi`y dlera la` .`xw aizkck ,`id dleza dxrp `dc

dleza dxrp da `xew ip`Ð.qpw dl oi`äåù äøéæâì äìåúá äáøãàihernl e`le Ð

,zepfa dleral qpw dl yi `l` ,zepfa dlera

`l xy` dxrp" dze` `xew ip` ixdy."dqxe`

àøáúñî.dl oi` dlerae ,qpw dl yi dqex` Ð

äôåâ éðúùéà àäã.jk lk ax oi` dnbte Ðàäå
dqx`zpc Ð.dteb dpzyp `l dyxbzpeàä

àøáñmiyngc Ðsqk"e ,od milwy qpe`c sqk

.miyng edi dztnc "lewyiúåìåúáä øäåîë
.miyng epiidc ,qpe` lv` yxetnd oipn Ð

úåìåúáä øäåîå.milwy eidi Ðäæëaezky Ð

."lewyi" eaàáé÷ò éáøã àéù÷,`ziixac Ð

.dia`l dqpw xn`càáé÷ò éáøãàÐ

.oizipzncàø÷ì à÷ôîå äåù äøéæâ àéúà àì
éøîâì äéèùôîopireny`l dihyt `z`c Ð

i` .iiept`l ediiexzn cge ,dnvrl dqex` `d

ipten `l inpÐ.icin jxtinl `kiléáøì àìà
à÷ôîå äåù äøéæâ àéúà éëå àúééøáã àáé÷ò

éøîâì äéèùôî`hyt yixc `lc Ðxy`"c

`lk dqxe` ieyne ,llk "dqxe` `l,dqxe`

!dizernyn xwrin ok m`eäéá éø÷dihyta Ð

dqex` `l xy`Ð.dqex` ihernläìé÷ñ úá
àéä`l"ne Ð`xeht `wtp "oeq` didi

.oinelyznéîì äñð÷jzrc `wlq `w Ð

.i`w dqep` mzqaäúîå äéìò àáwitqd `l Ð

.dzny cr ,oica ecinrdl a`døá÷á øâá ùé
,oica dcnr `ly cr dzexrpa dzn m` Ð

dzexba onf ribde`l e` xba aiyg in ,xawa?

.`zkld i`nl lif`e yxtn dinwleøâá ùé
øá÷áoica cenrl dwitqd `l m`c ikid ike Ð

"dzztzpy dxrp" wxta onwl opz ,dxbay cr

`zyde ,dia`l `le dnvrl od ixdc (a,`n)

,dl zixi dpae ,a`d gk riwtn xawa xba inp

.oa dl yi m`
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àîéà]dxifb yixc `aiwr iaxc d`xp .jenqa rnynck ,dlera hrnp `le Ð dey dxifbl dleza

zaezkl yixc "zelezad" la` ,dztnce qpwce ,`ziinw dleza epiidc ,diteblc `xwn dey

`"de "dxrpd" "dxrp" "xrp" xzii`e ,ieax meyl `le dey dxifbl diyxcinl jiiy `le ,zeleza

,"zelezad"c `"d ;oiieax dyly `ki`e .zezixke oie`l iaiigl cge ,dyre oie`l iaiigl cg "zelezad"c

xrp" "xrp"e,dyr iaiigl cge ,iia`ckl cg ."dxrpd" "d

cg `aiwr iaxl `ki` i`c .zezixke oie`l iaiigl Ð cge

`eddn dlera hernp ok m` Ð dey dxifb `la ditebl

dleza cg `l` `kil qpwac ab lr s`e .diteblc

,dlera `le dleza silip dztnc dey dxifbn ,diteblc

aizk `lc ,dxrp oiprl qpe`n dztn silic ikid ik

.(ci azk mipyi zetqez) .[dztna

àîéàiywizc :dniz Ð dey dxifbl dleza

`le ,ediitebl ediiexz `ni`c :dil

cgc dil miw cenlzdc d`xpe !dey dxifbl

minezq ze`xwnde li`ed ,dey dxifbl ediipin

,`kti` `ni`e jixt jkld .miynge milwy oiprl

`peeb i`d ike .ediitebl ediiexz `ni`e jixt `le

z` `le :xn`c (`,fh) oixcdpqc `nw wxt `ki`

`pn .cg`e miray ly oic ziaa `l` xwyd `iap

"dcfd" `iz` :`pipg xa iqei iax xn` ?ilin ipd

Ð aizk ik "dcfd" `d :jixte ,`xnn owfn "dcfd"

!dylye mixyra `lhwe ,aizkc `ed `lhwa

"xac" "xac" xnb :yiwl yix xn` `l`

xninle slinl ira ded ikid `zyde .ez`xndn

`l` ."dcfd" "dcfd" `iz`c `pipg iaxa iqei iax

rci ded `le dey dxifb `ki`c dil miw dedc

.dcfd dcfd `iz`c `xaqn xn`we i`na

éîixnbl dihytn dil `wtne dey dxfb `iz`

yixac :dywe .xwy ied dqxe` `d weicc Ð

dnexza xeq` lxrc sili (`,r zenai) "lxrd"

ayez" aizke ,gqtn xikye ayezc dey dxifbn

,dey dxifb meyn gqt iab "ea lk`i `l xikye

oilke` xikye ayez `dc ,zn` epi`y it lr s`

,diax dil ipw `lc mzd opixn`ck ,gqta

epiax xne`e !`kdn ith dihytn `xw opiwtne

ikdle ,milxra ixiin xikye ayez `eddc :mz

`dc ,xn`w l`xyi ayez e`lc gkene .lk`i `l

meyne ,lxra i`ce `l` ,diax dil ipw `l

.diazk d`ptd

äñåøài`n :xn`z m`e Ð `id dliwq za

dliwq za dqex` :eyexit ikdc ,wgvi epiax xne`e !dpten dey dxifbc ,ith `gipc oky lk ditebl jixhvi` `l i`e .dizernynn `xw witp `l `zyd `d ?dil `iyw,`id

i` `nlyac ?dnvrl dqxe` `d xninle irhnl `ki`c "dqex` `l xy`" azknl ipy i`n`e ,`icda "dqex` `l xy`" azknl dil ded Ð dey dxifbl `l` icinl jixhvi` `lc oeike

?il dnl `zyd la` ,`yecigl dihyt `z`e dey dxifbl yxcnl Ð "dqxe`" azke dpyc i`d opixn`c ,oeyld dpiyy dna xity iz` ded yecig mey dqex`a ded

éáàì`kde ,`xwc `piprn mzdc :xnel yie !xak dzidy Ð "dxrpd" opiyxc ,dliwqa oeciz dxba seqale dgxq iab (a,dn) onwl "dxrp" wxtac :xn`z m`e Ð dzn ia`l `le dxrpd

aiigin `xaqnc ,jixhv` `l qpwc `aeigl `kde .`id dxrp e`lc ,dliwqa `ied `lc `prci `p`e dipin `xw wezyl Ð dxhetl i`c ,daiigl `iz` i`ce mzde .`xwc `piprn

.exhetl `z` jkld Ð melk `lea exhetl xyt` i`e ,d`ia zry`ùé,eipal qpw yixen mc` oi` `d ?dpal qpw zyxen `dzy xninl ivn ikid :xn`z m`e Ð ied dpace xawa xba

jenqac `idd ,edine !dyexi zxezn el `die ,a` rwt `l inp xawa xba yi ik Ð qpw yixen mc` i`e ,a` rwte xawa xba yi :xn` inp jenqae ,(a,an) onwl "dxrp" wxt yix opixn`ck

,melk zeaeg ilra oilhep oi` Ð xawa xba oi` m` la` ,zeaeg ilra oilhepc ,qpw yixen mc`c ab lr s` ,a` rwt Ð xawa xba yi m`c ,mixg`l zaiig `id m` dpin `wtpc :zegcl yi

`pennc ,mbte zyeaa `kdc `ira jd iwen wgvi epiaxe .jixt dipin `ticrc `l` ,dpal qpw zyxen oi` `de iieyw`l ivn ied `kdc :xnel yie .dly `le ely `ed qpwde ,a` rwt `lc

leki oi`c rnyn Ð od ixd ipzwcn ,i`w inp mbte zyea`e ,dnvr ly od ixd Ð a`d zny cr oica cenrl dwitqd `l :(a,`n my) "dxrp" yixa opzc ab lr s`e .yixedl dlekie ,ied

`l Ð ipixg` ilinl la` .ozip df Ð ozip dfy inlc ,mbte zyea `ki`c llkn "dpr xy` zgz" aizkc ,qpwl mbte zyea yewzi` i`ce df oiprlc :wgvi epiax xne`e !mbte zyea yixedl

,`pngx xn` "xwa dyng" dil xn` :(a,`r `nw `aa) "daexn"a opixn`c :xi`n oa wgvi epiax dywd la` .envr it lr mlyn epi` qpwe ,envr it lr mlyn mbte zyea `dc .yewzi`

inelyz mlync ipzwe ,dicic `zpna dil dkf eia` znc oeik `kd `de .dynge drax` inelyz mlyn Ð eia` zn jk xg`e ,xkne gahe eia` lyn apb :diaizi` .xwa i`vg dyng `le

yngc meyn e`l i`c rnyn .oica cnry Ð opiwqr i`na `kd :ipyne !dynge drax``nl` ,oica cnrya inewe`l jixv ded `le ,xity dil iz` ded Ð xwa i`vg dyng `le xwa d

`yix `py i`n dil xn` .xwa i`vg dyng elit`e ,`pngx xn` "xwa dyng" dil xn` `xtvl wiqnc :dyw la` .jinrhile xninl ivn dedc :zegcl yi ,edine !eipal qpw yixen mc`c

dia opixw i`c rnyn .`xeqi`a elek egahe opixw `l `tiq ,`xeqi`a elek egahe dia opixw `yix :dil xn` ?xeht xkne gah jk xg`e ,zne eia` lyn apb ipzwc :yexit ?`tiq `py i`ne

aiig :exn`e ,oica cnrc ixiinc :wgvi epiax uxize !xkene gaeh `ed elyc ,qpw aiign `l oica cnra i`c .eipal qpw yixen mc`c ,oica cnr `lc ab lr s` ,aiig Ð `xeq`a elek egahe

`picen :mzdc `ibeqc eyexit ikde .dreay oaxw oiprl ixii` "dxrp" wxtc `iddc :uxiz oald wgvi epiaxe .(a,ew my) "lfebd"a opixn`ck ,aiig Ð ok ixg` gaeh `ed m`c .el ozil dz`

aiigzpe oica ecinrdy odia`l aiig didy qpw odia` zzin xg`l ederazi m`y ,eipal eyixedl ied oennc `pin`w ike "oecwta ezinra ygke"n dixht `pngxc ,dreay oaxw oiprl jl

oerny iax diaizi` .dreay oaxw aiigne ,`xwc oecwtc `inec ied ok m` Ð xhtdle zecedl leki did `le ,oica cnr xaky ,oenn did xak Ð oiyxeil ltpyke li`ed ,dcede raype xtke

oennc dax xn`w ik :wiqne .`ed oig`c dpin rny `l` `ed ,edcic mixac lra e`l `de ?mzeprh lr dreay oaxw xtekd aiigzn ji` Ð oig`l epi` m`y :yexite .`ed oig`c 'ek xne`

,dicice dcic iabl ixwin qpw exwir mewn lkn .zixi `w dpinc ,dzn jk xg`e dxbae oica dcnrl "ygke" jixhv`c wiqne .dreay oaxw aeig oiprl ,zeqpw x`ya Ð eipal eyixedl `ed

.[`tiq ligznd xeaic `,ar `nw `aa zetqez oiire] .df yexitk rnyn `l Ð eipal eyixedl oeyl ,edine .llk qpw ded `l eipa iablc ,eipal yixenc zeqpw x`yl inc `le
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éîå

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

כתובות. פרק שלישי - אלו נערות דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zeaezk(ycew zay meil)

àîéày ,jtidl xn`p `ny -'äìeúa'dxn`päåL äøéæâìyiwdl ¥¨§¨¦§¥¨¨¨
mdipye ,'dleza' oeyl dxn`p mdipyay ,dfl df dztne qpe`
s` `l` ,dlera hrnl weqtd `a `le ,milwy miying minlyn

,qpw yi dlåeli`'äñøBà àì øLà'qpwdy cnll ,eheytk `ed §£¤Ÿ¨¨
,mlern dqx`zd `ly dxrpa wx `edäñøàúpL äøòðì èøt§¨§©£¨¤¦§¨§¨

,äLøbúðå.ililbd iqei iax ixack ,qpw dl oi`y §¦§¨§¨
:`xnbd zvxznàøazñîyexcl,äåL äøéæâì 'äñøBà àì øLà' ¦§©§¨£¤Ÿ¨¨¦§¥¨¨¨

,dyxbzpe dqx`zpy dxrp hrnl `leda àøB÷ éðà éøäL- ¤£¥£¦¥¨
dyxbzpe dqx`zpy dxrpa,'äìeúa äøòð',aezkd zernynke ©£¨§¨

weqtd oi`y xn`pe ,dey dxifb 'dleza'n yexcp m` ok oi`y dn
`weec xaecny weqtd zernyn cbp edf ok m` ,dlera hrnn

.dleza dxrpa
:`xnbd dywn,äaøcà' cenll xazqn,äåL äøéæâì 'äìeúa`le ©§©¨§¨¦§¥¨¨¨

,zepf jxc dlerad z` hrnpda àøB÷ éðà éøäLa -jxc dlera ¤£¥£¦¥¨
zepf,'äñøBà àì øLà'cnlp m` ok oi`y dn .dycwzd `l ixdy £¤Ÿ¨¨

`le ,`aiwr iax yxecy itke ,'dyx` `l xy`'n dey dxifbd z`
zernyn cbp edf ok m` ,dyxbzpe dqx`zpy dxrp qpwn hrnp
ep`y oeike .'dyx` `l xy`' dxrpa `weec xaecny weqtd
s`e `weec e`l 'dleza'y xnel e` ,wgeca df weqt yxtl miaiig
dxrp s`e `weec e`l 'dyx` `l xy`'y xnel e` ,llka dlera
dxrp `aiwr iax daix recn ,llka dyxbzpe dqx`zpy

.jtidl `le ,zepfa dlera dxrp hrine dyxbzpe dqx`zpy
:`xnbd zvxznàøazñîdqx`zp zeaxle dlera hrnl ¦§©§¨

oky ,dyxbzpeàä,dlera -dôeb épzLéàici lr dteb dpzyd - ¨¦§©¥¨
ly ez`ia ici lr jk lk ax dnbt oi` dzrny oeike ,dlirad

,qpw dl oi`y xazqn dztnd e` qpe`dåeli`àädqx`zpy ef - §¨
,dyxbzpedôeb épzLéà àìzngn lecb dnbte ,oiyeciwd ici lr Ÿ¦§©¥¨

.qpw dl yiy xazqne ,dleza lk ly dnbtk qpe`d
lirl x`azd(`"r)'dyx` `l xy`' weqtdn yxec `aiwr iaxy

qpwd mdipyay cnll ,dfl df dztne qpe` eywedy ,dey dxifb
:`xnbd zl`ey .milwy miying `ed,éìéìbä éñBé éaøåhrnny §©¦¥©§¦¦

dyxbzde dqx`zdy dxrp 'dyx` `l xy`' weqtdn,àøáñ éàä©§¨¨
déì àðîdaiyn .milwy miying minlyn mdipyy el oipn - §¨¥
:`xnbddéì à÷ôðz`f cnel `ed -î,ef dyxc,àéðúciabl xn`p ©§¨¥¦§©§¨

dztn(fh ak zeny),'úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk'miyxeceàäiL ¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§Ÿ¤§¥
melyzäædztnd lyúBìeúaä øäBîkdlezal aevwd mekqk - ¤§©©§

,qpe` zyxta mixen`d 'sqk miying' epiide ,xg` mewnaåok §
ly sqk eze` `diy miyxecúBìeúaä øäBîqpe` zyxta xen`d ©©§

äæk.'milwy' epiide ,dztna xen`k - ¨¤

* * *
.eixaca dxizq dywne `aiwr iax ly ezhiya oecl day `xnbd

:`xnbd dywnàáé÷ò éaøcà àáé÷ò éaøc àéL÷dxizq yi - ©§¨§©¦£¦¨©§©¦£¦¨
dqx`zpy dxrpy xn` dpynay ,envr `aiwr iax ixaca
.dia`l qpwdy xn` `ziixaa eli`e ,dnvrl qpwd dyxbzpe

:`xnbd zvxznàáé÷ò éaøc àaélàå éàpz éøzdpynd - §¥©¨¥§©¦¨§©¦£¦¨
.`aiwr iax zhiya ewlgpy mi`pz ipy ly zerc md `ziixade

`id 'dyx` `l xy`' weqtd zernyn ixd :`xnbd zl`ey
e ,mlern dqx`zd `ly dxrpa `weec xaecnyàîìLaléaø ¦§¨¨©¦

,ïéúéðúîc àáé÷òdqx`zdy dxrpa mb xn`p qpw oic xwir mpn` £¦¨§©§¦¦
j` ,dyxbzdedéèLtî àø÷ì déì à÷tîe äåL äøéæb àéúà àìŸ¨§¨§¥¨¨¨©§¨¥¦§¨¦§¨¥

éøîâìweqtd zehyt z` ixnbl zxwer dey dxifbd oi` - §©§¥
dia`l dqpwy oicd oiprly oeik ,dqx`zd `ly dxrpa xaecny
dqx`zdy dxrp eli`e ,dqx`zd `ly dxrpa wx xaecn

e.dnvrl dqpw ,dyxbzdäøéæb àéúà ,àúééøác àáé÷ò éaøì àlà¤¨§©¦£¦¨§¨©§¨¨§¨§¥¨
éøîâì déèLtî à÷tîe äåLweqtd z` zxwer dey dxifbd - ¨¨©§¨¦§¨¥§©§¥

dxrpa zwqer dyxtdy weqtd zernyn ixdy ,ixnbl eheytn
dxrpa s` zwqer dyxtd eixacl eli`e ,dqx`zd `ly

`ly dxrp oial dpia welig mey oi`e ,dyxbzde dqx`zdy
.dqx`zd

:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàweqtd zehyt s` zn`a ¨©©©§¨©¦§¨
c ,dyxbzde dqx`zdy dxrp zhrnn dpi`déa éø÷`exwl yi - §¦¥

ea xn`p eli`k weqtd z`,'äñeøà àì øLà'dryay xnelk £¤Ÿ£¨
la` .qpw dl oi` dqex` dzid eli`y ,dqex` dzid `l dqp`py

.qpw dl yi ,dyxbzde dqx`zd m`
:uexizd lr `xnbd ddnz,äñeøàixdàéä äìé÷ñ úa`ad - £¨©§¦¨¦

lirl dpyna x`eanke ,qpw aiig epi`y heyte ,dliwq aiig dilr
(:el)aeign dhrnl weqtd jxved recne ,mlyne zn mc` oi`y

df weqt `lel :`xnbd zvxzn .qpwàðéîà Czòc à÷ìñziid - ©§¨©§¨£¦¨
,xnel jzrca dlrnñð÷a äøBz äLcéçL àeä Lecéçå ìéàBä- ¦§¦¤¦§¨¨¦§¨

okl ,yecig `ed qpw aeig mvrílLî ìéèwéîc áb ìò óàs` - ©©©§¦§¦§©¥
`l xy`' dxez dazk okl ,qpw mlyl eilr ,dzin aiig `edy
m`y cnll ,'dqex` `l xy`' xn`p eli`k z`f yexcpy ,'dyx`

.qpw mlyn epi` ,dzin aiigzde qpe`d zrya zqxe`n dzid
:`xnbd zl`ey,ñð÷a äøBz äLcéçL àeä Lecéç øîàc ,äaøìe§©¨§¨©¦¤¦§¨¨¦§¨

okleøîéîì àkéà éàî ,ílLî ,ìéèwéîc áb ìò óàyxti cvik - ©©©§¦§¦§©¥©¦¨§¥©
weqtdy xnel leki epi` `ld ,`ziixaay `aiwr iax zrc z`
zn mc` eixacl ixdy ,qpwn dqex` hrnl `a 'dyx` `l xy`'

dax jgxk lr ,ok` :`xnbd daiyn .qpw mlyneéaøk dì øáñ̈©¨§©¦
,ïéúéðúîc àáé÷òm`y cnll 'dyx` `l xy`' weqtd `ay £¦¨§©§¦¦

.dnvrl dqpw dyxbzpe dqx`zp

* * *
dxrpa eze` dcinrne qpw melyz oipra `ziixa d`ian `xnbd

:dyxbzpe dqx`zpydñð÷ ,ïðaø eðz,dqp`py dxrp lyéîì`ed ¨©¨¨§¨¨§¦
,ozip,íéøîBà Léå .äéáàìqpwdy.dîöòì §¨¦¨§¥§¦§©§¨

:`xnbd ddnzéànà ,'dîöòì''mixne` yi'd mixaeq recn - §©§¨©©
yexita weqta xn`p ixde ,dnvrl dqpwy(hk ak mixac)ozpe'§¨©

:`xnbd zvxzn .'sqM miXng dxrPd ia`l DOr akXd Wi`d̈¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
àëä ,àcñç áø øîà,ef `ziixaa -äLøbúðå äñøàúpL äøòða ¨©©¦§¨¨¨§©£¨¤¦§¨§¨§¦§¨§¨

éâìôéî÷å ,ïðé÷ñò`ziixaay mi`pzd ewlgpe -éaøc àzâeìôa ©§¦¨§¨¦§§¥¦§§¨§©¦
,àúééøác àáé÷ò éaøå ïéúéðúîc àáé÷òiaxk xaeq `nw `pz £¦¨§©§¦¦§©¦£¦¨§¨©§¨

,`ziixaay `aiwr,dia`l dqpw dyxbzpe dqx`zpy dxrp s`y
.dnvrl dqpwy ,epizpyna `aiwr iaxk mixaeq mixne` yide

* * *
,oica a`d ecinrdy mcew dzne ,dxrp qp`y ina dpc `xnbd

:qpw mlyl eilr m`däúîe ,äéìò àa ,éiaà øîàqp`y mc` - ¨©©©¥¨¨¤¨¥¨
,qpwd z` reazl oica a`d ecinrdy mcew dzne ,dxrpøeèẗ

,qpwd melyzn qpe`døîàpL(my)ïúðå'DOr akXd Wi`déáàì ¤¤¡©§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦
äøòpäqpw mlyl yi 'dxrpd ia`l' wxy miyxece ,'sqM miXng ©©£¨£¦¦¨¤

.äúî éáàì àìå§Ÿ©£¦¥¨
:`xnbd zxne` .df oica ewtzqpy yiy d`ian `xnbdàúlî¦§¨

àáøì déì àéòaéî éiaàì déì àèéLôcel heyt didy df oic - ¦§¦¨¥§©©¥¦©§¨¥§¨¨
,`ax ea wtzqp ,qpwn qpe`d xeht dxrpd dzn m`y ,iia`léòác§¨¥

,àáøoldl dpyna x`ean(:`n)cenrl dwitqd `l dxrpd m`y ¨¨
wtzqdl yie ,dnvrl dqpw ,dxbay xg` `l` dzexrpa oica
dzid dig dzid m`y onfd xare ,dzne dqp`py dxrp oica

m`d ,qpe`d on qpwd z` a`d raez dzre ,zxbea ziyrpLéoic ¥
Bà øáwa øâayøáwa øâa ïéàdze` mipc ep` dzzin xg`l m`d - ¤¤©¤¤¥¤¤©¤¤

m`d ,wtqdn dpin `wtpde .`l e` ,dxba eli`køáwa øâa Lé¥¤¤©¤¤
ådzny oeik j` ,dly zeidl ie`x qpwdéåä dðáãjiiy `ed - §¦§¨¨¥

.dia`l `le ,diqkp z` yxeid ,dpal,øáwa øâa ïéà ,àîìc Bà¦§¨¥¤¤©¤¤
,dxrp oic mlerl dl x`yp dzexrpa dzny oeik `l`åjky oeik §

qpwd.éåä äéáàã§¨¦¨¨¥
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אגרות קודשרלח

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו ממוצש"ק חקת, כ' כ"ו תמוז ור"ח מנ"א.

ובמה שהעיר על מה שקורין לתורת החסידות חסידות )אשר עוד רבינו הזקן קרא בשם זה 
וכידוע אגה"ק ענין וסדר העבודה בעסק החסידות נדפס בגנזי נסתרות ע' מה( ולא ע"ש הרביים וכו'.

הוא כמו שקורין לתורת ה' בכללות בשם "תורה", ע"ש פעולתה היינו לשון הוראה בחיי היום 
יומים לנשמה כמו שהיא מקושרת בגוף. וזהו ג"כ בחסידות שהשם מורה על התכלית, וכידוע מאמר 
רבינו הזקן כששאלוהו מהו חסידות, ענה, להעשות לאינו מקפיד על היזק עצמו ובלבד באווארענען 

יענעם, ע"פ מרז"ל בנדה )י"ז ע"א(.

מצערני במאד מאד - וכמו שכתבתי כ"פ - ענין העכוב בשילוח ספרי הוצאת קה"ת לאה"ק 
ת"ו, ובפרט שחדשי אלול ותשרי ממשמשים ובאים וצריך הי' לסדר שעד אז כבר יהיו הספרים ובפרט 

ספרי החסידות, ושיוכלו להפיצם במקח הזול.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר.

בברכת הצלחה בגו"ר.

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר אברהם

יעקב שי'

שלום וברכה!

בטח קבל מכתבי - מענה על מכתבו, וכיון שזה זמן רב שלא קבלתי ממנו כל ידיעות, אף שבכלל 
)יו"ד   * ידוע פסק השו"ע  חזקה היא שכשאין כותבים מכתבים ה"ז סימן שהכל כשורה, אבל הלא 

בתחלתו( שבמקום שאפשר לברר אין סומכין על החזקה הרי בטח יודיע בפירוש ג"כ.

מצו"פ קונטרס המדבר ג"כ בענין זכרון הן זה שהקב"ה מבקש מישראל והן שישראל מבקשים 
מהקב"ה וכמבואר בפנים ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, כשהאחד זוכר את רעהו לטובה ולברכה 
בכל עת הרי שכרו כפול מן השמים, שהקב"ה זוכר עי"ז את הזוכר והנזכר למלאות לכל אחד המצטרך 
לו, ויש להמשיך זה לענין שאל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו, שגם בזה 
ישנם שלשה הנ"ל שזהו סגולה שהאחד יזכור את חבירו והזכרון יהי' תלוי בדבר הלכה, הליכה של 
הקב"ה, אשר הליכות עולם )גם( לו, היינו ע"פ מאמר המדרש, שהלך הקב"ה מהלך ת"ק שנה לקנות 

לו שם )קה"ר רפ"ז( ובא זה ע"י התורה, והאריכות לדכותי' אך למותר.

בברכה שיהפוך השי"ת ימים אלו לששון ולשמחה בעגלא דידן ובכבוד.



רלט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

d dyxt
‡Á˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ ,eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯ÎÊ לא). ל, :(משלי ¿…∆»»»«ƒƒ¿»»«

ÈL Ïc‚Ó Ì„‡ ÌÏBÚaL ‚‰a ,LÈ˙ B‡ ÌÈ˙Ó ¯ÈÊ¯Ê«¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¿…«∆»»»»¿«≈¿≈
˙‡ L·Bk ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,B˙Èa CB˙a ÔÈ¯Ê¯Ê«¿»ƒ¿≈∆»»¿∆»»»≈∆

.BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏ ÏÈ·La ÔËw‰ ÈÙÏ ÏB„b‰«»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ»«»

Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»
E˙¯B˙a eÏ z·zÎ‰ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰,כה (דברים ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿»∆

Ï‡יז) EÏe ‰NÚ ÈÏ ,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ :»≈¬∆»»¿¬»≈ƒ»»¿…
e¯Ó‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯ .ELc˜Ó ˙‡ ·È¯Á‰ ‡Ï ,‰NÚ»»…∆¡ƒ∆ƒ¿»¿«»»»¿ƒ»¿
˙Bn‡Â ElL e‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»»∆¿¿À
.E˙n‡ ÏÚ ÒÁ ‰z‡ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓ ,ElL ÌÏBÚ‰»»∆¿ƒ¿≈»≈«»»«À»¿
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,BnÚ Ìe˜Ï‡ CÏÓe∆∆«¿ƒ»««ƒƒ¿»»¿ƒ¿»≈
ÔÈ‡ Ï·‡ ea ‰ÈeˆÓ ‰ÁÎL ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»ƒ¿»¿»»¬»≈
z‡ CÎÈÙÏ ,EÈÙÏ ‰ÁÎL ÔÈ‡Â ,Ea ‰ÈeˆÓ ‰ÁÎLƒ¿»¿»¿¿≈ƒ¿»¿»∆¿ƒ»«¿

¯ÎÊ(ז קלז, ÌBÈ(תהלים ˙‡ ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ : ¿…¿…ƒ¿≈¡≈
‡a‡ Èa¯ ,da „BÒÈ‰ „Ú e¯Ú e¯Ú ÌÈ¯Ó‡‰ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ»…¿ƒ»»««¿»«ƒ«»
.Ôept Ôept ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯Â ,e¯bt e¯bt ¯Ó‡ ‡‰k ¯a««¬»»««¿«¿¿«ƒ≈ƒ»«««

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e¯‚t e¯‚t ¯Ó‡c Ô‡Ó,נא (ירמיה «¿»««¿«¿¬»ƒ¿ƒ
Ó‡c¯נח) Ô‡Ó .¯Ú¯Ú˙z ¯Ú¯Ú ‰·Á¯‰ Ï·a ˙BÓÁ :…»∆»¿»»«¿≈ƒ¿«¿««¿»«

elÙ‡ ,da „BÒÈ‰ „Ú :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ôept Ôept««¬»ƒ¿ƒ««¿»¬ƒ
Ô„eÈ Èa¯ ,e˙t¯Á ˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ .ÔeËÓ ‰È˙B„BÒÈ¿∆»»«ƒ»¿≈∆∆¿»≈«ƒ»
,·B¯wÓ ‰Ëa‰ ,˜BÁ¯Ó ‰i‡¯e ·B¯wÓ ‰Ëa‰ ¯Ó‡»««»»ƒ»¿ƒ»≈»«»»ƒ»

¯Ó‡pL(ו יט, א Ú‚˙(מלכים ÂÈ˙L‡¯Ó ‰p‰Â ËaiÂ : ∆∆¡«««≈¿ƒ≈¿«¬…»À«
¯Ó‡pL ,˜BÁ¯Ó ‰i‡¯e .ÌÈÙˆ¯(ד כב, iÂ¯‡(בראשית : ¿»ƒ¿ƒ»≈»∆∆¡«««¿

,˜BÁ¯Ó ‰Ëa‰ ¯ÓB‡ ÒÁt Èa¯ .˜Á¯Ó ÌB˜n‰ ˙‡∆«»≈»…«ƒƒ¿»≈«»»≈»
¯Ó‡pL(טו פ, i‡¯e‰(תהלים .‰‡¯e ÌÈÓMÓ Ëa‰ : ∆∆¡««≈ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ»

¯Ó‡pL ,·B¯wÓ(כה לב, BÏ(בראשית ÏÎÈ ‡Ï Èk ‡¯iÂ : ƒ»∆∆¡«««¿ƒ…»…
.BÎ¯È ÛÎa ÚbiÂ«ƒ«¿«¿≈

·‰ÎÙ‰ BÊÈ‡a ,ÌÈ¯ÊÏ ‰ÎÙ‰ e˙ÏÁ כב). כט, :(דברים «¬»≈∆∆¿»¿»ƒ¿≈¬≈»
‰ÈÚLÈ ,e˙ÏÁ d˙B‡ ‡¯B˜ ‰ÈÓ¯È .Ì„Ò ˙Ît‰Ók¿«¿≈«¿…ƒ¿¿»≈»«¬»≈¿«¿»

d˙B‡ ‡¯B˜(י סד, a‡(ישעיה .ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa : ≈»≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈»
eL„˜ ˙Èa ‡ÏÂ ‡È‰ e˙ÏÁ ‡Ï ¯Ó‡Â ÛÒ‡»»¿»«…«¬»≈ƒ¿…≈»¿≈
‡„‰ ,ClL CB˙Ï ÌÈBb e‡a ‡l‡ ,‡È‰ ez¯‡Ù˙Â¿ƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ¿∆»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(א עט, E˙ÏÁa(תהלים ÌÈB‚ e‡a ÌÈ‰Ï‡ : ƒ¿ƒ¡…ƒ»ƒ¿«¬»∆
.ÌÈiÚÏ ÌÈÏLe¯È ˙‡ eÓN EL„˜ ÏÎÈ‰ ˙‡ e‡ÓËƒ¿∆≈«»¿∆»∆¿»»ƒ¿ƒƒ

‚ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,·‡ ÔÈ‡Â eÈÈ‰ ÌÈÓB˙È .¿ƒ»ƒ¿≈»«ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ≈ƒ
Ìz‡ ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,¯Ó‡»«»«»∆«»»¿ƒ¿»≈«∆
ÌÎÈiÁ ,·‡ ÔÈ‡Â eÈÈ‰ ÌÈÓB˙È ÈÙÏ Ìz¯Ó‡Â Ì˙ÈÎa¿ƒ∆«¬«¿∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»«≈∆
‰È‰È ‡Ï È„Óa ÌkÓ „ÈÓÚ‰Ï „È˙Ú È‡L Ï‡Bb‰ Û‡««≈∆¬ƒ»ƒ¿«¬ƒƒ∆¿»«…ƒ¿∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‡Â ·‡ BÏ(ז ב, ‡ÔÓ(אסתר È‰ÈÂ : »»≈¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ…≈
.Ì‡Â ·‡ dÏ ÔÈ‡ Èk B„c ˙a ¯zÒ‡ ‡È‰ ‰q„‰ ˙‡∆¬«»ƒ∆¿≈«…ƒ≈»»»≈

„ÌÈ˜Èˆn‰ eÏÚ ˙Á‡ ÌÚt ,eÈ˙L ÛÒÎa eÈÓÈÓ .≈≈¿∆∆»ƒ««««»«¿ƒƒ
Ì˙B‡ e¯ÎÓe e¯ÊÁ ,Ô‰ÈÓÈÓe ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ôzt eÏËÂ¿»¿ƒ»¿≈»¿«¿»≈≈∆»¿»¿»

:‰f‰ ˜eÒt‰ ea Ìi˜˙pL eÏ ÈB‡ e¯Ó‡ ,Ì‰Ï»∆»¿»∆ƒ¿«≈»«»«∆
.e‡·È ¯ÈÁÓa eÈˆÚ eÈ˙L ÛÒÎa eÈÓÈÓ≈≈¿∆∆»ƒ≈≈ƒ¿ƒ»…

‰˙BÓˆÚ ˜ÈÁL Òe‡i¯„‡ ,eÙc¯ e¯‡eˆ ÏÚ .««»≈ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»
È‡„e‰Èa ‡¯ÚN ÔÁkLÓ ÔÈ˙‡c È‡ ¯Ó‡Â „Èwt«≈«¬«ƒ«¬≈««¿«¿««¬»ƒ»≈
e¯‡eˆ ÏÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈpÈÓ dÈL‡¯ ÔeÓÈ¯‡¬ƒ≈≈ƒ≈¬»ƒ¿ƒ««»≈

.eÙc¯ƒ¿»¿

a e„‚aL ÏÚ ,eÙc¯ e¯‡eˆ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·ce¯‡eˆ »»«≈««»≈ƒ¿»¿«∆»«¿¿«»≈
˜ÈÁL ¯v„Îe· ,eÏ Ápe‰ ‡ÏÂ eÚ‚È .‰¯ˆ ÌBÈa¿»»»«¿¿…«»¿«¿∆«¿ƒ
ÔeÈ‡c ÔB‰‰Ï‡ dÈÏ ¯Ó‡Â Ô„‡¯Êe·Ï ‰eˆ ˙BÓˆÚ¬»ƒ»ƒ¿«¿¬»«¬«≈¡»¬¿ƒ
,ÌÈ·L Ïa˜Ï ‰ËeLt B„ÈÂ ‡e‰ ‰·eLz ÈÏÚa Ïa˜Ó¿«≈«¬≈¿»¿»¿»¿«≈»ƒ
‡Ïc ÔelˆÈc ÔÈ˜aL˙ ‡Ï ÔB‰Ï LÈ·k z‡c ÔÂÈk≈»¿«¿»≈¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ«¿»
‡e‰‰Â ,ÔB‰ÈÏÚ ÌÁ¯È ÔB‰‰Ï‡Â ,‡z·eÈz Ôe„aÚÈ«¿¿¿¿»≈»¬¿«≈¬≈¿«
ÈlÙÓ È‰˙ ‡Ï ‡l‡ ,ÔÈt‡ ¯BÁLa ˙ÈÁ ‡¯·‚«¿»»≈ƒ¿«ƒ∆»»¿≈«¿≈
ÔB‰Ó „Á ÌÈ‡˜ ‰Â‰ „k ÔB‰˙È L·Îc ÔÂÈk .ÔB‰ÈÏÚ¬≈≈»ƒ¿««¿«¬»»≈«ƒ¿
ÛÈ¯Ë ,ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ dÈÏ ÏqÙÓe dÈÏ ·ÈÒ ‰Â‰¬»»≈≈¿««≈≈»ƒ≈»ƒ¿≈
‡ÏL ÔB‰ÈÁ¯k ÏÚa ÔÈÎl‰Ó ÔeÈ‡Â ÔB‰ÈÓB˜ dÈÏ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈∆…

.ÔB‰˙·BËa¿«¿
‰nÏÂ ,CBÈ¯‡ ‡e‰ Ô„‡¯Êe· ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿«¿¬»«¿¿»»
,‰È¯‡k ‰È·M‰ ÏÚ Ì‰B ‰È‰L CBÈ¯‡ BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿«¿∆»»≈««ƒ¿»¿«¿≈
ÔB‰Ï ¯Ó‡ ˙¯ÙÏ eÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙¯ÙÏ eÚÈb‰L „Ú«∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒƒƒ¿»¬«¿
ÔB‰‰Ï‡ ˙ÈÏ Ôeck ÔÓ Èc ,ÔeÁÈc ÔeÈ˜·L ‡˙eÏiÁÏ¿«»»«¿ƒ¿ƒƒƒ«≈¡»¬

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔB‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ(א קלז, ÏÚ(תהלים : ≈¬≈¬»ƒ¿ƒ«
‡Ï ÌLÏ „Ú ,eÈÎa Ìb e·LÈ ÌL Ï·a ˙B¯‰«¬»∆»»«¿«»ƒ«¿»…

.e·LÈ»«¿

Â˙¯NÚ eÈ‰ ‰Ó ,ÌÁÏ ÚaNÏ ¯eM‡ „È e˙ ÌÈ¯ˆÓ .ƒ¿«ƒ»«»«ƒ¿…«»∆»»¬∆∆
ÔÈ‡È·Óe ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓL ÔÈÁlLÓ eÈ‰ ÔÈNBÚ ÌÈË·M‰«¿»ƒƒ»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
eÈ‰È ÌÈ‡BN e‡B·È Ì‡L ,¯eM‡Ï ÔÈÁlLÓe ‰‡e·z¿»¿«¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒƒ¿

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÚiÒÏ È„k(ב יב, ÌÚ(הושע ˙È¯·e : ¿«¿«¿»¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
.Ï·eÈ ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓLÂ e˙¯ÎÈ ¯eM‡«ƒ¿…¿∆∆¿ƒ¿«ƒ»

ÊCe¯a LB„w‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÈ‡Â e‡ËÁ eÈ˙B·‡ .¬≈»¿¿≈»¬«¿«»»
.ÔÈÓÈi˜ ÔBÎ„È„a ‡e‰¿ƒ¿«»ƒ

.‡ÏÈ„a ÔÈÓÈi˜ ÔB‰Ï e¯Ó‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬«¿«»ƒ¿ƒ»»

Á,Ì„iÓ ÔÈ‡ ˜¯t .ÌÈ¯ˆÓ el‡ ,e· eÏLÓ ÌÈ„·Ú .¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«ƒ…≈≈ƒ»»
.‰LÓ ÈÏeÏÈ‡ƒ≈∆

.˙BiÎÏÓ Úa¯‡ el‡ ,e· eÏLÓ ÌÈ„·Ú ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬»ƒ»¿»≈«¿««¿À
.‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÏeÏÈ‡ ,Ì„iÓ ÔÈ‡ ˜¯t…≈≈ƒ»»ƒ≈«»»

ËÔa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ,eÓÁÏ ‡È· eLÙa .¿«¿≈»ƒ«¿≈»««»ƒ¿∆
ÏL Ô˙¯ˆ ˙ˆ˜Ó eÁÈ¯‰L È„È ÏÚ ÌÈBL‡¯‰ Ï‡ÈÏÓb«¿ƒ≈»ƒƒ«¿≈∆≈ƒƒ¿«»»»∆
·È˙k eÈ˙B·‡ ,ÔÁe¯ ‰¯ˆ˜ ˙BiÎÏÓ Úa¯‡«¿««¿À»¿»»¬≈¿ƒ

ÔB‰a(ד כא, Ï‡ic(במדבר .C¯ca ÌÚ‰ LÙ ¯ˆ˜zÂ : ¿«ƒ¿«∆∆»»«»∆»ƒ≈
¯Ó‡(טו ז, ÈÚLÈ‰(דניאל .‰‡ ÈÁe¯ ˙i¯k˙‡ : »«∆¿¿ƒ«ƒ¬»¿«¿»
¯Ó‡(ג כא, ÈÓ¯È‰(ישעיה .‰ÏÁÏÁ È˙Ó e‡ÏÓ Ôk ÏÚ : »««≈»¿»¿««¿»»ƒ¿¿»
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CB˙a ÌÈe˙pL e‡ .eÓÁÏ ‡È· eLÙa :¯Ó‡»«¿«¿≈»ƒ«¿≈»∆¿ƒ¿
.‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ˙BiÎÏÓ Úa¯‡«¿««¿À««««»¿«»

È¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,e¯ÓÎ ¯ep˙k e¯BÚ .≈¿«ƒ¿»¿≈»»ƒ«¬«
Ïk ˜q‰ ‡ÏL ¯e˙k ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡˙‡È¯Ók ÔÈÏÈ‡k¿ƒ≈«¿¿»»¿«¬«¿«∆…À«»

.Bk¯»̂¿

‡È¯Ó‡ ÂÈ˙BÏÈÁÏ ‰eˆ Ô„‡¯Êe· ,epÚ ÔBiˆa ÌÈL .»ƒ¿ƒƒ¿«¿¬»ƒ»«¬»»»«
Ï‡ e¯‰f‰ ,‡e‰ ‰nÊ ‡BN el‡ ÏL ÔB‰‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡»¬∆≈≈ƒ»ƒ»¬«
ÔÈÈ˙‡ ÔÈÈÂ‰ ‡ÈiL eÚÓML ÔÂÈk ,LÈ‡ ˙L‡a eÚbzƒ¿¿≈∆ƒ≈»∆»¿¿«»«¿»«¿»
Ô‡ ‡ÏÈc ÔÓe ÔÏÎ‡ Ô‡ ‡ÏÈc ÔÓ ¯·‚Ï Ô¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿«ƒƒ»»¬«»¿»ƒƒ»»¬«
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÏÚ CÓL ‡È¯˜˙Èc „·Ïa ‡l‡ ,ÌÈqk˙Óƒ¿«ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿»¬»¬»

·È˙Î„(א ד, ‡Á„(ישעיה LÈ‡a ÌÈL Ú·L e˜ÈÊÁ‰Â : ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ∆«»ƒ¿ƒ∆»
,epÚ˙Â ÔÎ eNÚ ‡ÏÂ eÏvÚ˙pL ÌÈL ˙ÏzÓ ¯a ,'Â‚Â«ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«¿¿…»≈¿ƒ¿«
,‰„e‰È È¯Úa ˙Ï˙a epÚ ÔBiˆa ÌÈL :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«»ƒ¿ƒƒ¿À…¿»≈¿»

.·È˙k ˙Ï˙a¿À«¿ƒ

·È‡z¯˜Ï ÏÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‰Â‰ ,eÏ˙ Ì„Èa ÌÈ¯N .»ƒ¿»»ƒ¿¬»«¿»»≈¿«¿»
ÔÈ·Ò L‡ Èa ,ÔB‰Ï ÈÏ˙Â ‡z¯˜„ È·Ë ·ÈÒ ‰Â‰Â«¬»»≈»≈¿«¿»¿»≈¿¿≈¡«»ƒ
Ïa˜Ó ‰Â‰ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ dÈÏ ÔÈÒÈiÙÓe ÔÈÈ˙‡ ÔBÂ‰¬»¿»¿«¿ƒ≈¬≈¿»¬»¿«≈
‡Ï ÌÈ˜Ê Èt eÏ˙ Ì„Èa ÌÈ¯N :¯Ó‡ CÎÏ ,e‰ÈÈpÓƒ«¿¿»∆¡«»ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿≈ƒ…

.e¯c‰∆¿»

‚ÈÌÈÁ¯ ‰È‰ ‡ÏL ‡ˆBÓ z‡ ,e‡N ÔBÁË ÌÈ¯eÁa .«ƒ¿»»«¿≈∆…»»≈«ƒ
,Ô„È¯B‰Â ÌÈÁ¯ ÔÈÚË‰ ¯v„Îe· ‰ÏÚLÎe ,Ï··a¿»∆¿∆»»¿«¿∆«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ יד)‰„‡ מג, ÈzÁÏL(ישעיה ÌÎÚÓÏ : ¬»ƒ¿ƒ¿««¿∆ƒ«¿ƒ
.·È˙k ÌÈÁ¯a ,Ìlk ÌÈÁÈ¯· Èz„¯B‰Â ‰Ï·a»∆»¿«¿ƒ»ƒƒÀ»»≈«ƒ¿ƒ

.‡e‰ ‰i˜ ÔBLÏ ,e‡N ÔBÁË ÌÈ¯eÁa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»»»¿ƒ»
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(כא טז, È·a˙(שופטים ÔÁBË È‰ÈÂ : ¿»¿«¿»««¿ƒ≈¿≈

Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,eÏLk ıÚa ÌÈ¯Úe .ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»ƒ»≈»»»««ƒ¿À«∆
‰ÎBNa ÌÈÊe¯Á e‡ˆÓ ˙B˜BÈz ˙B‡Ó LÏL ÈÂÏ≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿¬ƒ¿»

.˙Á‡««
„ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,Ì˙È‚Ó ÌÈ¯eÁa e˙·L ¯ÚMÓ ÌÈ˜Ê .¿≈ƒƒ««»»«ƒƒ¿ƒ»»»««ƒ

.e˙·L ÔB‰È¯ÓfÓ ‰ÈÓ¯È Èa¯a ‡a‡«»¿«ƒƒ¿¿»ƒƒ¿≈»»

ÂË‰BL‡¯a ‡cÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ,eaÏ NBNÓ ˙·L .»«¿ƒ≈»««ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈ¯„‰Ò ˙ÓÈ‡ ‰˙È‰Lk¿∆»¿»≈««¿∆¿ƒ«ƒ¿»≈…»¿ƒ
eÈ‰ ÔÈ¯„‰q‰ eÏËaMÓ Ï·‡ ,¯ÈMa ‰Ï· ¯·c¿«¿»»«ƒ¬»ƒ∆»¿««¿∆¿ƒ»

.¯ÈMa ‰Ï· È¯·c ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿≈¿»»«ƒ

‰BL‡¯a ‡cÒÁ ·¯ ÌLa ÔÈ·‡ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»
dc‚k ÌÈ˜ÒBt eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰‡a ‰¯ˆ ‰˙È‰Lk¿∆»¿»»»»»«ƒ¿»≈»¿ƒ¿∆¿»
˙ÈaÓ ¯ÈM‰ ÏËa ÔÈ¯c‰Ò ‰ÏËaMÓ ,‰ÁÓNƒ¿»ƒ∆»¿»«¿∆¿ƒ»««ƒƒ≈

¯Ó‡pL ,˙B‡zLn‰(ט כד, ÔÈÈ.(ישעיה ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa : «ƒ¿»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ
Ï·‡Ï Ct‰ eaÏ NBNÓ ˙·L el‡Â el‡ e˜ÒtMÓƒ∆»¿≈»≈»«¿ƒ≈∆¿«¿≈∆

.eÏBÁÓ¿≈
ÊËÏË ·L·Lc ‰ÈÓ¯È Èa¯ ,eL‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ .»¿»¬∆∆…≈«ƒƒ¿¿»¿«¿»»«

‡‰Â ¯Ó‡Â Ï‡eÓL ÚÓL ,BL‡¯a d¯L˜e ˙ÈÊ ˙¯ËÚ¬∆∆«ƒ¿»»¿…»«¿≈¿»«¿»
˙Â‰ ,Ôk „È·Ú ‡ÏÂ dÈLÈ¯ ÌÈ¯˙È‡c dÈÏ ‡ÁÈ קהלת) ƒ»≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿»¬≈≈¬«

ה) dÈÏ,י, ‰Â‰ ÔÎÂ ,ËÈlM‰ ÈÙlÓ ‡ˆiL ‰‚‚Lk :ƒ¿»»∆…»ƒƒ¿≈««ƒ¿≈¬»≈
Èk eÏ ‡ ÈB‡ eL‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«»¿»¬∆∆…≈»»ƒ

.e‡ËÁ»»

ÊÈ¯Úˆ ¯Ó‡ È‡ÏÓN Èa¯ ,eaÏ ‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ .«∆»»»∆ƒ≈«ƒƒ¿»»«««
¯Á‡Ó ,˙‡f‰ ‰M‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ÏB„b»»««»»»ƒ»«…≈««
.d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙¯nLÓe ˙¯ÊBÁ d˙„ ÈÓÈ ˙¯nLÓL∆¿«∆∆¿≈ƒ»»∆∆¿«∆∆¿≈ƒ»»
‰M‡‰ ¯ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa¯ ÏL Ba ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»¿∆«ƒ≈«¿ƒƒ≈»ƒ»
ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈL d˙ÈaÓ ‰L¯tL È„È ÏÚ ˙‡f‰«…«¿≈∆≈¿»ƒ≈»¿«ƒ¿»»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰Âc ‰¯Bz‰ d˙B‡ ‡¯B˜,טו (ויקרא ≈»«»»»¬»ƒ¿ƒ
ÈaÓe˙לג) eÈiÁ ˙ÈaÓ eL¯tL e‡ ,‰˙ca ‰Âc‰Â :¿«»»¿ƒ»»»∆≈«¿ƒ≈«≈ƒ≈

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ÌÈL ‰nÎÂ ÌÈÓÈ ‰nk eLc˜Óƒ¿»≈«»»ƒ¿«»»ƒ««««»¿«»
,eaÏ ‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ :¯Ó‡ CÎÏ ,ÔÈÂc ‡¯wpL∆ƒ»≈»ƒ¿»∆¡««∆»»»∆ƒ≈

.eÈÈÚ eÎLÁ ‰l‡ ÏÚ ‰nÏ»»«≈∆»¿≈≈

ÁÈÏ‡ÈÏÓb Ôa¯ ‰È‰ ¯·Îe ,ÌÓML ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ .««ƒ∆»≈¿»»»«»«¿ƒ≈
‡·È˜Ú Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¿«ƒ¿À«¿«ƒ¬ƒ»
ÈÓB¯ ÏL dBÓ‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ÈÓB¯Ï ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬»∆ƒ
Ì‰ eÏÈÁ˙‰ ,ÏÈÓ ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó „Ú ÒBÏÈiÏËetÓƒ¿ƒ»«≈»¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ≈
ÌÈÎBa e‡ ‡·È˜Ú e¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‡·È˜Ú Èa¯Â ÌÈÎBaƒ¿«ƒ¬ƒ»¿«≈»¿¬ƒ»»ƒ
e¯Ó‡ ,Ì˙ÈÎa ‰nÏ Ìz‡Â Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‰z‡Â¿«»¿«≈»«»∆¿«∆»»¿ƒ∆»¿

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ ÌÈBb‰L ‰k· ‡Ï BÏÔBÂ‰Ï …ƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ¬«»ƒ∆¡
,‰ÂÏLÂ Ô‡LÂ ÁËa ÔÈ·LBÈÂ ,ÔB‰ÈaˆÚÏ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«¬«≈¿¿ƒ∆«¿«¬»¿«¿»
¯B„Óe L‡ ˙ÙÈ¯NÏ ‰È‰ eÈ‰Ï‡ ÈÏ‚¯ ÌB„‰ ˙È·e≈¬«¿≈¡…≈»»ƒ¿≈«≈»
,˜ÁNÓ È‡ CÎÏ Ì‰Ï ¯Ó‡ .‰k· ‡ÏÂ ‰„O‰ ˙iÁÏ¿«««»…∆¿…ƒ¿∆»«»∆¿»¬ƒ¿«≈
ÌÚt .BBˆ¯ ÈNBÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ÂÈÒÈÚÎÓÏ Ôk Ì‡ƒ≈¿«¿ƒ»«»…∆¿≈¿««
eÚ¯˜Â ÌÈÙBvÏ eÚÈb‰ ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ˙¯Á‡«∆∆»ƒƒ»«ƒƒƒ«ƒ¿»¿
‡ˆBÈ „Á‡ ÏÚeL e‡¯Â ˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ ,Ì‰È„‚aƒ¿≈∆ƒƒ¿«««ƒ¿»»∆»≈
Èa¯Â ÌÈÎBa Ì‰ eÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙ÈaÓƒ≈»¿≈«√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ
dn˙Ó ‰z‡ ÌÏBÚÏ ‡·È˜Ú BÏ e¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‡·È˜Ú¬ƒ»¿«≈»¿¬ƒ»¿»«»¿«≈«
Ìz‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‰z‡Â ÌÈÎBa e‡ ,eÈÏÚ»≈»ƒ¿«»¿«≈»«»∆«∆
·e˙kL ÌB˜Ó ‰k· ‡ÏÂ BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈÎBa Ìz‡ ‰nÏ»»«∆ƒ»¿¿…ƒ¿∆»∆»

Ba(נא א, BÈˆ‡(במדבר ÏÚeL È¯‰Â ,˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¿«»«»≈»«¬≈»≈
ÌÓML ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ :˜eÒt‰ ÌÈ˜˙ ÂÈÏÚÂ ,BÎBzÓƒ¿»»ƒ¿«≈«»««ƒ∆»≈
È‡ CÎÏ È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,B· eÎl‰ ÌÈÏÚeL»ƒƒ¿»«»∆«¬ƒ¿»¬ƒ

¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,˜ÁNÓ(ב ח, ÌÈ„Ú(ישעיה ÈÏ ‰„ÈÚ‡Â : ¿«≈¬≈≈¿»ƒ»ƒ≈ƒ
,e‰ÈÎ¯·È Ôa e‰È¯ÎÊ ˙‡Â Ô‰k‰ ‰È¯e‡ ˙‡ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ≈ƒ»«…≈¿∆¿«¿»∆¿∆∆¿»
Lc˜Óa ‰È¯e‡ ,‰È¯ÎÊ Ïˆ‡ ‰È¯e‡ ÔÈÚ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ»ƒ¿«ƒ»≈∆¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
¯Ó‡ ‰Ó ‡l‡ ,ÈL Lc˜Óa ‰È¯ÎÊe ÔBL‡ƒ̄¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ∆»»»«

‰i¯e‡(יח כו, N„‰(ירמיה ÔBiˆ ˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ƒ»…»«¿»ƒ»∆
‰È¯ÎÊ ¯Ó‡ ‰Óe ,‰È‰z ÌÈiÚ ÌÈÏLe¯ÈÂ L¯Á˙ זכריה) ≈»≈ƒ»«ƒƒƒƒ¿∆»»«¿«¿»

ד) ÌÈÏLe¯Èח, ˙B·Á¯a ˙B˜Êe ÌÈ˜Ê e·LÈ „Ú :…≈¿¿≈ƒ¿≈ƒ¿…¿»»ƒ
dÈ¯˙a ·È˙Îe .ÌÈÓÈ ·¯Ó B„Èa BzÚLÓ LÈ‡Â זכריה) ¿ƒƒ¿«¿¿»≈…»ƒ¿ƒ«¿≈

ה) ÌÈ˜ÁNÓח, ˙B„ÏÈÂ ÌÈ„ÏÈ e‡ÏnÈ ¯ÈÚ‰ ˙B·Á¯e :¿…»ƒƒ»¿¿»ƒƒ»¿«¬ƒ
ÌÈ„Ú ÈL ÈÏ È¯‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‰È˙·Á¯aƒ¿……∆»»««»»¬≈ƒ¿≈≈ƒ
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רמי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

È¯·c ÌÈÓi˜ eÈ‰È ‰i¯e‡ È¯·c ÌÈÓi˜ Ì‡Â ,el‡≈¿ƒ«»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿≈
,‰È¯ÎÊ È¯·c eÏËaÈ ‰i¯e‡ È¯·c eÏËaÈ Ì‡Â ,‰È¯ÎÊ¿«¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈¿«¿»
‰È¯ÎÊ È¯·c ÛBq·Ïe ‰i¯e‡ È¯·c eÓÈ˜˙pL ÈzÁÓNÂ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿≈¿«¿»
‡·È˜Ú BÏ e¯Ó‡ ‰f‰ ÔBLl·e .Ìi˜˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ¿«≈«»«∆»¿¬ƒ»

.¯O·Ó ÈÏ‚¯a ÌÁ˙z ezÓÁƒ«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈¿«≈…

ËÈLÈ ÈÎÂ ,¯B„Â ¯B„Ï E‡Òk ·Lz ÌÏBÚÏ '‰ ‰z‡ .«»¿»≈≈ƒ¿¬¿»¿ƒ≈
.‰B¯ËÓ ‡Ïa CÏÓ LÈÂ ,‡qk ‡Ïa ‰·ÈLÈ¿ƒ»¿…ƒ≈¿≈∆∆¿…«¿»

ÎÔÈ·‡ ¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,eÁkLz ÁˆÏ ‰nÏ .»»»∆«ƒ¿»≈»««ƒ¿À««»ƒ
,‰·ÈÊÚ ,‰ÏÈÚ‚e ,‰ÒÈ‡Ó ,‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ»«ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

·È˙Îc ,‰ÏÈÚ‚e ‰ÒÈ‡Ó .‰ÁÈÎLe(יט יד, ‰Ò‡Ó(ירמיה : ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»…
ÏÚ ·Le‰Â ,ELÙ ‰ÏÚb ÔBiˆa Ì‡ ‰„e‰È ˙‡ zÒ‡Ó»«¿»∆¿»ƒ¿ƒ»¬»«¿∆¿««

·È˙Îc ,‰LÓ È„È(מד כו, ÏÂ‡(ויקרא ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï : ¿≈∆ƒ¿ƒ…¿«¿ƒ¿…
ÁˆÏ ‰nÏ :·È˙Îc ,‰ÁÈÎLe ‰·ÈÊÚ .ÌÈzÏÚb¿«¿ƒ¬ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»∆«
,‰ÈÚLÈ È„È ÏÚ ·Le‰Â ,ÌÈÓÈ C¯‡Ï e·ÊÚz eÁkLzƒ¿»≈««¿≈¿…∆»ƒ¿««¿≈¿«¿»

·È˙Îc(טו מט, Ï‡(ישעיה ÈÎ‡Â ‰ÁkL˙ ‰l‡ Ìb : ƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿«¿»¿»…ƒ…
.CÁkL‡∆¿»≈

,‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ ,ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ«¿»»¿»ƒ»«ƒ¿¿»
ÏÚ ·Le‰ ‰ÒÈ‡Ó .‰ÁÈÎLe ,‰·ÈÊÚ ,‰ÙÈˆ˜e ,‰ÒÈ‡Ó¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»««

·È˙Îc ,BÓˆÚ È„È(לו לא, ecnÈ(ירמיה Ì‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ¿≈«¿ƒ¿ƒ…»«ƒƒ«
È‡ Ìb ‰hÓÏ ı¯‡ È„ÒBÓ e¯˜ÁÈÂ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«¿»¿≈»¿¿≈∆∆¿»»«¬ƒ
.'‰ Ì‡ eNÚ ¯L‡ Ïk ÏÚ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏÎa Ò‡Ó‡∆¿«¿»∆«ƒ¿»≈«»¬∆»¿À

¯Ó‡pL ,‰ÈÚLÈ È„È ÏÚ ·Le‰ ,‰ÙÈˆ˜(טז נז, :(ישעיה ¿ƒ»««¿≈¿«¿»∆∆¡«
.ÛBˆ˜‡ ÁˆÏ ‡ÏÂ ·È¯‡ ÌÏBÚÏ ‡Ï Èkƒ…¿»»ƒ¿…»∆«∆¿

‡ÎÏ‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ,‰·eLÂ EÈÏ‡ '‰ e·ÈL‰ .¬ƒ≈≈∆¿»»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ EÏL ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»ƒ∆»∆¿

‡ .e·ÈL‰¯Ó‡pL ,‡e‰ ÌÎlL Ì‰Ï ¯Ó(ז ג, :(מלאכי ¬ƒ≈»«»∆∆»∆∆∆¡«
ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ ,'‰ Ì‡ ,ÌÎÈÏ‡ ‰·eL‡Â ÈÏ‡ e·eL≈«¿»»¬≈∆¿À»¿»¿»»

¯Ó‡pL ,‡e‰ EÏL ÌÏBÚ ÏL BBa¯(ה פה, :(תהלים ƒ∆»∆¿∆∆¡«
EÈÏ‡ '‰ e·ÈL‰ :¯Ó‡ CÎÏ ,eÚLÈ È‰Ï‡ e·eL≈¡…≈ƒ¿≈¿»∆¡«¬ƒ≈≈∆
‰Ók ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡k ,Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ .‰·eLÂ¿»»«≈»≈¿∆∆¿»»»ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(כד ג, ÔkLiÂ(בראשית Ì„‡‰ ˙‡ L¯‚ÈÂ : ¿«¿»««¿»∆∆»»»««¿≈
.Ô„Ú Ô‚Ï Ì„wÓƒ∆∆¿«≈∆

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ,¯Á‡ ¯·c מלאכי) »»«≈«≈»≈¿∆∆¿»¿«¿»«
ד) ÌÏBÚג, ÈÓÈk ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ :¿»¿»«ƒ¿«¿»ƒ»»ƒƒ≈»

,‰LÓ ‰Ê ,ÌÏBÚ ÈÓÈk ,˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe¿»ƒ«¿…ƒƒ≈»∆∆
·È˙Îc(יא סג, BnÚ.(ישעיה ‰LÓ ÌÏBÚ ÈÓÈ ¯kÊiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿…¿≈»∆«

ÈÓÈk :¯ÓB‡ Èa¯ .‰ÓÏL ˙BLk ,˙BÈÓ„˜ ÌÈLÎe¿»ƒ«¿…ƒƒ¿¿……«ƒ≈ƒ≈
¯Ó‡pL ,Á ÈÓÈk ,ÌÏBÚ(ט נד, Ê‡˙(ישעיה Á ÈÓ Èk : »ƒ≈…«∆∆¡«ƒ≈…«…

‰˙È‰ ‡ÏL ,Ï·‰ ˙BLk ,˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe .ÈÏƒ¿»ƒ«¿…ƒƒ¿∆∆∆…»¿»
.ÌÏBÚa ÔÈ„Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬«ƒ»»

·Î,„‡Ó „Ú eÈÏÚ zÙˆ˜ ezÒ‡Ó Ò‡Ó Ì‡ Èk .ƒƒ»…¿«¿»»«¿»»≈«¿…
,¯·Ò ˙ÈÏ ‡È‰ ‰ÒÈ‡Ó Ì‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ≈¿»
dÈÙBÒ ÒÈÚÎc Ô‡Ó ÏÎc ,¯·Ò ˙È‡ ,‡È‰ ‰ÙÈˆ˜ Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»¿»«¿»≈≈

.‡Èv¯˙È‡Ï¿ƒ¿«¿»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשכ"ב
ברוקלין.

האברך נתן שי'

שלום וברכה!

האברכים  של  מביקורם  הרושם  אודות  ]מ[כתבו  ושמחתי  מעש"ק,  מכתבו  לקבל  לי  נעם 
השלוחים מכאן שליט"א, ובפרט שמצדם הודיעוני אשר עזר להם וסייע כפי יכולתו.

ותקותי אשר כיון שביקורם של הנ"ל בעירו מוכרח הי' להיות מוגבל בזמן, והוא הרי נשאר 
במקום גם לאחרי זה, שישתדל להמשיך בפעולות מסוג האמור, ובפרט שהרי הן תפקידו של כל אחד 
והובטחנו הבא לטהר  וקיום המצות,  לידי לימוד התורה  כיון שהן בהפצת היהדות המביאה  ואחד, 

מסייעין אותו.

בברכה ותודה בעד ]הידיעות[ מפעולות חב"ד באה"ק - ת"ו במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.
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רמט

 ב"ה,  ב' מנחם אב, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ איש מדעים

עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"ר שמשון רפאל שי'

שלום וברכה!

על  נשלחה  ובטח  הנשיא,  דו"ח  עם  "ישראל הצעיר"  חוברת השנתית של  ימים אלה קבלתי 
לעמדת  בהנוגע  אחדים  במקומות  לראות  נהניתי  גם  בזה.  לבבו  שימת  עבור  ות"ח  כת"ר,  הצעת  פי 
"ישראל הצעיר" לעניני דת, כגון בארצנו הק' ת"ו בנוגע לחינוך בכלל וגיוס הבנות, ובמדינתנו בנוגע 
חיוב ההבדלות מהקאנסערוואטיווים, אשר טשטוש הגבולים בזה עוד גרוע מההיזק המובא על ידי 
התנגדותם גרידא. והגם אשר בשים לב לרציניות הענינים היתה עמדת "ישראל הצעיר" צריכה להיות 
מודגשה עוד יותר ובחריפות יותר, ובפרט אשר לפי מצב הרוחות כעת שעת הכושר היא להשמיע דברים 
כבושים ומוכנים לקבלם, ועוד זאת אשר הנוער האמרקאי טבעו להביט על פשרה כעל ענין של "בלאף" 
לגמרי, הנה תקותי אשר למעשה לא תחסר עמדתם התקיפות והחריפות הדרושה ופעולותיהם בזה 

תהיינה במרץ המתאים.

עוד ארשה לי להעיר בקצרה, הגם אשר עברתי על החוברת במהירות מפני קוצר הזמן, והוא, 
עבודתם בשנה העברה, שזה משמש  עד כמה שדרוש להביא בחשבון ההישגים שהשיגו במשך  אשר 
בלב  לאמירה  רצון  להיזהר שלא תביא השביעת  יש  גיסא,  לאידך  רוח להמשך העבודה, אבל  עידוד 
ואולי גם בפה, כבר עשיתי דיי, ואשמח בחלקי, ובבת אחת עם מנין המעלות יש גם להגיב על מה שעדין 

לא נעשה ועל החסרונות שבעבודה )שכל מעשה בני אדם הרי הם חסרים השלימות(.

רואה אני מהכתוב בפירוש ועוד יותר מבין השטין, אשר חלק גדול לכת"ר בהשמירה על הגישה 
ונעם לי לראות בכמה מקומות מהדו"ח  המתאימה, ברוח התורה והמסורה, לכמה בעיות חשובות, 

שגם הנהלת היאנג איזראעל מכירה בזה, ולא לבד שאין זה 'מפחיד' אותם, אלא אדרבה...

בהזדמנות זו הנני להביע תודתי, נוסף על מה שמסרתי על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק 
בצ"צ וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב, על תשורתו - ספר לקוטי תורה מספר דברים, הוצאה הראשונה. 
וכיון שזה עתה יצא לאור ספר המצות להצמח צדק בהוצאה חדשה עם הוספות, הנה על פי בקשתי 
נשלח לכת"ר בחבילה בפ"ע, ובלי ספק אשר יוכל להשתמש במאמרים שבספר זה ותכנם בדרשותיו 

ומאמריו הוא.

בברכה להצלחה בעבודתו ובעניניו הפרטיים.

אגרות קודש

a`a dryza cenill '`vnw xa' ziibeq - oihib zkqn

Cøca.dilr e`ae -Bì øîà,axdäNòà äî.dlBì øîà,cinlzd ©¤¤¨©¨¤¡¤¨©
Bì øîà .dLøb ,éúöòì òîBL äzà íàitl dyxbl leki ipi` ,axd ¦©¨¥©©£¨¦¨§¨¨©

yäaeøî dúaeúkil oi`e ,dzaezka lecb mekq dl izaiigzp - §¨¨§¨
,dpyxb`yk dl zzl zernBì øîàzd,cinlEååìà éðà,zernïúå ¨©£¦©§¤§¥

dìa zaiigzdy dndúaeúk.dpyxbzeäæ ãîòaxd -,dLøâå ¨§¨¨¨©¤§¥§¨
àeä Cìäcinlzd -dàNðe.dy`lBpîæ òébäL ïåékaxd ly ¨©§¨¨¥¨¤¦¦©§©

cinlzl eaeg z` rextlBì äéä àìåzernBòøBôì,aegd z` - §Ÿ¨¨§§
Bì øîà,cinlzdEáBça énò äNòå àaaegd zxenz ize` zxyz - ¨©Ÿ©£¥¦¦§§

,il aiig dz`yíä eéäåzy` mcewn dzidy ,ezy`e cinlzd - §¨¥
,eaxàeäå ,ïéúBLå íéìëBàå íéáLBéaxd -,ïäéìò ä÷Lîe ãîBò äéä §¦§§¦§¦§¨¨¥©§¤£¥¤

úBòîc eéäåxrv lydúBà ìòå .ïäéñBëa úBìôBðå ,åéðéòî úBøLBð §¨§¨§¥¥¨§§§¥¤§©¨
äòLe minya lecb bexhw xxerzpïéc øæb ízçúð,oaxegd ly ¨¨¦§©¥§©¦

dì éøîàåmzgzp oaxegd oic xfby mixne` yie -úBìéút ézL ìò §¨§¥¨©§¥§¦
ãçà øðaxeqi` lr exare ,zg` dy` lr e`ay miyp` ipy lr - §¥¤¨

.yi` zy`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

äððòCzçpL ó[evzéðäì íBé ãBòaî ïìéàä ïîéðäì øzî ¯ íéáeáfä Ba çéøáäì ïçìMä ìò Ba óBa ó ¨¨¤¤§©¦¨¦¨¦§§¨¦©©ª§¨§©§¦©©§¦ª¨§¨¦
Cëì BãçiL ïåékL ,íéìkä ìk øàLk Bìèìèìe úaLa[fvzøeîâ éìk BàNò ¯[gvzBãçé íà ïécä àeäå . §©¨§©§§¦§¨¨©¥¦¤¥¨¤¦£§¨£¨§¦¨§©¦¦¦£

Ba íkiL úB÷Bðézä ìò íiàì[hvz.íBé ãBòaî Cëì BãçiL àeäå , §©¥©©¦¤©¥§¤¦£§¨¦§
LBìúì øeñà ìáà[wzðòúãaënä ïî ó[`wzLnzLäì Bðwúî Bæ äLéìz éãé ìòL éðtî ,úéaä da íéãaënL £¨¨¦§¨¨¦©©§¤¤¤§©§¦¨©©¦¦§¥¤©§¥§¦¨§©§§¦§©¥

úB÷Bðézä úàkä eðéäc ,Ba LnzLäì õôç àeäM äî da[awzLéîLz äæéà LnzLäì BðwúnL øác ìëå , ¨©¤¨¥§¦§©¥§©§©¨©©¦§¨¨¨¤§©§§¦§©¥¥¤©§¦
.î"ù ïnña øàaúiL Bîk ,éìk ïewz íeMî øeqà Ba Lé ¯¥¦¦¦§¦§¤¦§¨¥§¦¨

ìúì øeñà éøëð éãé ìò elôàåBL[bwz,úãaënä ìòL Cøkä úçzî BàéöBäìe B÷zðì eðéäc , ©£¦©§¥¨§¦¨§¨§§©§§©§§¦¦©©©§¨¤©©©§¤¤
éøö ïéàåì øeñàL øîBì Cðò øBaLúãaënä ïî ó[cwzúøéáL íeMî øçà øeqà ãBò Bæ äøéáLa LiL , §¥¨¦©¤¨¦§¨¨¦©©§¤¤¤¥¦§¦¨¦©¥¦§¦©

éìk[dwzðò àéöBnLk ìáà .æ"ìù ïnña øàaúiL Bîk ,äîBã äæ éøäL ,éìk úøéúñ íeMî äæa ïéà ¯ íìL ó §¦§¤¦§¨¥§¦¨£¨§¤¦¨¨¨¥¥§¤¦§¦©§¦¤£¥¤¤
ïnña øàaúiL Bîk ,úeðîeàå ÷efça íéòe÷z ïk-íà-àlà ,øúBñ íeMî ïú÷éøôa ïéàL ,íé÷øt ìL éìëì¦§¦¤§¨¦¤¥¦§¦¨¨¦¥¤¨¦¥§¦§¦§¨§¤¦§¨¥§¦¨

:â"éù
נה  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dkld ixe`ia
ðò [åöúêúçðù ó שימוש עבור מלכתחילה שנחתך –

.462זה 
êëì åãçééù [æöú לעולם ייחוד –463.
øåîâ éìë [çöú שימושים גם בו לעשות ומותר –

בו  לשחק או השלחן מן פירורים להסיר כמו .464אחרים
åá íëéù [èöú כלי המצריך שימוש אינו שאיום אף –

.465גמור 
ùåìúì øåñà [÷ú.בשבת –
úãáëîä ïî [à÷ú(מטאטאים) שמכבדים דקל ענפי –

הבית  את .466בהם

úå÷åðéúä úàëä [á÷ú זקוקים התינוקות להכאת –
ממש  כלי תיקון וזהו מתאים .467לענף

åùìåúì øåñà [â÷ú הכלי תיקון שאיסור במקום גם –
אלא  – לעשותו בשבת לנכרי לומר אסור מדרבנן,

גדול  צורך .468במקום
úãáëîä ïî [ã÷ú כלי תיקון בזה שאין במקום גם –

בענף  להשתמש רוצה שלא .469כגון
éìë úøéáù [ä÷ú לגבי אם אף המכבדת, שבירת –

כתיקון. נחשב הענף

zetqede mipeiv
מסויים 462) לצורך בצד אותו ומניחים ענף כשחותכים

מיד  להשליכו בכוונתו אין הסתם שמן ממש, ייחוד זה הרי
ושומרים  לכך שראוי כיון כייחוד ונחשב השימוש, לאחר
אם  וגם לעולם, לייחדו דרך אין אם (אף כך, לשם אותו
אלא  תלז) הערה (כדלעיל רב זמן אותו ישמרו לא בפועל
ענף  הנוטל וגם בלבד), לשעה לייחוד בדעתו אין שכעת
(והוא  בטלטול מותר לעולם לזה ומייחדו ברחוב המושלך
בעליֿחיים  על להשליך מוכנה שתהיה כדי אבן לנוטל הדין
מזדמן  מענף דוגמא מביא היה שאם אלא וכיו"ב), גנבים או
לייחדו  שצריך ולפרט לחזור צריך היה כך, לשם נחתך שלא

לעולם. בפירוש
דהיינו 463) ממש ייחוד שהוא תסב הערה לעיל כמבואר

אך  לעולם, שיהיה בפירוש כיוון לא ואפילו - לעולם ייחוד
שחתכו  אף בטלטול אסור - בלבד לשעה בפירוש ייחד אם
דבר  הוא שהרי כייחוד נחשב שאינו כך, לשם  בצד והניחו

תמה. הערה וכדלעיל לכך לייחדו דרך שאין
סמ"ז.464) השלחן ערוך
בהנפת 465) נעשים התינוקות על ואיום הזבובים הברחת

לכך  ייחדו אם ואעפ"כ ממש, בכלי צורך ללא בעלמא המקל
נשק  כלי לעניין המוקצה לוח ועיין ככלי; הענף נחשב
נחשב  האם מלחמה) בזמן (שלא לאיים העיקרי ששימושו

להיתר. או לאיסור שמלאכתו ככלי
להיתר.466) שמלאכתו כלי הוא אם פז סעיף להלן ראה
לענף 467) נותן התינוקות על איום גם טלטול שלעניין אף

עד  נאסר אינו כלי תיקון לעניין מכלֿמקום כלי, תורת
ממש. להכאה לשמש שיוכל

הותר 468) לא דשבות שבות שגם סי"ב שז בסי' מבואר
גדול. לצורך אלא

תסח).469) (הערה לעיל כמבואר נכרי ידי על ואפילו
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לתחום: חוץ היוצא דין תה סימן ב חלק

Ê ולא) יום מבעוד בספינה כשהיה אמורים דברים ...במה
ממנה  שיצא או השבת משנכנס ליבשה ממנה יצא
שבת  למוצאי עד שמה להשאר לו אפשר היה שלא במקום
לספינה  לחזור והוצרך עליו ימתינו ולא נכרים של שהספינה
לתחום  חוץ בה וביציאתו לספינה בחזירתו הוא אנוס שזהו
ויוצאים  בספינה שביתה שקונים אלו אבל מקום) מאותו
הרי  ומפליגים לספינה נכנסים ולמחר ללון לבתיהם ממנה
אינה  [ל]דירה המוקפת לעיר נכנס ואם לדעת כיוצא זה
מחיצותיה  באויר שבת שלא כיון אמות כד' לו חשובה
למטה  לעולם היתה לא אם אף לעיר מהספינה לצאת ואסור
מי' למעלה תחומין שאין את"ל שאף לפי טפחים מי'
מכל  בספינה כשהיה השמשות בין שביתה קנה ולא טפחים

בביתו. כך אחר שביתה קנה הרי ֿמקום

אפילו  אמות כד' לו נחשבת כולה הספינה מכלֿמקום אבל
בכולה  להלך ויכול טפחים מי' למטה הכל מהלכת היתה אם
באויר  ושבת הואיל לתחום חוץ שהפליגה לאחר אף
ומכלֿמקום  לספינה מספינה לצאת אסור אבל מחיצותיה
לספינה  ולחזור צרכיו לעשות קטנה לספינה ליכנס יכול

ת"ו. בסי' שיתבאר כמו גדולה

אינו  טפחים י' גבוהים ואינן בשבת הספינה דפני נפחתו ואם
משנכנס  ממנה יצא לא אם ואפילו אמות מד' יותר בה מהלך
משנכנס  טפחים מי' למטה אחד במקום שהיתה אלא השבת
לה  שאין שכיון מאלפים יותר מקום מאותו והפליגה השבת

אמות. כד' כולה אין מחיצות

אינו  טפחים מי' למעלה עומדת שהיא במקום (ואפילו
למעלה  תחומין אין אמרו שלא אמות מד' יותר בה מהלך
דומה  שהוא המים פני על הספינה בהילוך אלא מעשרה
ת"ד  בסי' שנתבאר כמו הילוך נקרא ואינו באויר לקפיצה
המהלך  כמו הוא הילוך הספינה בתוך האדם הילוך אבל

בארץ.

* * *
מהלכת  כשהיא אבל עומדת כשהיא אמורים דברים במה
(ד' להלך שיספיק שטרם מפני ענין בכל כולה  את מהלך
אלו  אמות מד' הספינה נוטלתו אחת פסיעה אפילו אמות)
אמות  ד' שם לו ויש כרחו על אחרות  אמות בד' ומניחתו
בד' ונתנוהו אמות מד' נכרים שהוציאוהו מי כמו אחרות
לד' אמות ד' מאותו וכן אמות ד' שם לו שיש אחרות אמות

לעולם). וכן אחרות אמות

כגון  לה אין ובראשה עשרה מחיצות לה יש באמצעה ואם
והולכת  משופעת היא ובראשה באמצעיתה עמוקה שהיא
כד' כולה אעפ"כ קטנות ספינות כדרך קצת מעלה כלפי
היא  היחיד רשות שכולה מפני כשעומדת אפילו אמות
היחיד  כרשות שנידונים היחיד רשות כחורי הם שראשיה

בסי' שנתבאר שמ"ה.כמו

שיש  אלא עשרה עמוקה אינה באמצעיתה גם אם ואפילו
הנסרים  עובי דהיינו לעשרה להשלימה לחקוק בה

הם  הרי לעשרה גובהה להשלים כדי בה שיש שבקרקעיתה
לה  יש שהרי אמות כד' כולה ונעשית להשלימה מצטרפים
שמן  קרקעיתה שעובי מבחוץ עשרה גבוהות שהן מחיצות
עליו  אשר המחיצות עם הוא מצטרף חוץ כלפי הצדדים
עומד  כאילו אותו רואים הצדדים שמן זה עובי שאף (לפי
כמו  אסיק גוד תורת משום קרקעיתה גבי על כמחיצה
גבוה  שקרקעיתה לחצר דומה זה והרי שמ"ה) בסי' שנתבאר
מפסיק  טפחים ה' גבוה וכותל טפחים ה' אחרת מחצר
הנמוכה  לחצר אלא טפחים י' גבוה זה כותל ואין ביניהם
גמורה  מחיצה היא ואעפ"כ י' גבוה אינו להגבוהה אבל
הגבוה  לחצר שאף הואיל שע"ב בסי' שנתבאר כמו לשתיהן
לחקוק  כדי יש שבקרקעיתה שכיון ועוד מבחוץ י' גבוה הוא
מי  יש כי חקוק הוא כאילו רואים אנו לעשרה להשלימה
לסמוך  ויש להשלים חוקקים אומרים מקום שבכל שאומר

בהם: המיקל כדברי שהלכה תחומין לענין דבריהם על

* * *
Á לתחום חוץ להפליג שלא דעת על לספינה נכנס אם

לנמל  לאחוריה וחזרה לתחום חוץ הספינה ויצאה
כמו  שנעשה יצא לא כאילו הוא הרי משם שהפליגה
ואפילו  לתחומו והחזירוהו לתחום חוץ נכרים שהוציאוהו
ולא  יום מבעוד שנכנס אלא להפליג מנת על נכנס אם
מי' למטה שהיתה אע"פ השבת משנכנס ממנה יצא
חזרה  אח"כ אם מכלֿמקום שביתה, שם שקנה טפחים
לא  כאילו הוא הרי שביתה שם שקנה המקום תחום לתוך
שלא  כיוצא זה הרי שבת מערב לה שנכנס שכיון יצא

שנתבאר: כמו לדעת

Ë אפילו לתחומם והחזירם לתחום חוץ שהוציאם פירות
הם  אנוסים טעם מה יצאו לא כאלו הם הרי במזיד
כבתחלה  אמות כד' להם העיר כל והרי ובחזרתם ביציאתם
שההוצאה  יו"ט הוא אם רוח לכל אלפים לה וחוצה
עכ"פ  מותרים שבת הוא ואם בו מותרת לרשות מרשות

במקומם. באכילה

דבר  כשאר דינם אין לצרכו שהחזירם ישראל לאותו ואפילו
הואיל  בשבילו שהובא למי שאסור לתחום מחוץ הבא
המחזיר  ואפילו זו בשבת זה בתחום כבר היו אלו ופירות

בשבת. יאכלם שלא אותו קונסין אין איסור שעשה עצמו

יאכל  שלא אותו שקנסו בשבת פירות להמעשר דומה (ואינו
היו  שלא לאכילה נתקנו האיסור עשיית שע"י לפי מהם
אלו  פירות אבל טבל שהם מפני לכן מקודם כלל ראויים
לו  הועיל ולא לתחום חוץ עמהם כשהיה לו ראויים היו
מן  נהנה ואינו לתחומם שהחזירם במה לאכילתם כלום

אותם. באכילתו האיסור

חיים  הנאכלים פירות בשבת להמבשל דומה ואינו
תחומין  אבל תורה של איסור בהם שעשה מפני שאסורים

סופרים). מדברי הם

בשוגג  הוציאם אם לתחום חוץ והם הוחזרו שלא זמן וכל
ואם  אמות מד' חוץ לטלטלם ואסור לאכלם מותרים
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c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

בשבילו  הוציאם שלא למי אפילו אסורין במזיד הוציאם
שלא  למי שמותר נכרי ע"י לתחום מחוץ לבא דומה ואינו
החמירו  ישראל ע"י האיסור שנעשה שכיון בשבילו הובא

אדם. לכל לאסור יותר

מוקצה  דין להם ואין אמות ד' תוך לטלטלם מותר ואעפ"כ
כיון  מישראל אדם לשום באכילה ראויים שאינם אע"פ
באכילה  אלא לקנוס רצו לא קנס משום אלא איסורן שאין

בטלטול: ולא

* * *

לדעת: שלא לתחום חוץ שיצא מי תו סימן ב חלק

והוצרך ‡ אמות ד' אלא לו שאין לתחום חוץ שיצא מי
לפנות  צנוע מקום שימצא עד מהן לצאת יכול לנקביו
תחומו  לצד שיתקרב לו טובה ועצה הבריות כבוד שגדול
יכול  תחומו עד צנוע מקום ימצא לא שאם ממנו שיצא
שנכנס  כיון יצא לא כאילו הוא הרי שנכנס ולאחר ליכנוס
יפנה  אלא יכנוס לא קודם צנוע מקום מצא אם אבל ברשות
ד' לו יש ושם הריח שיכלה עד שנפנה ממקום ויתרחק שם
כיון  יצא לא כאילו בתחומו ונכנס מהריח נתרחק ואם אמות
הצריכוהו  ולא כבודו על שחסו חכמים ברשות שנכנס
אמורים  דברים במה רע ריח או מטונף במקום לעמוד
שנכנס  פי על אף לדעת יצא אם אבל לדעת שלא כשיצא
אמות  ד' אלא שם לו אין ממנו שיצא תחום לתוך ברשות

ת"ה: בסי' שנתבאר כמו בה ששבת לעיר נכנס א"כ אלא

לקטנים · אפילו אומרים יש לנקביו בהוצרך שאמרנו זה
חוץ  לצאת הבריות כבוד משום הקילו שלא אומרים ויש
כל  הבריות כבוד אין בקטנים אבל בגדולים אלא אמות לד'
שיעמוד  לחוש אין וגם רבים בפני מים משתינים שהרי כך
שנבלעים  טינוף כך כל אין רגלים שבמי מפני מטונף במקום

נינהו: דבתראי כדבריהם) להחמיר (ויש במקומם

אם ‚ אפילו אלא כן הקילו בלבד לנקביו בהוצרך לא
ומצערתו  עליו זורחת שהחמה או עליו יורדים גשמים

ת"ד: בסי' שנתבאר כמו

לתחום: חוץ לילך שיכולים הם מי תז סימן ב חלק

חכמה ‡ כגון נפש פיקוח משום לתחום חוץ שיצא מי
רוח  לכל אמה אלפים לו יש בזה וכיוצא לילד הבאה
לבוא  לעתיד מכשילו תהא שלא כדי לו שהגיע ממקום
הגיע  ואם אמות ד' אלא שם לו יהיה לא אם מלילך שימנע

לכ  אלפים לו ויש העיר כאנשי הוא הרי חוץ לעיר רוח ל
לעיר:

כבר · לו ואמרו בדרך הולך והוא ברשות יוצא היה
אלפים  ממקומו לו יש לעשות שיצאת המצוה נעשית
מובלע  הוא ברשות ממנו שיצא התחום מקצת ואם רוח לכל
לעירו  חוזר זה הרי ממקומו לו שיש אלו אלפים בתוך
ברשות  כשיצא מועלת התחומים שהבלעת יצא לא וכאילו

ת"ה: בסי' שנתבאר כמו

* * *
מן ‚ או נכרים מיד מישראל נפשות להציל היוצאים כל

ממקום  רוח לכל אמה אלפים להם יש המפולת מן או הנהר
מפחדים  והיו תקיפה נכרים יד היתה ואם בו שהצילו
למקומם  בשבת חוזרים אלו הרי בו שהצילו במקום לשבות

זיינם: ובכלי

שביתה: וקנין עירוב הנחת דין תח סימן ב חלק

למי ‡ והתירו בהם הקילו סופרים מדברי שתחומין מפני
העיר  מרוחות אחת לרוח אמה אלפים ד' לילך שצריך
הנקרא  וזהו העיר מן אלפים בסוף סעודות ב' מזון שיניח
לקנות  ויתכוין זה עם זה התחומין שמערב תחומין עירובי
להביא  שיוכל במקום לו סמוך או עירובו במקום שביתתו
להיות  רוצה היה אם ולאכלו השמשות בבין עירובו לשם
עירובו  לו מועיל כך שמתוך ולאכלו השמשות בין עד שם
כאילו  אותו שנחשוב השמשות בבין שביתה שם לקנות
של  שדעתו לפי השמשות בין שם שאינו אע"פ שם שבת
מונחים  שמזונותיו וכיון הוא מזונותיו במקום ודירתו אדם
ויכול  שם שבת עצמו הוא כאילו זה הרי השמשות בין שם
אע"פ  רוח לכל אמה אלפים עירובו ממקום למחר להלך

בבית. ולן ששבת

שעכשיו  אמה אלפים בעירובו שמשתכר אף ומכלֿמקום
עירובו  עד אלפים אחת לרוח אלפים ד' העיר מן להלך יכול
שמן  אלפים בו מפסיד הוא הרי מעירובו להלאה ואלפים
אלפים  לסוף עירובו הניח אם כגון אחרות לרוחות העיר
עם  רוח לכל אלפים אלא עירובו ממקום לו אין העיר למזרח
שצ"ט  בסי' שנתבאר כמו אלפים ג"כ הוא קרן שכל קרנים ד'
יכול  ואינו העיר מזרח בצד הם שלמערב שהאלפים נמצא
פסיעה  אפילו דרום ולצד צפון לצד העיר לשער חוץ להלך
מזרחה  לצד ואפילו העיר מערב לצד לומר צריך ואין אחת
מד' יותר רחבה היא אם כולה פני על להלך יכול אינו
של  אלפים עירובו מערב של שיעור שזהו אמות וד' אלפים

מערבית  צפונית קרן מערבית רוחב קרן רוחב של ואלפים
שביתתו  קניית מקום רוחב כשיעור ביניהן אמות וד' דרומית
כמו  אמות ד' שם לו יש עירוב המניח שכל עירובו לו שקונה
מעירובו  רוח לכל אלפים לו כשמודדים ת"ט בסי' שיתבאר

הקרנות: ממלאים ואח"כ אלו אמות לד' מחוץ מודדים

* * *

ניסן: ימי מנהג תכט סימן פסח הלכות ג חלק

קיים ‡ היה המקדש שבית בזמן תקנו הראשונים חכמים
שלשים  הרגל הלכות ברבים לדרוש הדרשנים שיתחילו
פסח  הלכות ידרשו ואילך שמפורים דהיינו הרגל לפני יום
באלול  ומי"ד עצרת הלכות ידרשו ואילך באייר ומחמשה
בארץ  הדר ואחד אחד שכל לפי החג הלכות ידרשו ואילך
ושלמי  ראייה עולת קרבנות ג' ברגל להביא חייב ישראל
מום  מכל נקי להיות צריך קרבן וכל שמחה ושלמי חגיגה
חכמים  תקנו לפיכך הקרבן את הפוסלים דברים ומשאר
את  העם להזכיר כדי לפניו יום שלשים הרגל הלכות לדרוש
להם  ויהיה לקרבן הכשרים בהמות להכין ישכחו שלא הרגל

יום: שלשים כל שהות

בית · שחרב לאחר אף מישראל נתבטלה לא זו ותקנה
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הרגל  הלכות לתלמידיו שונה היה חכם שכל המקדש
וידעו  בהלכותיו בקיאים שיהיו כדי לפניו יום שלשים
הרגל  הלכות דורשים היו עם ולהמון יעשון אשר המעשה
מכל  העם כל מתקבצין היו זו שבשבת שלפניו בשבת
נהגו  לפיכך החכם מפי הרגל הלכות לשמוע הכפרים
שלפניו  בשבת פסח הלכות דורש שהחכם האחרונים בדורות
(אבל  שובה בשבת דורש החג והלכות פסח ערב אינו אם
בו  הנוהגין והיתר איסור שכל מיוחדות הלכות בו אין עצרת

וסוכות). בפסח כן גם נוהגין

המעשה  להם וללמד ה' דרכי להם ולהורות לדרוש והעיקר
עכשיו: שנוהגין כמו ולא יעשון אשר

(לפי ‚ הלכות לתלמידיו שונה החכם שאין הללו ובדורות
שילמוד  ואחד אחד כל על מצוה בספר) כתוב שהכל
המעשה  וידע בהם בקי שיהיה עד הרגל קודם הרגל הלכות

יעשה: אשר

כל „ שיהיה לישראל להם תיקן עליוֿהשלום רבנו משה
נס  יום של בענינו רגל בכל עירו לבני דורש העיר חכם
במתן  ובעצרת מצרים ביציאת בפסח כגון ביום בו הנעשה
רגל  בכל לעם ידרוש כן וגם כבוד ענני בהיקף ובחג תורה
בו  והמותר האסור להם שיודיע ביום לבו הצריכות הלכות
חג  והלכות בעצרת עצרת והלכות בפסח פסח הלכות ביום
לפניו. יום שלשים הרגל הלכות להם שדרש פי על אף בחג

שהכל  (לפי עצמו בחג הלכות לדרוש נוהגין אין ועכשיו
כמו  יום של מענינו באגדה דורשין אלא בספר) כתוב

תקכ"ט: בסימן שיתבאר

* * *
מס ‰ משימים וקהל קהל שכל ישראל בכל פשוט מנהג

לעניי  ולחלקם לקנותם לפסח חטים לצורך עירן בני על
וחייב  העיר כבני נעשה חודש י"ב בעיר שדר מי וכל עירן
ממס  הפטורין חכמים תלמידי ואפילו לזה עמהם מס ליתן
י"ב  בעיר הדר עני וכל זו היא שצדקה לפי חלקם נותנין
חטים  לו ליתן העיר בני וחייבין העיר כעניי נעשה חדש
שכל  יום שלשים דין העם נהגו הגלות מרוב ועכשיו לפסח
אותו  וכופין העיר כבני נעשה יום שלשים בעיר שדר מי
בעיר  הדר עני כל וכן לפסח חטים לצורך עמהם ליתן
לו  ליתן העיר בני וחייבים העיר כעניי נעשה יום שלשים

לפסח: חטים

Â להשתקע רוצה שאינו ואומר שם לגור לעיר שבא זה וכל
העיר  כבני נעשה שם להשתקע לעיר שבא מי אבל שם
עני  וכן לפסח חטים לצורך עמהם ליתן אותו וכופין מיד
וחייבים  העיר כעניי נעשה שם להשתקע כדי לעיר שבא

לפסח: חטים לו ליתן

Ê יום שלשים שהה ולא בעיר להשתקע דעתו שאין ועני
מכלֿמקום  חטים, לו ליתן חייבים העיר בני שאין אע"פ
בכל  פת לו ליתן שחייבים כדרך בפסח מצה לו ליתן חייבים
החול  מימות ויום יום לכל סעודות שתי מזון השנה ימות
ביורה  כמ"ש סעודות שלש מזון ובשבת בעיר שוהה שהוא

ע"ש: רנ"ו סי' דעה

Á תחנון אומרים אין ניסן חדש שבכל אלו במדינות נוהגין
קריאת ולא שאחר רצון יהי ולא וה' בב' רחום והוא

כלל  נשמות מזכירין ואין בשבת שבמנחה צו"צ ולא התורה
האחרון  מביום חוץ הרחמים) אב אומרים שאין הדין (והוא

פסח. של

המת  היה אפילו שלאחריו וקדיש הדין צדוק אומרים ואין
ואומרים  עליו דורשין אלא הדור וגדול מופלג חכם תלמיד
מופלג  אינו אפילו חכם תלמיד הוא אם הדרשה אחר קדיש
מספידין  ואין עליו דורשין אין חכם תלמיד אינו אם אבל
דהיינו  בפניו לחכם אלא החדש בכל מספידין שאין עליו

נקבר: שלא בעוד

Ë ואין יחיד תענית אפילו ניסן חדש בכל מתענין ואין
החדש. בכל הציבור על תענית גוזרין שאין לומר צריך

שנהגו  מנהג הם אלא הדין מעיקר אינם אלו דברים וכל
בניסן  שבא' חכמים שאמרו מה על וסמכו האחרונים בדורות
המזבח  לחנוכת קרבניהם את להקריב הנשיאים התחילו
שהקריב  ביום נשיא וכל בניסן י"ג עד ליום  אחד נשיא
ישראל  לכל יו"ט הוא פסח וערב שלו טוב יום היה קרבנו
היה  שלא י"ג יום אלא פנוי כאן ואין הפסח מקריבין שהיו
יצא  כן אם טובים ימים הן הפסח ימי ח' ואח"כ יו"ט בו
כעין  קודש כולו לעשות נוהגין לפיכך בקדושה החדש רוב

טוב. יום

שמת  יום תענית ואפילו אייר ר"ח בערב אפילו מתענין ואין
החדש  בכל מתענין אין צייט) יאר (שקורין ואמו אביו בו
אפילו  להתענות נוהגין חופתם ביום והכלה החתן אבל

תקע"ג: בסימן שיתבאר מטעם ניסן בר"ח
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"הּמל הּׁשירים".לפני "ׁשיר הּמתחיל b)ּובדּבּור ,` mixiXd xiW lirl). ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ§¥¦©¦¦
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dlrnln`vnp `Ed `N` ,zFnlFrd onKFzAzFnlFrd ¦§©§¨¦¨¨¤¨¦§¨§¨¨
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mB mc`d alA drEaw didYW cr ,dpEn`d z` liCbdl§©§¦¤¨¡¨©¤¦§¤§¨§¥¨¨¨©

d`Fx EN`kE ,dWBxde zrC zpigaA oM'כּו. ¥¦§¦©©©§©§¨¨§¦¤
aizkcM ,`alÎcizrl didIW FnkE(h ,`i dirWi): §¤¦§¤¤¨¦¨Ÿ§¦§¦§©§¨

"EdrC ux`d d`ln" :WExiR ,"ux`d,dpEn`d `id " ¨§¨¨¨¤¥¨¥¨¨¤¦¨¡¨
oi`W ,dpFYgYd dbxcOd `idW ± "ux`" mWA z`xwPW¤¦§¥§¥¤¤¤¦©©§¥¨©©§¨¤¥
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didYdrC d`lnxMd zpigaA didYW ,,dWBxde d ¦§¤¨§¨¥¨¤¦§¤¦§¦©©¨¨§©§¨¨
d`Fx EN`kE'וכּוaEzMW FnkE .(d ,n dirWi)cFaM dlbpe" : §¦¤ְ§¤¨§©§¨§¦§¨§
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ici lr `Ed ± dpEn`d zlCbd zFidl Ff dkWnde§©§¨¨¦§©§¨©¨¡¨©§¥
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.'oinlr lM aaFq' zpigAn zFkWnd g"nx§©©§¨¦§¦©¥¨¨§¦
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:mde .rvn`emicqgÎzElinbE dcFare dxFY27: §¤§©§¥¨©£¨§¦£¨¦

dxFY"`EdÎKExA WFcTd lW eizFnW" `Ed28`xFw" ; ¨§¨¤©¨¨¥
"dxFYA29mWA `xFTW FnM `Ed'30וכּו. ©¨§¤¥§¥ְ

micqgÎzElinbE"miltW gEx zFigdl" ,dwcv Ff ± §¦£¨¦§¨¨§©£©§¨¦
(eh ,fp dirWi)Î`zExrz` ± `YzlcÎ`zExrz` ici lr , §©§¨©§¥¦§£¨¦§©¨¦§£¨

`Nirlc31zpigaA 'oinlr lM aaFq' zkWnd zFidl ¦§¥¨¦§©§¨©¥¨¨§¦¦§¦©
e dcixidlRWd."miltW gEx zFigdl" §¦¨§©§¨¨§©£©§¨¦
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drEaw Ff dpEn` didYW ,'oinlr lM aaFq' zpigA§¦©¥¨¨§¦¤¦§¤¡¨§¨
.mc`d Wtpe alA drEwzE§¨§¥§¤¤¨¨¨

EdfedevOd z`fe"'וגֹוux`A zFUrl zafוגֹו', ux` , §¤§Ÿ©¦§¨ְ©£¨¨¤ְ¤¤¨©
l`xUi rnW" ± "WacE alg'וגֹו:" ¨¨§¨§©¦§¨¥ְ

zWxR oipr dPd iM"l`xUi rnW"W ,`Ed"d"ied", ¦¦¥¦§¨¨¨©§©¦§¨¥¤£¨¨
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.19WFcTde lFcBd KlOd l`d ,EpMln crl LnW gAYWi" :"gAYWi" zMxA)¦§©¦§©©¦§©©¦§§¥©§¥¨¥©¤¤©¨§©¨

.("ux`aE minXA©¨¨¦¨¨¤

.20minXA miwl`d `Ed 'd iM Laal l` zaWde mFId Yrcie" :wEqRd KWnd)¤§¥©¨§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦©¨©¦

lre lrOn.("cFr oi` zgYn ux`d ¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

.21KlOd"e)lFcBd' zpigA Epiid "`Nnn,'oinlr lM §©¤¤©¨©§§¦©§©¥¨¨§¦
"xwg oi` FzNEcble" iM .KxAzi FzEkln zNEcB zEhXRzd¦§©§§©©§¦§¨¥¦§¦§¨¥¥¤

(b ,dnw miNdY)aizkE ,aizM(i ,f l`ipC)mitl` sl`" [DPEWOWi,כּו': §¦¦§¦§¦¨¦¥¤¤£¨¦§©§¥

[oEnEwi idFncw oeax FAxe." §¦¦§¨¨¨¦§

רל"ז, ּדף ויחי, ב'. עּמּוד ר"ו, ּדף וּיּגׁש, א'. רל"ט, ּדף א': חלק ּבּזהר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַֹועּיין
א' עּמּוד סֹוף קע"א, ּדף ג': חלק ).א'. ֵֶַַ

.22) .(ai ,hlw miNdY) וּירא" הּמתחיל ּבדּבּור מּזה, ּׁשּנתּבאר מה ועּיין §¦¦ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ּבהוי"ה" וּיאמינּו כּו' Kli`e))יׂשראל c ,`q gNWA xF` dxFY). ְֲֲִִֵַַַָָָ¨§©©¨¥¨

.23.(f dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

הּברכֹות"24. ענין "להבין הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה `xF(ועּיין dxFY) ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ¨

.(` ,e"הּקדׁש `),ּוב"אּגרת 'iq) ּפסּוק מה על ועּיין מתניה". בעֹוז "חגרה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אמֹון" אצלֹו "ואהיה הּמתחיל ּבדּבּור Kli`e)ּׁשּנתּבאר c ,fi xAcOA lirl) ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ§¥©¦§¨¨¥¨

ּפדגֹוג ± – ".אמֹון ּגּבי ידּבר", "מׁשה הּמתחיל ּבצלמנּוּובדּבּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
a))."ּכדמּותנּו ,gq Fxzi xF` dxFY) ְִֵ¨¦§

.25.(l oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦

.26.(a ,`y sqFI o`v WExC azkAW dxFY mW .` ,b d"lW .ci ,ci dirWi)§©§¨§¨¨¨¤¦§¨§Ÿ¥

.27.(a ,` zFa`)¨

.28lM" :hk wxR ml` zpFi .dxFYd lr o"Anxd znCwd .` ,ft a wlg xdf)Ÿ©¥¤©§¨©¨©§©©©¨©¥¤¤¤¨

.("`EdÎKExA WFcTd lW eizFnWa `xFw EN`M ± dxFYa `xFTd©¥©¨§¦¥¦§¨¤©¨¨

.29.(cFre .` ,bi zFkxA)§¨§

.30eil` `Fal `EdÎKExA WFcTdl `xFw dxFYd wqr ici lrW :WExiR")¥¤©§¥¥¤©¨¥§©¨¨¨¥¨

eil` `al eia`l `xFTd ohw oakE ,eil` `aIW Fxiagl `xFTd mc`M ,lFkiaM¦§¨§¨¨©¥©£¥¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨©¥§¨¦¨Ÿ¥¨

.(fl wxR sFq `ipY ."icigi x`Xile EpOn cxRil `le ,`cg `YeevA FOr zFidl¦§¦§©§¨£¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥§¦¦©§¨¤¤

.31.(cFre .` ,cnx .` ,dlx .` ,cqw .` ,gt ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§

.32.(h ,gq dWxR dAx ziW`xA d`xE .a ,ek zFkxA)§¨§¥§¥¦©¨¨¨¨

.33lFki cg` xn`OA `lde . . mlFrd `xap zFxn`n dxUrA" :` ,d zFa`)¨©£¨¨©£¨¦§¨¨¨©£Ÿ©©£¨¤¨¨

.(l`EnW WxcnA WExiRd d`x ."zF`xAdl§¦¨§§¥©¥§¦§¨§¥



c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

iENiBux`aE miriwx draWA34dWBxde zrC zpigaA ,35, ¦§¦§¨§¦¦¨¨¤¦§¦©©©§©§¨¨
lEHiA ,d`NirÎ`cEgi zpigaA iYin` cEgie lEHiA zFidl¦§¦§¦£¦¦¦§¦©¦¨¦¨¨¦

;WOn zE`ivnA¦§¦©¨

zFvOd zkWnd ici lr Ff dpigA KWnpe dUrpe§©£¤§¦§©§¦¨©§¥©§¨©©¦§
zpigal"ux`"`id Ff dpEn`e ,dpEn` zpigA `id ± ¦§¦©¤¤¦§¦©¡¨¤¡¨¦

zaf ux`" zpigAWacE alg:" §¦©¤¤¨©¨¨§¨

"algdad`d lCbYW ,zFCOd zlCbd zpigA `Ed " ¨¨§¦©©§¨©©¦¤¦§©¨©£¨
.iENiBd l` mlrddn `vze aNA zxYEqnd©§¤¤©¥§¥¥¥©¤§¥¤©¦

aaFq' zpigAn dpEn` zpigA ici lr `Ed zFCOd zlCbd iM)¦©§¨©©¦©§¥§¦©¡¨¦§¦©¥
`l ,'oinlr lM `Nnn' zpigAn oM oi`X dn ,`wiiC 'oinlr lM̈¨§¦©§¨©¤¥¥¦§¦©§©¥¨¨§¦Ÿ

z`U FWtp lkEY xW`Mn 'dl Fz`xie Fzad` lCbzY36.( ¦§©¥©£¨§¦§¨©¦©£¤©©§§¥

"WacEaEzMW FnM ,bEprze zEwizn zpigA `Ed " §¨§¦©§¦§©£§¤¨
(ci ,gp dirWi)."'d lr bPrzY f`" : §©§¨¨¦§©©©

xW`M ,EpiidC :'oinlr lM aaFq' zpigAn Epiide§©§¦§¦©¥¨¨§¦§©§©£¤
"izipW `l d"ied ip`" iM opFAzi(e ,b ik`ln)`Ed dY`"e , ¦§¥¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦©§¨¦§©¨

mlFrd `xaPW mcFw'37"כּוlr FcFd" wxe lMוגֹו', mre ," ¤¤¦§¨¨¨§©©ְ§¦¨
"FaFxw mr l`xUi ipal"e "FOrl oxw mxIe" dPd ,df¤¦¥©¨¤¤¤§©§¦§¥¦§¨¥©§

.WOn 'd lr bPrzie FAl gnUie libi z`fl i` ± WOn©¨¦¨Ÿ¨¦§¦§©¦§¦§©¥©©¨

wiCve" Edfedigi FzpEn`A"(c ,a wETag)oFWNn ± §¤§©¦¤¡¨¦§¤£©¦§
WtpÎgETitE ,bEprY38e ,zFAx zFWtp `xFA" FnM :mpFxqg ©£¦©¤¤§¥§¨©§¤§¨

,z`xAX dn lM lrzFigdl"ig lM Wtp mdA39: ©Ÿ©¤¨¨¨§©£¨¤¤¤¨¨
ExiRW,FzEIg mEIwl mc`l xqgd xaC ± "mpFxqg" W ¤¥¤§¨¨¨¤¨¥¨¨¨§¦©

bPrzdl `N` Fpi`W ± "ig lM Wtp mdA zFigdl"§©£¨¤¤¤¨¨¤¥¤¨§¦§©¥
FWtp z` aiWdl ,"FzpEn`A digi" Kke ;WtpÎgETitE¦©¤¤§©¦§¤¤¡¨§¨¦¤©§

"lM aFxn"E mibEprYd lMn xzFi(fn ,gk `FaY)FnkE . ¥¦¨©©£¦¥Ÿ¨§
aEzMW(dk ,br miNdY)iYvtg `l LOre ,minXa il in" : ¤¨§¦¦¦¦©¨¨¦§¦§Ÿ¨©§¦

".וגֹו' ְ

"'d lr bPrzde [..] dpEn` drxE" Edfe)(cÎb ,fl miNdY)Epiide , §¤§¥¡¨§¦§©©©§¦¦§©§
"aFh dUre" ici lr(eh ,cl miNdY)(40.: ©§¥©£¥§¦¦

K` .cEriBd `l oiicr "WacE alg" lW EN` zFpigA ©§¦¥¤¨¨§¨£©¦Ÿ¦¦
ux`d d`ln"E zbixcnE zlrnldrCÎcizrl didIW ," §©£©©§¥©¨§¨¨¨¤¥¨¤¦§¤¤¨¦

alg" oM oi`X dn ,WOn dWBxde zrC zpigaA `al̈Ÿ¦§¦©©©§©§¨¨©¨©¤¥¥¨¨
.oiicr dpEn`d zpigaA md "WacE§¨¥¦§¦©¨¡¨£©¦

:oiprde§¨¦§¨

"bdFp FbdpnM mlFr"dW mi`Fx Ep` dPd iM41zpigaA , ¦¦¥¨¦¤¨¨§¦§¨¥¦§¦©
zr lkl" WIW ,'oinlr lM `Nnn''42"כּוliHd WgPd iM : §©¥¨¨§¦¤¥§¨¥¦©¨¨¦¦

dEgA `ndFf43dwqR dxFYÎoYnaE ;l`xUiÎzqpM zpigA , £¨§©¨§¦©§¤¤¦§¨¥§©©¨¨§¨
ozndFf44xfg lbrd `hgA KM xg`e iniAכּו'; KM xg`e ; £¨¨§©©©§¥§¨¥¤¨©§©©©¦¥

'd z` Ecar rWFdi45;Elwlw mihtFXd hFtW iniaE ; §ª©¨§¤¦¥§©§¦¦§§
dpFilrd dlrOA Eid dnlWE ceC iniaE46KM xg`e ; ¦¥¨¦§ŸŸ¨©©£¨¨¤§¨§©©©

mraxi `hgA'כּו;oiprd itl dPYWp xFce xFC lkA Kke ; §¥§§¨§¨§©§¨¨¦§©¨§¦¨¦§¨
dnFC cg` onf oi` mi`xFn`de mi`PYd iniA mbe§©¦¥©©¨¦§¨£¨¦¥§©¤¨¤
oitNgzn miPnGde ,miPYWn miYrd lke ;Fxiagl©£¥§¨¨¦¦¦§©¦§©§©¦¦§©§¦

.oikRdznE¦§©§¦

mdW ± 'oinlr lM `Nnn' zpigaA mdW itl Epiide§©§§¦¤¥¦§¦©§©¥¨¨§¦¤¥
cg` oi`W ,mixa` x`WE ,lbxe ,cie ,W`x :sEvxR zpigA§¦©©§Ÿ§¨§¤¤§¨¥¨¦¤¥¤¨
minrtl mB ,oiPYWn mixai`d zNErtE ,Fxiagl dnFC¤©£¥§©¨¥¨¦¦§©¦©¦§¨¦

Wlgp F` mixa`dn cg` a`FM'כּוmiEPiW dfA `vFIke , ¥¤¨¥¨¥¨¦¤§¨§©¥¨¤¦¦
mixwn47. ¦§¦

,daWgnA ltFp minrtl :zEIhxtA mc` lkA oke§¥§¨¨¨¦§¨¦¦§¨¦¥§©§¨¨
ixEdxd Fl lFRi minrtle ;aFh `l xW` ± dUrnE xEAC¦©£¤£¤Ÿ§¦§¨¦¦¦§¥

zr lkl" iM ,miaFh miUrnE daEWz'וגֹוmF`lE" ," §¨©£¦¦¦§¨¥ְ§
"un`i mF`ln(bk ,dk zFclFY)mw dGWM" d`Nnzpכּו'± `l ; ¦§¤¡¨§§¤¤¨Ÿ¦§©§¨

xFS'48"כּוFzF`xA eilr mc`d al lFRi l` oM lre .§©¥©¦¥¨¨¨¨¨¦§
ltFPW'כּו`Ed lFkie ,onGd zFkERdY xcq `Ed KM iM , ¤¥¦©¥¤©§©§©§¨

`Ed df lke .aFhl rxn Fnrh z` zFPWlE xFfgl©§§©¤©§¥¨§§¨¤
.'oinlr lM `Nnn' zpigaA¦§¦©§©¥¨¨§¦

,iENiB zpigaA ,'oinlr lM aaFq' zpigA zFidl K ©̀¦§§¦©¥¨¨§¦¦§¦©¦
rxd YxraE" zFidl Kixv ,WOn dWBxde zrC zpigaA¦§¦©©©§©§¨¨©¨¨¦¦§¦©§¨¨¨
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.34.(`q oOiq Wix miIg gxF` sqFI ziaA `aEd .cw oOiq ohw zFvn xtq)¥¤¦§¨¨¦¨¨§¥¥©©¦¥¦¨

.35,rnWÎz`ixTd xrW ,"miIg ur ixt"A azM oke),י"א ּפרק §¥¨©¦§¦¥©¦©©©§¦©§©ֶֶ
.('Ek oFilrÎzrCd zkWnd `EdW ,"cg` d"ied" oiprA§¦§¨£¨¨¤¨¤©§¨©©©©¤§

.36" ּבפירּוׁש לגּני", "ּבאתי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה עם ועּיין ייני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
b)"חלבי  ,al mixiXd xiW oOwl). ּגּבי עינים", "חכלילי הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף ֲִָ§©¨¦©¦¦ְְְִִִִִֵֵַַַַַ

igie)."ּבחלב רֹוחצֹות " xF` dxFY)'ב קל"ו, ג', חלק .ּובּזהר ְֲָָ¨©§¦ֵֶַַֹ

.37.("mlFrd `xap `NW cr") dNtYd gqp .`k wxR dAx EdIl` iac `pY)¨¨§¥¥¦¨©¨¤¤Ÿ©©§¦¨©¤Ÿ¦§¨¨¨

.(a ,b d"lW§¨

.38.(fx oOiq miIg gxF` KExr oglW xEhA d`x)§¥§ª§¨¨©©¦¦¨

.39.(zFWtp `xFA zMxA gqp)Ÿ©¦§©¥§¨

ּבהר,40. ּובפרׁשת זה. מענין – ב' רכ"ה, ּדף ּפינחס, ג', חלק זהר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ועּיין
" מענין – ׁשם הרמ"ז ּובפירּוׁש ב'. עּמּוד ק"י, ּתרּומה,".טֹוב ּדף ב': חלק ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּפסּוק  על א', עּמּוד א')ק"ע, קע"א, ודף רֹועי". ה' לדוד ."מזמֹור ְְְִִִַַַָָ

.41.(a ,cp dxf dcFar iR lr)©¦£¨¨¨

.42.("lkl zre" :` ,b mW ."zr Wi utg lkl" :e ,g zldw)Ÿ¤¤§¨¥¤¥¥¨§¥§¨

.43.(` ,enw zAW)©¨

.44.(b ,bl dkxA miIgd xF` .mW zAW d`x)§¥©¨¨©©¦§¨¨

.45.(`l ,ck rWFdi)§ª©

.46.(ek ,eh dAx zFnW .` ,pw ` wlg xdf)Ÿ©¥¤§©¨

.47" א': רכ"א, ּדף ויחי, א': חלק זהר לגוונא (ועּיין מּגוונא ".ּדאׁשּתניאת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
ּב"ּפרּדס", ועּיין א'. רפ"א, ּתצא, ג', חלק זהר ק"ז. ּדף אמֹור, ּפרׁשת ְְְֱֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוסֹוף

א'). ּפרק סֹוף אּבי"ע, ִֶֶַַַַׁשער

.48xS dxn` xW` ori" :(a ,ek l`wfgi) xnF` `Ed oke .ltFp df mw dGWM")§¤¤¨¤¥§¥¥§¤§¥©©£¤¨§¨Ÿ

lW DpAxEgn `l` xFS d`Nnzp `l ± "daxgd d`lO` ,'Ek mlWExi lr©§¨©¦¦¨§¨¨¢¨¨Ÿ¦§©§¨¤¨¥§¨¨¤

.(wEqRd lr i"Wx ."milWExi§¨©¦©¦©©¨



רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

e)49"וגֹו' ,bi d`x)z`e" miIEwIW ,`alÎcizrl didi dGW , ְ§¥¤¤¦§¤¤¨¦¨Ÿ¤§¨§¤
"ux`d on xiar` d`nEHd gEx(a ,bi dixkf). ©©§¨©£¦¦¨¨¤§©§¨

Fa Eid oFW`xÎziAW ,ziAd oAxEg onfA oM oi`X dn©¤¥¥¦§©§©©©¦¤©¦¦¨
mPg z`pU Fa did ipWÎziaE ,xwXd i`iap50md mdW , §¦¥©¤¤©¦¥¦¨¨¦§©¦¨¤¥¥

"df zOErl df" zpigA(ci ,f zldw)dpEn` zpigA cbpM , §¦©¤§©¤Ÿ¤¤§¤¤§¦©¡¨
.zrCd on dlrnl `idW¤¦§©§¨¦©©©

:oiprde§¨¦§¨

`idW ,dpEn` zpigA ± dXEcwCÎ`xhqA WIW FnM iM¦§¤¥§¦§¨¦§¨§¦©¡¨¤¦
zFafFM zFpEn` l`xUi oiA f` did KM ,zrCd on dlrnl§©§¨¦©©©©¨¨¨¥¦§¨¥¡§

(g"iÎf"i wEqR ,c"n oOiq ,dinxiA x`FaOM)df" mde , ©§¨§¦§§¨¦¨¨§¥¤
."df zOErl§©¤

dPdeoFW`xÎziaAdid dXEcwCÎ`xhq zExABzdA , §¦¥§©¦¦§¦§©§¦§¨¦§¨¨¨
,"df zOErl df"A Kke .zxFRke oFx` ,dpikW iENiB¦§¦¨¨§©¤§©§¤§©¤
zExABzd did ,`hgd zngn dRilwcÎ`xhq zExABzdA§¦§©§¦§¨¦§¦¨¥£©©¥§¨¨¦§©§

fEOYd z` zFMan EidW miWPde ,zEdl` zpEn` cbpM51 §¤¤¡©¡Ÿ§©¨¦¤¨§©¤©©
Epxqg minW zklnl xHwl Eplcg zrn :Exn`52'וגֹוKke . ¨§¥¥¨©§§©¥¦§¤¤¨©¦¨©§ְ§©

xwXd i`iap EidwEqR ,f"k oniq dinxiA aEzMW FnM) ¨§¦¥©¤¤§¤¨§¦§§¨¦¨¨
,(e"hÎc"idnA oin`dl `iaPA zFafFM zFpEn` EpiidC§©§¡§©¨¦§©£¦§©

.'d xAC `NX¤Ÿ¦¤

oM oi`X dnipWÎziaA"mixaC 'd Exqg"W ,53`l , ©¤¥¥§©¦¥¦¤¨§§¨¦Ÿ
,KM lM dRilTd zExABzd dfÎzOErlA oM mB dzid̈§¨©¥¦§©¤¦§©§©§¦¨¨©
iWp`A oin`dl ,`nlrcÎiNinA ± drxÎdpEn`d dzide§¨§¨¨¡¨¨¨§¦¥§¨§¨§©£¦§©§¥
Îz`pU `id `idd d`pVdW ,Fxiag z` `FpUl ,likẍ¦¦§¤£¥¤©¦§¨©¦¦¦§©
did `l m` iM ;zn`A drx Fl dUr `l FxiagW ,mPg¦¨¤£¥Ÿ¨¨¨¨¤¡¤¦¦Ÿ¨¨
Edrxl `pFU Wi` did `l i`CeeA ,likx iWp`A oin`n©£¦§©§¥¨¦§©©Ÿ¨¨¦¥§¥¥
m` ± mPg Fxiagl cg` `pUIW raHd cbpM dGW .llM§¨¤¤§¤¤©¤©¤¦§¨¤¨©£¥¦¨¦

rWR `l FxiagW zn`A rcFi'כּו.: ¥©¤¡¤¤£¥Ÿ¨©

EdfeLaal l` zFaWde mFId Yrcie"'וגֹו:" §¤§¨©§¨©©£¥¨¤§¨¤ְ

lM `Nnn' zpigaA dWBxde dricId zFidl iM¦¦§©§¦¨§©§¨¨¦§¦©§©¥¨
dY`" xn`p xaM ,'oinlrz`xdzrcl'וגֹו"±xaM ¨§¦§¨¤¡©©¨¨§¥¨¨©©ְ§¨

z`xd"'כּו" zFidl la` ."YrcielM aaFq' zpigaA ± " ¨§¥¨£¨¦§§¨©§¨¦§¦©¥¨
A" EpiidC ,'oinlrminX;aaFq zpigA ± "minW" ,"lrOn ¨§¦§©§©¨©¦¦©©¨©¦§¦©¥

KFzA `idW ,ux`d FnkE ,mixECM mdW minXd FnM§©¨©¦¤¥©¦§¨¨¤¤¦§
Dl oitiTn minXde minXd54`Ed ,'"d xaC" dPd KM ± ©¨©¦§©¨©¦©¦¦¨©¦¥§©

lM aaFq' zpigaA ztTEn `id ,'oinlr lM `Nnn' zpigA§¦©§©¥¨¨§¦¦¤¤¦§¦©¥¨
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)61,"mFId Yrcie"C wEqR lr oPgz`e dWxtA :zFAx©§¨¨¨¨¤§©©©¨¦§¨©§¨©
dkxAd z`fe dWxtaE(d ,`i),`xwIe dWxR sFqe ּפרׁשה , סֹוף §¨¨¨§Ÿ©§¨¨§¨¨¨©¦§¨ָָָ

wEqRו', lr(` ,d)± "d`x F`" :"rci F` d`x F` ,cr `Ede" ©¨§¥¨¨¨¨¨¨
."mFId Yrcie" ± "rci F`" ,"zrcl z`xd dY`"©¨¨§¥¨¨©©¨¨§¨©§¨©

:xEn`d iR lr Wxtl Wie§¥§¨¥©¦¨¨

lM `Nnn' zpigA lr Edf ± "zrcl z`xd dY`" wEqtC§¨©¨¨§¥¨¨©©¤©§¦©§©¥¨
xn`p df lrW ,'oinlr(ek ,hi aFI`)mFxn E`U" ,"dfg` ixUAnE" : ¨§¦¤©¤¤¡©¦¦§¨¦¤¡¤§¨

"E`xE mkipir(ek ,n dirWi)."z`xd dY`" ± "d`x F`" Edfe ± ¥¥¤§§©§¨§¤¨¨©¨¨§¥¨

zpigaA zrCde dpEn`d lr i`w "mFId Yrcie" wEqR la £̀¨¨§¨©§¨©¨¥©¨¡¨§©©©¦§¦©
xn`p df lre ,llM oinlr xcbA Fpi`X dn ,'oinlr lM aaFq'¥¨¨§¦©¤¥§¤¤¨§¦§¨§©¤¤¡©

rci F`" Edfe ± l"PM "mFId Yrcie"'כּו." §¨©§¨©©©§¤¨©

nW" z`ixwC oFW`x wEqtA WIW Edfer'c oke ,izAx 'r " §¤¤¥§¨¦¦§¦©§©©¨¦§¥
"icr mY`e" zpigA EpiidC ,"cr" oipr `EdW ± "cg`"CdirWi) §¤¨¤¦§¨¥§©§§¦©§©¤¥©§©§¨

(ai ,bnz`xd dY`" ici lr Epiide .WxcOA mW aEzMW FnM ,§¤¨¨©¦§¨§©§©§¥©¨¨§¥¨
mFId Yrcie" ,"zrcl'כּו.l"Pke " ¨©©§¨©§¨©§©©

nW"C izAx 'r ,xnFl Wi mberz`xd" ,dI`x zpigA ± oir :" §©¥©©¨¦¦§©©¦§¦©§¦¨¨§¥¨
dpad oFWl ,"rnW"E ,"zrcl62."Yrcie" zpigA ± ¨©©§©§£¨¨§¦©§¨©§¨

"xaC mEwi [..] micr mipW iR lr" Edfe(eh ,hi mihtFW)iM , §¤©¦§©¦¥¦¨¨¨§¦¦
"zFrC" zFIzF` ± "zEcr"63mipW"E ,F`" zpigA Epiid "micr ¥¦¥§©¦¥¦©§§¦©

xaC" zpigA `Ed ± "xaC mEwi" df ici lre .l"Pd "rci F` d`ẍ¨¨©©©§©§¥¤¨¨¨§¦©§©
g`"C izAx 'cd fOxn df lre ,"'dc.(": §©¤§©¥©©¨¦§¤¨
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הּיֹום":61. "וידעּת ּפסּוק נזּכר נ"ז,(ּבּגמרא ּגיּטין ב'. ל"ב, הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹ
ב'.

.62.(` ,bi zFkxA oM mb d`xE ."LCar rnW iM xAC" aEzMW FnM)§¤¨©¥¦Ÿ¥©©§¤§¥©¥§¨

.63.(h sirq 'r zF` xF` ixF`n oM mb d`x .zEcr Kxr miiEpiMd ikxrA qCxR)©§¥§¤§¥©¦¦¥¤¥§¥©¥§¥¨¦

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

לפני ÍÎÂ(כא) האלקית הנשמה בבטול למעלה יובן
מצד  שבאה בתפלה לפניו בעמדה הוי"ה
שמצד  אלקות רוממות בגדלות וההתבוננות ההשגה
בבטול  יתפעל יותר הרוממות השגת התבוננות
המלאכים  כבטול דאלקים ופחד ביראה מציאותו
מחנה  וכן מהשמאל שור פני כמו במרכבה ביראה
טובו  ורב ה' חסדי ברוב יתבונן וכאשר כו'. גבריאל
שמזה  העולמות לכל חסדו רב שהתפשטות ואיך עמו.

האהבה נולדה שמצד הבטול בחי' בזה יש האהבה
אוהבי  אברהם ח) מא, (ישעי' שנק' וכאברהם דוקא
ממש  במציאות הבטול בחי' בו שהיה דמלכא רחימא
הימין  אל אריה וכפני כו' ה' חסד וגדולת האהבה מצד
מצד  יצחק פחד היה ועד"ז כו' מיכאל וכמחנה  כו'
בטול  מיני ב' וזהו וד"ל. כנ"ל הרוממות השגת
כידוע  וסומק דחיור גוונין מיני כב' דחו"ג ההפכיים
השכל  מן שנולדים דחו"ג שיר מיני ב' ע"י והיינו
מב' שכפול כפול שיר שנק' דוקא וטעם והשגה
התענוג  התפעלות דהיינו כנ"ל דאוי"ר מדרגות
עצמותו  ברוממות ה' בגדולת והשגה בשכל שמורכב
למטה  היורדים ובחסדיו למעלה שיעור אין עד
שבשיר  דחו"ג תולדות ב' בזה יש חקר אין שלגדולתו
בחדוה  כענג האהבה שהוא שבחסדים הענג הא'
דאברהם  באה"ר מקרבת ימין מצד אלקית ושמחה

כשיר  שלו השיר בחי' הוא זה אופן ולפי כנ"ל.
קול  שהוא כנ"ל הימין דקו החסדים שבבחי' המלאכים
שהוא  שבשיר התענוג בחי' או שבאהבה ותענוג חדוה
מצד  המרירות התפעלות כמו והוא הגבו' בבחי'
בקול  שיעלה חיים אלהים פני מאור שנתרחק הריחוק
מרחוק  היראה בחי' והוא ושפלות מרירות של ונגון
שיר  ענין וזהו כידוע כו' א"ע דוחה דשמאל בשפלות

וד"ל: דחו"ג כפול
בו ‰Â‰(כב) שיש הבטול בחי' הוא הג' המדרגה

התכללות  שזהו יחד מאוי"ר התכללות
בטול  מיני בב' אבל וסומק דחיור גוונין ב' שהן מחו"ג
גוון  אלא בו אין הרי בעמוד בעלותם הנ"ל דנשמות
הידוע  ע"פ יובן זה ובאור כנ"ל. סומק או חיור או אחד
רעדה  תהא שם גילה במקום ברעדה וגילו במאמר
אלא  בפ"ע והרעדה בפ"ע הגילה תהא שלא דהיינו
דבר  וזהו ג"כ. הרעדה תהא שם עצמה גילה במקום
הוא  הענין אך כלל. להיות א"א שלכאורה והיפוכו
היראה  מן גם כלולה שהאהבה רואים אנו דבאמת
באברהם  שמצינו כמו האהבה מן כלולה והיראה
לו  אמר שהרי דיצחק ופחד היראה בו שהיה אוהבי
את  בנך את חשכ' ולא אתה א' ירא כי ידעתי עתה

ולמ  ממני שבודאי יחידך אתה ה' אוהב כי אמר לא ה
עד  יחידו בנו חשך לא לה' שבלבו האהב' תוקף עבור



רנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

שעיקר  אלא ה'. אהבת מפני יחידו בנו אהבת שביטל
רצון  לעבור מאד שיירא במה ניכרת האהבה שלימות
יחידו  בנו כשחיטת ממש חיותו כל נגד שזהו הגם ה'
לא  ה' אהבת בקרבת מאד שחפץ שמצד רצונו לקיים
ברוחו  וימשול לנח"ר לו להיות רצונו מעשות ימנע
מפני  רק וזהו הבן. על האב רחמי טבע על גם לעבור
אהבתו  עוז ממנו ימנע שלא ה' את מאד שירא היראה
אפי' רצונו לנגד להיות בו למרוד ירא ע"כ וקרבתו
זו  יראה שנמצא הנסיונות בכל לעמוד וגם נימא כמל'
ודביקותו  מקירובו ירחק שלא באה האהבה מצד רק
עתה  א"ל וע"כ דוקא באהבה הכלול' יראה וזהו בה'
היראה  שמפני אתה אלקים ירא כי אהבתך תוקף ידעתי
גם  חשכת לא ואהבתו ה' מקרבת לזוז שלא הגדולה
לאב  בן כל בטבע גם יש וכה"ג ממני יחידך בנך
רצון  לקיים היסורים כל ויסבול מנגד נפשו שישליך
מאהבת  ויפרוד יפרוש פן שיירא היראה מפני רק אביו
חיי  מכל יותר אביו ותרעומות פרידת עליו וקשה אביו
לו  יהיה שלא ממנו גדולה יראה עליו תפול ע"כ נפשו
יסיר  פניו שהארת שגם עד רצונו בעברו רוח למורת
דאהבה  בזהר וז"ש מחיים המות לו טוב שאז מאתו
והיא  שלימה אהבה אינה סטרין מתרין אתכלילא דלא
האהבה  תוקף מצד רק שבאה באהבה שכלולה היראה
ביותר  ותקפה שלימותה ניכר שמזה כנ"ל ביותר
זע"ז  קשירות בב' ש"ק קשר כמו שזהו במ"א (וכמ"ש
שהוא  חבור אינה אחת תכיפה התוכף כענין דוקא
שהוא  דאהבה הקירוב ולנגד להפך שהוא מה לשלול
פניו  ואור ה' קרבת מאתו ימנע שלא הגדולה היראה
המנגד  מה בדבר נסיון בלא רצונו נגד ע"כ בעשותו
והוא  האהבה תוקף שלימות יוכר לא האהבה לקירוב
כי  שא' אהבתו שלימות ע"ד לאברהם ה' שניסה  מה
מנסה  כי כמ"ש הנסיונות כל וכ"ה כנ"ל. אתה א' ירא
כו' לבבכם בכל ה' את אוהבים הישכם אלהיכם כו'
לה' באהבתו מישראל בכאו"א נמצא וכך ד) יג, (דברים
שירא  אלקים ופחד היראה מן כלול זו האהבה שבתוך
מחמת  רק והוא ויחודו ה' מקרבת ויפרד ינתק פן
קשר  וזהו לזה המנגד מן ויפחד ידאג כך לפ"ע האהבה
קשר  הקיום עיקר שהוא באהבה שכלול דיראה הב'
תקיעא  בכיא בענין וכידוע לעולם. יפרד בלי הדביקות
יתרחק  או שנתרחק הריחוק מן שיירא דא מסטרא בלבי

ויחודו  ה' באהבת בקרבתו דא מסט' וחדוה יבכה ע"כ
האהבה  עוז ישקול אחד משקל כמו תליא בהא והא
שנפשו  יקר בחפץ עד"מ לאהבה המנגד מן היראה עם
דוקא  בהפוכו כ"א חמדתו עוז ניכר אינו אליו תכלה
ביותר  בלבו שדואג או יאבד שלא ששומרו במה והוא
אלא  תוכר לא האוהב אהבת גם וכמו"כ אבודו על

לאהבתו בהפ  המנגד להיותו אוהבו צרת ביום וכו
בצרתו  לו יצר לפ"ע כן בזה ויגיל מאד בטובתו שחפץ
ניכרת  שלימותו שאין מה דבר בכל הכלל וכ"ה כו'
לשלול  שלילא הנק' שזהו המנגדו דבר במניעת כ"א
הגשם  תואר (כשלילת ביותר בתכלית הפוכו שהוא מה
וכן  הרוחניות לעצם יגיע שאז ביותר הרוחני מן
כו' דאהבה הטוב שלימות יותר ניכר ביראה בסומ"ר
מצד  רק שהיא היראה מצד שנמנע ל"ת שס"ה שהן
אינו  וע"כ במצותיו אלקים בקרבת מאד שחפץ האהבה
שאינו  כמו רצונו שנגד מה בדבר כלל להפרד רוצה
וכן  בחיים שחפץ לפי המות מן מאד ויירא למות רוצה
הטוב  אהבת מצד רק לנפשו ומזיק הרע דבר מאד ישנא
גבו' הנק' שזהו כידוע ממש להם אחד ומשקל לנפשו
שהוא  הימין בקו הכלול השמאל קו שהוא שבחסד
וזהו  וד"ל). כנ"ל דוקא ושלימותו החסד תוקף עיקר
דהיינו  רעדה תהא שם גילה במקום ברעדה וגילו שא'
בהשגת  ודביקות וקירוב באהבה וחדוה גילה במקום
הכלולה  והיראה הרעדה תהא שם ושבחיו ה' גדולת
להפרד  ירצה שלא האהבה מצד שבאה זו באהבה
פניו  הארת ימנע שלא רצונו לנגד להיות ית' מיחודו
ואימה  ופחד יראה יש שבזה כו' נשמתו מאור ויסתלק
או  גדולתו עוצם שמצד הרוממות מיראת יותר גדולה
שרעה  לפי המלך מצות בעברו לו שיגיע העונש יראת
ממנו  בוראו ואהבת רצון והסתלקות הקירוב בהעדר זו
פירוד  כי לנפשו המזיקים העונשים מכל לו קשה יותר
יותר  נפשו לחיי נוגע יותר לו יראה חיים מאלקים זה
בה' להדבק שבנפשו וההתקשרות האהבה תוקף מצד
הרי  וא"כ יותר מזה וירא ביותר הריחוק עליו קשה ע"כ
יותר  בקירוב גילה במקום יתירה ואימה רעדה יש
העונש  פחד או הרוממות עוצם מצד שמרחוק מיראה
מאהבה  לעובד מעלה יתרון יש ובזה וכה"ג. העצום
כו' לבדה ביראה מעובד יותר כנ"ל היראה עם שכלולה
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נחמד È"ÙÚÂי) ביאור לנו יצא למעלה, המבואר
לדבר  שהתחלנו העליונים היחודים בענין
בס' מעיין לכל ידוע דהנה ב', אות לעיל בהם
שעיקר  איך ובכהאריז"ל בפרדס כמו המקובלים
יחודי' ליחד הוא ותפלה ובק"ש בתומ"צ מגמתינו
ומדריגות  מעלות כמה ויש או"א או זו"נ יחוד עליונים
הוא  כך היחודים ומעלת מהות ולפי היחודים בענין
באופן  וביו"ט זה באופן היחוד בשבת כמו היום מעלת
כ"כ  הרעש מהו מובן אינו ולכאורה כו', בר"ח וכן אחר
העולמות  השתלשלות שכל נודע הלא היחודים בענין
א"ק  ואפי' ב"ה א"ס לגבי מאוקיינוס כטפה רק הוא
ע"י  מאא"ס נמשך וכללותן העולמות כל ראשית שהוא
בע"ח  המבואר המק"פ ענין והוא עצום צמצום
הוא  הרשימו ומאותו רשימו רק ונשאר האור שנסתלק
וע"י  א"ק נתצמצם ואח"כ א"ק, להתהוות דשרש שרש
יש  ואח"כ ממנו שלמטה עולמות ממנו נתהוו הצמצום
וא"כ  כו', וזו"נ או"א שנתהוו עד השתלשלות כמה

ד  לי"ס כלל ערוך שאין איך היטב או"א מובן הנק' אצי'
הטפה  ערוך שאין ממה ויותר ב"ה אא"ס לגבי זו"נ או
כמה  לשער יוכלו שהים לפי כו' אוקיינוס ים לגבי א'
ממש  ערוך אין אא"ס לגבי הספי' משא"כ בו יש טיפין
מגמתינו  עיקר כל שהרי תמוה לכאורה שכן וכיון כלל,
ממש  עצמו ב"ה א"ס אור בהמשכת להיות ראוי הי'
דכולהו  ושרשא עיקרא והוא פנה ממנו יתד שממנו
ומה  יתן מה אבל כו' חי כל נפש תכלה ואליו עלמין
וספי' המדות וזיווגי היחודי' ענין כ"כ לנו יוסיף
כיון  מ"מ אור גלוי תוס' היחוד ע"י שיהי' הגם עליונו'
כלל  ערוך ואין חשיבי' ממש כלא הספי' שכללות
לבד  א' הטפה בענין עסקינו כל יהי' איך וא"כ לאא"ס
ועוד  נשגבה, ופליאה עצומה קושיא לכאורה והיא כו',
י"ס  דיחוד טובא בדוכתי בזוה"ק מבואר דבאמת קשיא
כיון  הוא והאיך ושכינתי'. קוב"ה יחוד נק' עליונות
קוב"ה  הנק' ית' הבורא לגבי ממש ערוך אין  שהי"ס
קוב"ה  פי' בין החילוק מהו צ"ל וגם שכינתי'. או
ית' הבורא על מורים השמות שני דלכאורה לשכינתי'
אמנם  א'. עצם בין היחוד לומר שייך איך א"כ
הוא  שהיחוד היות דעם והוא זה. כל יתיישב לפמש"ל
מלובש  אלו וספי' במדות הרי מ"מ המדות זיווגי
הוא  המדות יחוד ע"י הרי וא"כ ממש א"ס אור ושורה
העליונה  המדה שבאותו ממש א"ס האור וגילוי יחוד
דוגמא  ע"ד כמו הימנה שלמטה במדה ומתגלה שמאיר

א"ס  אור שורה אבא הנק' בחכמ' הנה או"א יחוד ענין
בחכמ' הוי' וכמ"ש הביטול כלי היא שהחכמ' משום
שבחכמ' א"ס האור ומתגלה מאיר או"א יחוד וע"י כו'
הוי' יחוד הזה היחוד נק' ולכן כו' הבינה ספי' בתוך
על  מורים האלו השמות שני והנה אהי' הוי' או אלקים
ומצד  הוי' נק' בחכמ' התלבשותו שמצד ית' הבורא
זה  יחוד וע"י אהי' או אלקי' נק' בבינה התלבשותו
עם  הוי' הנק' שבחכמ' א"ס האור ומתייחד מאיר נמצא
מובן  הרי וא"כ כו', אלקים הנק' שבבינה האור בחי'
כדקס"ד  ולא ממש א"ס אור גלוי הוא היחודים שמעלת
האומר  יאמר ואם לבד. המדות זיווגי שהוא מעיקרא
א"ס  האור המשכת מצד הוא היחודים שמעלת כיון
יהי' עצמן הספי' ביחוד כ"כ הצורך מהו א"כ שבי"ס
או"א  יחוד בענין כגון עצמו א"ס האור להמשיך הכונה
יומשך  שממנה בבינה א"ס אור להמשיך שרצונינו
לנו  למה א"כ כו' מעדן יוצא ונהר כמ"ש למטה אח"כ
בבינה  האור יומשך החכמ' שע"י חו"ב ביחוד לכוין
וכן  בבינה, בעצמו א"ס אור להמשיך לכוין לנו הי'
בז"א  המלובש א"ס שהאור שהענין זו"נ ביחוד עד"ז
בעולמות  למטה לנו יומשך וממנה בנוק' ויתגלה יאיר
דוקא  הז"א ביחוד לנו צורך ומה ממנה. המקבלים בי"ע
כו'. בנוק' עצמו א"ס אור להמשיך לכוין לנו הי'
שא"א  למעלה שנת' דכמו הוא בזה והתשובה
בדרך  עצמו מאא"ס המשכה שום לקבל להעולמות
יתבטלו  דאל"כ משום הספי' ע"י לא אם גלוי
בבחי' העליון המאציל הטביע כמו"כ כו' ממציאותן
זה  וההשפעה ההארה מקבלים שיהיו שהאציל הי"ס
ומודו"מ. ומדות שכל יש באדם עד"מ כמו דייקא מזה
מ"מ  עצמה, מהנפש ומקורן שרשן שכולן היות עם
ואח"כ  בשכל מתחלה הוא בתוכן הנפש אור המשכת
בהמדות  הנפש אור נמשך דייקא השכל אמצעות ע"י
ע"י  שלא במדות מהנפש יומשך ולא ולתקנן לזככן
יולד  אדם פרא שעיר בעליל כנראה השכל אמצעות
ירצה  לא ומה ירצה מה מדותיו יטה איך יודע ואינו
המדות  לתקן הנפש אור נמשך השכל ע"י אבל
עליהם  להתאוות שראוי גדולים דברים להתאוות
עצמן  המדות שמצד הגם ראוים שאין דברים ולמאוס
מתאוה  קטן ששכלו הקטן ולכן אותן. חומד הי'
הדברים  באותן ימאוס שכלו וכשמתגדל קטנים לדברים
ולעבדו  ה' את לאהבה להתאוות שראוי למה ויתאוה
ע"י  עד"ז וכן כו', איש יהולל שכלו לפי וכמ"ש כו'
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דבר  באיזו שיחשוב שא"א המחשבה מקבל המדות
ולפי  זו במחשבה ורצון חשק איזו לו שיהי' בלתי
ותשוקה  אהבה ענין הוא אם המחשבה יהי' כך המדה
מקבל  הדבור וכן כו'. התפארות או וקפידא כעס או
הנפש  אור להגיע אפשר ובלתי דייקא המחשבה ע"י
עד"מ  וכמ"כ כו', המחשבה אמצעות ע"י לא אם בדבור
בי"ס  א"ס האור המשכת ענין למעלה ג"כ יובן זה
דייקא  חב"ד ע"י ואח"כ בחב"ד האור מאיר שמתחלה
השפע  להגיע דרך ואין ז"א הנק' המדות מקבלים
אח"כ  נמשך ז"א ע"י וכן חב"ד אמצעות מבלי במדות
יחוד  כשצ"ל ונמצא כו'. ודיבור מחשבה בבחי' לנוק'
אמצעות  ע"י צ"ל נוק' הנק' במל' א"ס אור והמשכת
האור  מתלבש שמתחלה ז"א הנק' עליונות המדות
מל' הנק' העליון בדיבור נמשך ידן על ואח"כ בתוכן
אור  והמשכת יחוד וכעד"ז לאה. הנק' במחשבה או
או"א  יחוד ענין וזהו דייקא החכמ' ע"י צ"ל בבינה א"ס
אמצעות  ע"י א"ס אור המשכת ענין שהוא זו"נ ויחוד

הנק' המדות וזיווג יחוד שע"י ונמצא כו', המדות זיווגי
או  ואדני הוי' שמות שני ממש מתייחדים ונוק' ז"א
שבמדות  האא"ס התלבשות בחי' שהוא אלקי' הוי'

ובמל'הנ  הוי' ונק' יותר בגלוי האור מאיר שבז"א "ל
המדות  זיווג ע"י אמנם אד' ונק' יותר בצמצום מאיר
בחי' שהוא א"ד שבשם דהיינו באדני הוי' בחי' מתגלה
לאשתמודע  ובע"ג נפרדים להחיות ההארה צמצום
ביתרון  א"ס האור גילוי שם יהי' כו' כולא על אדון
ע"י  שלא בז"א שמאיר כמו שהוא הוי' מבחי' עצום
כי  ושכינתי'. קוב"ה יחוד ג"כ הנק' וזהו כ"כ, צמצום
ששוכן  ע"ש שכינתי' נק' דיבור הנק' שבמל' א"ס האור
שמלובש  כמו א"ס והאור התחתוני' בעולמות ומתלבש
מהתלבשות  ומובדל קדוש שהוא ע"ש קוב"ה נק' בז"א
באצי' בגילוי להאיר ונמשך ברוך ג"כ שהוא אלא זו
כמו  אוא"ס גלוי היינו ושכינתי' קוב"ה יחוד ופי' כו'
עלמא  העליון הדיבור בבחי' שיתגלה בז"א שהוא

כו': דאתגליא
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Í‡ יעקב ויצא הפסוק פי' צ"ל מתחלה דהנה הענין,
הוא  יו"ד עקב, יו"ד בחי' הוא יעקב שבע, מבאר
בחי' שיתהוה כדי כי יו"ד, בחי' הוא חכ' כי חכ', בחי'
כמאמר  חכ' מבחי' למעלה שהוא ב"ה מאוא"ס החכ'
בחי' יו"ד ע"י זהו כו', בחושבן ולא חד הוא אנת
ויו"ד  כו', בעלמא הארה רק שנשאר עד צמצום נקודה
ובכל  עשית בחכ' כולם כי עקב בבחי' גם נמשך זה
בחי' יש הנבראי' בכל שגם עד כו', חכ' בחי' יש דבר
בחכ' כולם כמ"ש חכ' בחי' יש וצומח בדומם וגם חכ',
כמ"ש  שמן להוציא נוכל הדברי' מכל ולכן עשית,
וזהו  לשבת. המגביהי ע"פ בביאור בת"א וע' הפרד"ס,

עקב. יו"ד יעקב
ÏÚÂ נמשך שלהיות שבע, מבאר יעקב ויצא נאמר זה

פי' שבע, באר בחי' ע"י זהו עקב בבחי' היו"ד
הגדולה  ה' לך מדות ז' בחי' הוא דשבע שבע, באר
שני  ויום חסד בחי' מאיר ראשון יום כו', והגבורה
מדות  הז' מקור היינו שבע ובאר גבורה, בחי' מאיר
מבחי' למעלה הוא אא"ס דהנה נובעים. הם שמשם
לאו  כלל איהו מדות אינון מכל ולאו וכמאמר  מדות
מדות  בחי' שיתהוה וכדי כו', ידיעא צדק לך דאית
שע"י  ממוצע בחי' ע"י זהו כלל בערך שאינן מאא"ס

נודע  והנה מדות. בחי' שיתהוה להיות יכולים הממוצע
והיינו  הבחי' משני כלול להיות צריך ממוצע שכל
למדות  מקור שיהי' וגם אוא"ס מבחי' בו שיהי' שצריך
לפי  אא"ס שורה בחכ' דהנה חו"ב, בחי' וזהו כו'.
פל"ה  בסש"ב וע' ביטול, בחי' מ"ה  כח הוא שחכ'
ובינה  כו'. שבטל במי אלא שורה אא"ס ואין בהג"ה,
והיינו  הבנים, אם שנק' למדות מקור בחי' הוא
השגה  בבחי' הוא שאז בינה בבחי' נמשך כשהשכל
מדה  אצלו נולד ועי"ז כך, לפניו שטוב להבין והבנה
למדות. מקור היא הבינה כי ונמצא ההוא, לדבר שבלב
כי  ואהבת, קודם שמע פסוק שמקדימין מה יובן ובזה
לידי  שיבא ובכדי שבלב, מדה בחי' הוא ואהבת ענין

לב  בכל כו' ואהבת ית' אותו לאהוב שבלב בך מדה
התבוננות  בחי' שהוא ישראל שמע ע"י זהו יצריך בשני
שהבינה  וזהו כו'. אהבה בחי' ממילא נעשה שעי"ז כו'
אבל  כו', המדות מקור שהיא ע"ש הבנים אם נק'
בחי' עדיין להתהוות יכול הי' לא עצמה חכ' מבחי'
ונחנו  במשה וכמ"ש ביטול, בחי' היא חכ' כי המדות,
מאין  אמר לכן יסו"א, בחי' חכ' מבחי' שהי' לפי מה
יכול  הי' שלא אש ברשפי אהבה בחי' שהיא בשר לי
שהי' אהרן בחי' ע"י כ"א בשר בבחי' א"ע להשפיל
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בהעלותך  בד"ה בלק"ת ע' והזקנים, משה בין ממוצע
א"א  המדות התהוות שלהיות כאן יובן ועד"ז השני.
אם  שנק' הבינה בחי' ע"י כ"א עצמה החכ' מבחי'
השגה  בבחי' השכל שבא כמו עד"מ שהוא הבנים,
התפעלות  בבחי' שבלב מדה להיות יכול ואז והבנה
שהוא  דהיינו שבע באר נק' שבינה וזהו כו'. המדות

כו'. מדות הז' מקור
Î"Á‡Â'בבחי אח"כ שנמשך דהיינו חרנה וילך כתי'

בגימ' הוא חרן כי הדבור, עולם שהוא מל'
כל  מלכות מלכותך הדבור עולם בחי' שהוא גרון
ג"כ  הוא ושם בי"ע לעולמות מקור שנעשה עולמים
עלמא  מבחי' המשכה שהוא והיינו כו', הדינין שרש
בחי' שהיא שבע באר כי דאתגלי', לעלמא דאתכסי'
וירדה  סוכ"ע בחי' ונק' דאתכסי' עלמא בחי' היא בינה
היא  לכאו' והנה כו'. דאתגלי' עלמא בבחי' ונמשכה
אך  הדינין. שרש הוא ששם חרן בבחי' שנמשכה ירידה
במקום, ויפגע אח"כ מ"ש וזהו עלי', צורך היא הירידה
מקום  הנה ע"פ וכמשארז"ל ממכ"ע בחי' הוא מקום

במקום  ויפגע מקומו, העולם ואין ש"ע מקומו הוא אתי
גם  להמשיך דהיינו מקום של רצונו עושין בחי' הוא
דירה  להמשיך כו' רצה"ע רצונו מבחי' מקום בבחי'
דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה כי כו', בתחתוני'
הגילוי  יהי' דאתגלי' בעלמא למטה שגם כו' בתחתוני'
אלקי  ה' ברוך דכתיב וזהו דאתכסי', בעלמא כמו
לעלמא  דאתכסי' מעלמא העולם ועד מהעולם ישראל
השמש, בא כי שם וילן אח"כ מ"ש יובן ובזה דאתגלי'.
אלקי', הוי' ומגן שמש כמ"ש הוי' ש' בחי' הוא שמש
שקיעת  שיהי' הוצרך עולמות שיתהווה כדי והנה
ע"י  רק שהוא כמו הוי' ש' בחי' יאיר שלא היינו השמש
הוי' ש' מאיר הי' שאם לפי אלקי', בשם התלבשותו
בטלים  והיו לקבל יכולי' העולמות היו לא שהוא כמו
עלמא  ע"ד ממש בשמש השמש זיו כביטול במציאות

ואל דאתכסיא. השמש ובא השמש וזרח כתיב הנה אך
להמשיך  צריך שאח"כ דהיינו וזורח, שואף הוא מקומו
וזהו  כו'. בעולמות גם ממש הוי' ש' גילוי שיהי'

אלקות. גילוי למטה גם שיהי' עלי' צורך הירידה

awri `vie
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ספי'‰Â‰קטז) נק' שהכלים דמה מובן הנ"ל מכל
הכלים  פנימי' בבחי' זהו ובהירות
חיצוני' בחי' דהנה כו', שהוא כמו האור את שמגלים
דכל  פק"ה וכמשנת"ל האור את שמגלים הגם הכלים
כמו  ולא כו', גופין נק' דעש"ז לגלות הוא הכלים ענין
ענינם  הכלים משא"כ להסתיר, הוא שענינם הלבושי'
שע"י  הוא הגילוי אופן הרי מ"מ כו', לגלות הוא
וכמשנת"ל  כו', האור ופנימי' עצמו' על שמסתירים
האור  עצם על שמעלימי' הדבור אותי' בענין הנ"ל פרק
וזהו  כו', הכלים בבחי' הוא וכמו"כ מגלים, הם ועי"ז
והדרגה  בס' האור המשכת הרי דע"ס הכלים שע"י
חיצוני' בבחי' זהו אך כו'. האור שמתמעט דהשתל'
את  מגלים באמת הכלים פנימי' בחי' משא"כ הכלים,
שמהוע"צ  דתו' ההמשכה וכמו כו', שהוא כמו האור
ולמטה  המל' בחי' גם עד המדרי' בכל נמשך האור
העצמו' המשכת בחי' יעקב שהמשיך מה שזהו בבי"ע,
כנ"ל, כו' כלל והסתר העלם שום ע"ז יהי' ושלא
וכמשנת"ל  דוקא דע"ס הפנימי' בבחי' הוא זו דהמשכה
כו', דאו"א פנימי יחוד ובחי' האמצעי קו בענין פקי"ד
מהות  בבחי' שאינם דוקא הכלים פנימי' בחי' ע"י והוא

כמו  שהיא בהכלי דוגמא שיש מה (שזהו מהאור אחר
אור  שהרי כו', האור את לקבל כלי היא דמשו"ז האור
מתלבש  האור ואיך זמ"ז ומובדלי' רחוקי' הם וכלים
בדוגמת  שהן בכלים שיש מפני שזהו אלא כו' בהכלים
כלי  הוא שבזה העין חומר בהירות וכמו כו', האור
דוגמת  הוא שבה הבהירות בזכוכית וכמו הראי', לאור
וכמו"כ  כו', השמש אור את מקבלת היא שעי"ז האור
פנימי' בחי' שזהו האור בדוגמת שהיא מה יש בכלים
האור  עם ממש ומתאחדת במ"א) וכמ"ש כו' הכלי
האור  הארת מבחי' שלמע' האור עצם בחי' עם היינו
האור  את ממש ומגלים כו') הכלים בחיצוני' (המתלבש
חיצוני' מבחי' הוא מאין יש התהוות כל וע"כ כו'.
להיות  הוא דהתהוותם המלאכי' התהוות וכמו הכלים,

חיצוני' מבחי' ה"ז במ"א כמ"ש נברא יש הכלים בבחי'
יש  התהוות יהי' לא הכלים פנימי' מבחי' אבל כנודע,
פנימי' מבחי' כ"א האור עצם בחי' שמאיר מפני מאין,
והיינו  כנודע, אלקו' שהן נשמו' נתהוו הכלים
הוא  הכלים פנימי' שמבחי' וההתהוות דההמשכה
על  מסתירים שאינם מפני ומתגלה נמשך האור שעצם
ספיר  אבן מל' ספי' נק' שהכלים זה וע"כ כו'. האור
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דוקא  זהו האור את שמגלים ובהירות ספירו' בבחי'
כו'. הכלים פנימי' בבחי'

Ù"ÚÂ העוסק דכל נפשי, בשלום פדה מ"ש יובן הנ"ל
פדאני  כאלו הצבור עם ומתפלל ובגמ"ח בתו'
ובמדרי' מל' בבחי' שייך הפדי' ענין דהנה כו',
דבי"ע  בלבושין התלבשו' בבחי' שבאים שבה אחרונות
צ"ל  וע"כ פק"ח, וכמשנת"ל ביותר ומסתתר ומתעלם
בבחי' קימה ולהיות וההסתרים ההעלמו' להסיר הפדי'
בירורים  אופני שיש ידוע והנה באורך. וכמשנת"ל המל'
הוא  דתפלה דהבירור מנוחה, ובדרך מלחמה בדרך
וכמשנת"ל  קרבא שעת צלותא דשעת מלחמה בדרך
בדרך  הוא שכ"ז למתקא מרירו טעמא דטעים בענין
מנוחה  בדרך הוא דתו' הבירור משא"כ כו', מלחמה
בדרך  הבירור נעשה והגילוי האור המשכת שע"י
המשכות  שהן ובגמ"ח בתו' העוסק כל וזהו כו'. ממילא
וכן  כו', בשלום הפדי' נעשה שעי"ז מלמעלמ"ט
בחי' גילוי ממשיך רבים דתפלת הצבור עם המתפלל
כמו  הוא השנה בכל דצבור וכמארז"ל אוא"ס עצמו'

שעי"ז  אוא"ס עצמו' בחי' דממשיכי' בעשי"ת יחיד
בשלום  פדה וזהו כו'. ממילא בדרך הבירור ג"כ נעשה
פדי', שצריכה מל' בחי' בחינתו על זה דוד שאמר נפשי
עמדי  היו שברבים ע"י והיינו בשלום, היא הפדי' אמנם
רבים  כמו עצמו שהוא וגם עבורו, התפללו שרבים
כמו  תפלתו הי' וע"כ כללי' נשמה שהי' מפני נחשב
ע"י  דוד נפש נפשי בשלום פדה וזהו כו'. רבים תפלת
פנימי' ובפרט מלמעלמ"ט המשכו' שהן וגמ"ח תו'
כו', א"ס ועצמו' פנימי' מבחי' ההמשכה שהיא התו'
רבים  תפלת כמו הוא בעצמו שתפלתו רבים תפלת וע"י

כו'. בשלום הפדי' הוא ועי"ז
.¯ÂˆÈ˜ פנימיות בחי' והוא בהירות ל' ספירות וז"ע

העלם, ע"י הגילוי הכלים דחיצוניות הכלים,
הכלי  ופנימיות והמלאכים, העולמות מקור הן ולכן
מקור  הן ולכן האור, עם ומתאחד האור כדוגמת היא
האור. את שמגלים ובהירות ספירות בחי' והן הנשמות,
וע"י  במל' פדי' נפשי, בשלום פדה מ"ש יובן ובזה

בשלום. והבירור הפדי' התורה

b"xrz ,elqk 'k ,ayie t"y .c"qa
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íéîåéî åðééçé""לפניו ונחיה יקימנו השלישי .1ביום

השנה  ראש ימי שני הם בזמן 2"יומים" גם רבות פעמים היה וכך יומים, תמיד הוא השנה ראש כי ,
קיים  היה המקדש .שבית

הכפורים  יום הקדוש, היום הוא השלישי" .3"יום

כפור, יום השלישי", ו"ביום השנה, ראש ימי שני עלֿידי אלינו באים שלנו החיים – מיומים" "יחיינו
הנקראים  תשובה, עושים שאינם הרשעים כמו לא חיים, שנהיה לפניו, שנחיה אותנו מקים יתברך ה'

.4מתים 

השנה  בראש מיומים" "יחיינו תשובה, ימי ובעשרת השנה ראש לפני שעושים התשובה עלֿידי
הכפורים. ביום לפניו" ו"יקימנו

האומר  הקודם, הפסוק של המשך הוא "יחיינו" וירפאנו,5הפסוק טרף הוא כי ה' אל ונשובה "לכו :
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ב.1) ו, הושע
ונסמן 2) יג, ע' חדשה) (מהדורה תרנ"ט המאמרים ספר

ג, תשי"ז כ, התועדויות – מנחם תורת גם וראה .123 בהערה
.196 ע'
תשי"א,3) המאמרים ספר ע"ב. סג, השנה ראש תורה, לקוטי

.33 ע'
אגרת 4) ז. לט, פרשה רבה, בראשית ע"ב. יח, ברכות

ז. פרק התשובה,
א.5) ו, הושע
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אותנו. ירפא ברוךֿהוא, והוא, אותנו, – ערבב – בלבל הוא יתברך, ה' אל ונשוב בואו ויחבשנו". יך
אותנו. יחבוש והוא אותנו הכה הוא

ללא  – השנה חלפה במה ומתבונן שעברה, בשנה אתו היה מה נפש חשבון עושה אדם כאשר
מעניני  מבולבל היה הוא השנה כל מעשיות; במצוות חיות ללא לתורה, עתים קביעות ללא בציבור, תפילה
וקביעות  בציבור התפילה זמן את המיר הוא ועושר, הון להרבות שלו הגשמיים והענינים המשאֿומתן

– ועושר הון ויותר יותר הבנתו, לפי בעשייתו, לתורה עתים

תעשיר" היא ה' "ברכת בעצמו. דבר יוצר אינו האדם כזו. אינה הרי יתברך 6האמת ה' ברכת – ,
ההצלחה. את הנותנת היא

ומוארת, חמה מסביבה ומתרחק בציבור לתפילה קר שנעשה מי בפרט מרומה. מאוד הרי הוא אבל
שריא" שכינתא עשרה בי עשרה,7ש"אכל במנין ו"ברכו" קדושה אומרים ולא שומעים לא השבוע וכל ,

ויותר. יותר למטה ושוקעים מתקררים אזי

החרפה  את מרגישים לא שכלל עד וגסים בורים נעשים לתורה, עתים קובעים לא שכאשר בפרט
והגסות. הבורות של ובושה

שאינם  סתומים, ראשים המוח, אטומי שהם להם יאמרו שאם כאלו שישנם במוחש, רואים שאנו כפי
בכך  ואילו ובזיון, בושה בכך חשים הם ומתרגזים, מתכעסים הם – העולם בעניני ענין לקלוט יכולים

כלל.שה  מתביישים אינם בורים ם

שמוחם  אומרים הם אלא שלהם, בבורות מתביישים שאינם בלבד זו שלא מגושמים, כלֿכך חלקם
בלימוד. ענין להבין לכך, מתאים אינו

הם  אבל הנלמדים, ואגדה משניות החומש, את להבין יכולים בודאי הם – כך לא היא האמת אך
הזה. עולם בתענוגי התורה לימוד של הזמן את וממירים זה בתירוץ מסתפקים והם להבין, רוצים לא

גסות, של ביותר הנחותות לדרגות רחמנאֿליצלן, שמתדרדרים, עד ויותר יותר אותם מגשם זה דבר
אם  והיתר, האיסור עם להתחשב מבלי משתוקק, שהלב מה כל את לעצמם מרשים לב, לשרירות שבאים

אסור. או מותר אם כשר, לא או כשר זה

עושים" רעים חברים נמצאים 8"והרבה בה בסביבה תלוי הרבה .9.

גסים  לא הפחות שלכל קצת, שמשתנים ופועל גובר התורה אור תורה, בני של בסביבה כשנמצאים
נמשכים  לבם, בשרירות ההולכים בעליֿתאוות מגושמים אנשים של בסביבה כשנמצאים אבל כלֿכך,

רחמנאֿליצלן. נופל, נעשים איך בירידה, חשים לא שכלל עד רחמנאֿליצלן, כלֿכך,

עת" "לכל מסוים.10אבל מועד מגיע דבר לכל .

בסבל  רבה שותפות חשים הם ושלום, חס ליום מיום חולה יותר נעשה שילדם רואים הורים כאשר
אותו. להציל כדי שביכולתם כל ועושים בנם, עם

אלקיכם" לה' אתם "בנים .11כתוב
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כב.6) י, משלי
כג.סנהדר 7) הקודש אגרת תניא ע"א. לט, ין
ב.8) הלכה ג, פרק סוטה הלכות רמב"ם, ע"א. ז, סוטה
"היום 9) לוח וראה א. הלכה ו, פרק דעות הלכות רמב"ם,

א. אדר ל' יום...",
יז.10) א; ג, קהלת
א.11) יד, ראה
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נתן  יתברך ה' כי לו, מניחים ומצוות, תורה של הישר מדרך סר שיהודי רואה יתברך ה' כאשר
כבר, שהוא בשמים רואים כאשר אבל רוצה, הוא דרך באיזו לבד לבחור יכול והוא חופשית בחירה לאדם
לו  מסייעים אזי עצמו, בכוחות המגושם העבירות מבוץ להנצל יכול אינו שכבר עד שקוע רחמנאֿליצלן,

תשובה. לעשות השמים מן

.øåöé÷ יחיינו" שהפסוק מבאר הכפורים. יום – השלישי" "יום השנה. ראש ימי שני הם "יומיים"
השנה, עליו עברה במה חשבוןֿצדק לעשות צריך יהודי כל ונשובה". "לכו לפסוק המשך הוא מיומיים"
עתים  וקביעות בציבור תפילה המיר הוא ועושר. הון אחר ריצה של הדעת טירוף מין שהיה מגלה והוא

בתענ  עצמו לתורה האדם אם נמצא. הוא בה בסביבה תלוי הרבה גס. ונעשה התקרר והוא גשמיים וגים
תשובה. שיעשה מלמעלה אותו מעוררים תשובה, של ברגש מתעורר אינו

.a

ïéáäì:לתשובה האדם את מעוררים שמשמים לתשובה, ההתעוררות ענין את יותר ברור

בין  חילוק ללא נובע, הוא מהיכן ושורש מקור יש הנבראים בגוף דבר שלכל רואים, אנו בגשמיות
מדבר. חי צומח דומם יתברך, ה' שברא הברואים כל מתחלקים בהן הדרגות ארבע

יונק. הצמח ממנו שורש יש צמח שלכל בצומח, רואים שאנו כפי

במקום  הוא והשורש הצמיחה, כוח של התכונה את יתברך ה' נתן בה באדמה, הוא הצמח שורש
הצמח. מאשר יותר נמוך

הבנין. כל עומד ועליו באדמה הוא היסוד בבניין. רואים שאנו כפי בדיוק

הצמח  ועמוק, מושרש יותר שהוא ככל בצמח, גם כך יותר; חזק הבנין כך יותר, עמוק שהיסוד ככל
יותר  השונים.12חזק הפירות בעצי חילוקים רואים שאנו כפי הצמח, בפירות חילוק שיש ובודאי ,

גם  כך קיומם, ואת צמיחתם את מקבלים הם מהם שורשים להם שיש הנבראים, בגופי שהוא וכשם
הנבראים  של נפש לכל יש מדבר, חי צומח דומם של החלוקות ארבע בין חילוק ללא הנבראים, בנפשות 

הנברא. גוף את להחיות שתוכל חיותה, את מקבלת היא ממנו ושורש מקור יתברך, ה' שברא

יתנהלו  האיברים וכל ילך יראה, ידבר, שיחשוב, האדם, את מחיה האדם שנפש במוחש רואים אנו
להם. מסר יתברך שה' הענין לפי כרגיל,

זמן  במשך קיים עדיין הגוף הגוף, את עוזבת הנפש כאשר לכן מהנפש, רק אינו הגוף קיום אך
מסוים.

מהנפש  רק אינו הגוף שקיום .13מכאן

של  יותר נעלים מחלקים וכוחותֿרענון רוחני חיזוק לקבל מוכרחה היא הגוף את מחיה הנפש כאשר
שמות  בחמשה נקראת שהנשמה במדרש שכתוב כמו שבנשמתו 14הנשמה, יחידה, חיה נשמה רוח נפש –

חלקים: חמישה יש יהודי של
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יז.12) משנה ג, פרק אבות פרקי ראה
(13.31 ע' ה'ש"ת, .107 ע' תרפ"ח, המאמרים ספר

(14.9 הערה 150 ע' לעיל ראה
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נשארים  הנשמה של יחידה חיה החלקים שני אבל הגוף, את מחיים ונשמה רוח נפש, החלקים שלושת
.15בשמים 

של  בנשמתו ונפש רוח נשמה החלקים של השורש הם ויחידה, חיה הנשמה, של הללו החלקים שני
שמחזיק  בנין של יסוד כמו היהודי. שבגוף הנשמה של היסוד הם הנשמה של ויחידה החיה שחלקי יהודי,
הצמח, שבגוף שהשורש הוא החילוק ובפירות. בצמח חיות ונותן שמרענן צמח של שורש וכמו הבנין, את

למעלה. הוא הנשמה של השורש ואילו למטה הם הבנין, של היסוד וגם

לחלוטין. פתאומי באופן ההתעוררות באה למעלה, שהיא כפי הנשמה, משורש

תשובה  של ברגש מתעורר הוא ומדוע מנין יודע לא וכלל תשובה, עשיית על חושב לא כלל היהודי
חיים  על חושב לא וכלל גשמיות על רק שחושב בעלֿחי, כמו חי שהוא חייו, אופי על רבה מרירות וחש
מבעלֿחי, גרוע באמת הגשמיים, חייו עם שהוא, עצמו את מעריך הוא ומצוות. תורה של חיים רוחניים,
לידי  בא והוא לתורה, חזק חשק אצלו ונעשה העבר, על מאוד מתחרט והוא מכך, מאוד נשבר ולבו
לתורה, עתים ויקבע בציבור תפילה על ישמור ומצוות, תורה של חיים ינהל הוא והלאה שמהיום החלטה

לתקן. שביכלתו מה בכל הרע עברו את לתקן דואג והוא לומדים, איך לשמוע

שכתוב  מה ד'":5זהו אל ונשובה "לכו

על  חרטה תשובה, עושה והוא החולפת השנה עברה במה לעצמו חשבוןֿצדק עושה האדם כאשר
השלישי" ו"ביום טובה, בכתיבה – מיומים" ל"יחיינו זוכים כך עלֿידי להבא, על טובה וקבלה העבר

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה טובה בשנה טובה, בחתימה –

.øåöé÷ והחוזק הרעננות את ומקבלים באים הם מהיכן שורש יש הנבראים שלגופי כשם כי מבאר,
לנפשות  ביחס גם כך הפרי, על מסוימת השפעה יש הצמחים לשרשי שגם כמו הגוף, לקיום פרט שלהם,
שורש  יש היהודי של ולנשמה לנפש וחוזק. רעננות מקבלים הם מהיכן ומקור שורש להם שיש הנבראים,
הכנה. כל ללא פתאום, התשובה התעוררות לפעמים באה ידם שעל הנשמה של יותר הנעלים בחלקים

כפור. ביום טובה וחתימה השנה בראש טובה לכתיבה זוכים תשובה ועלֿידי
[y"cz'd ixyz] minein epiigi
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•
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˘Â„È˜‰ ˙Ú· ‰¯Â˙Œ˙ÁÓ˘ ÏÈÏ
ברכת ‡. התורה. על היא היום "שהחיינו" ברכת

על  גם אלא החג על רק לא היא היום "שהחיינו"
וקיימנו  "שהחיינו אומרים "שהחיינו" בברכת התורה.
"קיום" "חיות", עניינים: שלושה שהם והגיענו",
כפי  עניינים, שני הם ו"קיום" "חיות" ו"והגיענו".
גם  הגוף קיום וישנו חי, כשהוא הגוף חיות שישנה
הגוף  נשאר הגוף מן הנפש בצאת שנה שבעים לאחר
אין  מסויים. לזמן עד מהרכבו נפסד הוא ואין קיים
דוקא  הוא קיום של שהעניין חושב שהעולם כפי זה

שייך  קיום של העניין אלא כך, העניין אין עצמי, קיום
פעם  פירשו – "הגיענו" זמני. קיום לו שיש בדבר גם

"לייגע". מלשון
לברך  שייך ומה חיים", "תורת הרי היא התורה

הת  על כ"ק "שהחיינו" הוד שאל זו קושיא ורה.
רבינו  כ"ק הוד את צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
נשמות  שאלו שנה וחמשים מאה לו: ענה והוא הזקן,
גן־עדן  של דרקיעא ובמתיבתא התחתון בגן־עדן
במאמר  שמוסבר מה הוא: והתירוץ זו. שאלה העליון,

שמחת־תורה  ענין .1להבין
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המובאים  העניינים אדמו"ר כ"ק ביאר כאן 
וכדי  אמר: וכשסיים שמח"ת, ענין להבין ד"ה במאמר
– משקה של הגונה מידה לקחת צריכים זאת, להבין

של ·. המאמרים בתוכן דיבר אדמו"ר כ"ק –
חג  של הראשונים ימים הכיפורים, יום מוצאי
השמיני־ ביום סוכות, חול־המועד שבת הסוכות,
שמחת־ ענין להבין הוא היום של והמאמר – עצרת.
הבירורים  עבודת של העבודה מוסברת בו תורה,
שזה  כדי זו, בעבודה להיות שצריכה התשובה ועבודת

כדבעי. יהיה
זה ‚. בזמן הצביעו על 2אשתקד קיבל אחד כל ,

פעלו  אחדים התורה. על במסירות־נפש לפעול עצמו
נותן  אני יותר. הרבה לפעול יכולים אך השנה, במשך
ויוסיפו  שימשיכו אותם ומבקש ברכתי, את להם

זו. בעבודתם
עבור  לעשות עצמם על לקבל צריכים כולם
בכוח  רק לא במסירות־נפש הכשר והחינוך התורה
כתף  לשים מוכרח אחד כל ממש. בפועל כי־אם
תורה'. 'מקום להיות חייבת אמריקה זו. בעבודה
שהיה  כפי בחסידות ידברו ברחוב כשהולכים

בליובאוויטש.
"תורה  להוסיף צריכים "תורה", היום כשמזכירים
מלמדים  כשרים, חדרים היו פעם שמים". יראת עם
לא  ילדים כשרים, הורים לומר קשה כשרים,
ואילו  מספיק. היה "תורה" מזכירים וכשהיו פגומים,
במילא  לוואי, טעם תהיה שלתורה להיות יכול כיום
אחד  כל שמים". יראת עם "תורה להוסיף מוכרחים
על  במסירות־נפש לפעול עצמו על לקבל צריך
לבנים  הכשר חינוך שמים", יראת עם "תורה הרבצת

מסירות־נפש?... פירוש מה ולבנות.
בנדר, עצמם על זאת לקבל שמפחדים אלה
כך, על ועומדים" "מושבעים שהם לדעת צריכים

המצוה" את לקיים .3ו"נשבעין
על  התורה, ספרי עם ב'הקפות' שהולכים בשעה
מסירות־נפש  של העניין את עצמו על לקבל אחד  כל
התורה  ספר של למעיל מתחת התורה. על בפועל
שעל  גויל המוקף והקלף התורה, אותיות ישנן

מושרשות האותיו  ונשמות תורה "עצמּות". זהו ת,
ב"עצמּות". שתיהן

אתם  "אותי הרי – התורה ספר את כשלוקחים
.4לוקחים"

אחד. לכל יש רגלים אבל אחד, לכל אין ולב ראש

הבדלים, כאן אין שווים, ישראל כל בשמחת־תורה
של  בעניין אחד כל יהרהר ה'הקפות' בשעת הרי ולכן
שמחת־תורה, זהו התורה. על בפועל מסירות־נפש

אתנו. תשמח שהתורה
ה'הקפות',„. בשעת תרמ"ח שמחת־תורה

התורה  בספר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את כשכיבדו
אינני  עדיין אמר: הראשונה, ההקפה של הראשון

מוכן.
הר' את אז אליו קרא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
האמצעי  הרבי ממשפחת שהיה שניאור, יעקב
של  תפקידו מה אותו, ושאל מסרסרות, והתפרנס
שעבודתו  שניאור, יעקב ר' לו ענה ומתווך. סרסור
סחורה  מביא הוא בהקפה, סחורה נותן שהוא היא
הקטנים, לסוחרים אותה ומחלק הגדולה מהעיר
נותן  הוא הישנה הסחורה עבור לו משלמים וכאשר

חדשה. סחורה להם
אחרי  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אז אמר
הסליחות, ימי אלול, חודש של העבודה של ה'מזומן'
יום  תשובה, ימי עשרת השנה, ראש ימי שני
לסוכות, כיפור יום שבין הימים ארבעה הכיפורים,
הרי  – שמיני־עצרת השואבה, בית שמחת סוכות,
בהקפה. לקחת – ל'הקפות' ללכת יכולים זה כל אחרי

אביו ‰. את פעם שאל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ענין  מהו מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
אצל  שמתחננים משמעה, 'הקפות' לו: ענה ה'הקפות'?
לי  "היתה בדמעות־דם, – שבשמים אבינו – האבא
צוארנו. מעל הגויים עול ושבור תרחם לחם", דמעתי
ספר  עם רוקדים הבהמית. והנפש הגוף היינו "גויים"
אבל  פתוח, ובלב  פתוח בראש בשמחה, התורה

דם. של דמעות נוזלות בפנימי־פנימיות
.Â אאמו"ר כ"ק הוד אמר תרס"ג טבת בכ"ד

לוקחים  שחסידים מה על טעמים שלושה הרה"ק
ההדיוט" מן להביא "מצוה קודם 5משקה: "משקין ,

האמ  והטעם למקום השחיטה", "משקין הוא יתי
הראוי".

להיות  עלינו אז: אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בתור  "עלינו" אומר אני משקה. בלקיחת זהירים
לימד  אותי אחרים. ישבו עליו כסא על ממלא־מקום
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד על הכוונה – אבי
לי  נתן שלי, הבר־מצוה בעת משקה. לקחת איך –
המסובים: אז אמרו 'לחיים'. לומר משקה כוס אבי
אדמו"ר  – אבי להם ענה נער. עדיין הוא הרי
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נער. יותר יהיה שלא כדי משקה לו נותן אני מוהר"ש:
הניגון  את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הסביר גם אז

חלאפצי". זשוריטשי "ניע הידוע:
.Ê מנהג היה הרה"ק אאמו"ר  כ"ק הוד אצל

לפני  (בלילה ובשמחת־תורה שבשמיני־עצרת
שצריכים  אלה כל אליו נכנסים היו ה'הקפות')
– ברכה לבקש "פריזיווניקעס" לצבא להתייצב

ואני  – "פריזיוו" זה מה יודעים כולם לא באמריקה
(גיוס). פריזיוו לערוך היום מוכרח

יעסוק  מכם אחד שכל כולכם, את מגייס אני
ועוד  במסירות־נפש, ויראת־שמים תורה בהרבצת
מיד  בארוכה. לדבר הזמן לא הוא כעת כך, על נדבר
על  מקבל הוא מה אצלי אחד כל יירשם החג, אחרי

לפעול. ביכולתו יש ומה לעשות, עצמו
yeciwd zra zxvr ipiny lil
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השתקעה  החיים" "ארץ המקובלים במושבת נחלתה תמורת דוד ר' אלמנת שקיבלה בכסף
וסביבתה  בפוזנא שנודע המנוח, בעלה אח גיסה, ברוך ר' גר שבו מקום בפוזנא, קדיש, בנה, עם

בטלן. ברוך ר' – בתואר

ועשיר. גדול סוחר גם היה ובצדקות בתורה גדלותו מלבד ועיקר: כלל בטלן היה לא ברוך ר'
בעל  בטלן ברוך ר' היה בכלל מצליח. כסוחר – המסחר ובעולם כגאון, הוכר הלמדני בעולם
מאד. והעריכוהו אותו חיבבו יהודים סתם וגם סוחרים וגם למדנים גם נוח. ומזג טובות מידות 

מירבית, לב ובתשומת יפות פנים בסבר היתום בנה ואת האלמנה גיסתו את קיבל ברוך ר'
אף  אלמנה אחרת, אשה עם האלמנה את קישר הוא החדש. במקומם הטובה להסתדרותם ודאג
קדיש  את בכבוד. פרנסה לשתיהן שהבטיח דבר נשים, לבגדי משותף עסק עבורן והקים היא,
הוא  אתו קבע לכך נוסף ללימודים. טוב חבר לו להעמיד ודאג טובה, לישיבה הכניס היתום
והן  בגמרא  הן  בלימודיו , המקובלים, במושבת עוד שהצטיין, קדיש, בגמרא. יומי שיעור עצמו
העצומה  בהצלחתו ברוך, ר' דודו את והן הישיבה ראשי את הן במהרה, הרשים בקבלה,
רבה  במדה פיגר היתום, מקדיש מעט צעיר שהיה בנימין, עצמו, ברוך ר' של בנו בלימודים.
שלח  מזמושטש הבעלֿשם עצת לפי ותכונות. בהתנהגות והן בלימודים הן היתום בןֿדודו אחרי

בןֿאחיו. לטיפוח התמסר והוא בפראג, לישיבה בנו בנימין את ברוך ר'

מפורסמים  אישים ועל המנוח, אביו משפחת על פרטים לקדיש נודע ברוך, ר' דודו מפי
שניאור  לבנו אשר פוזנא, קהילת ראש משה, ר' על הסיפור עליו השפיע במיוחד בפוזנא. אחרים

רחל. בתו את יותר מאוחר ברוך ר' השיא זלמן

אשר  רבי הברזל". "ראש בכינוי ידוע שהיה יהונתן, אשר ר' הגאון של תלמידו היה משה ר'
בלמדנות. מאשר יותר טובים במעשים שהצטיין חיים, ישראל ר' בשם יהודי של בנו היה יהונתן
הדברים  לשמו. זה זכה וכיצד בנו, ועל חיים ישראל ר' על הסיפור את דודו מפי שמע קדיש

וערכים. מושגים של חדש עולם לפניו ופתחו מאד אותו הרשימו

וסופרים. חכמים מלאה עיר שהיתה בפוזנא, הבולטים האישים מן היה לא חיים  ישראל ר'
הלב  ותשומת החיבה בגלל בעיקר זה היה הטובים. מעשיו בגין בשבחו הכל שחו זאת, למרות
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ילדי  שוחררו בטרם בשבוע, ששי יום כל רבן. בית של תינוקות שבעיר, הרכים לילדים שהעניק
ושקדים, וצימוקים עוגיות ממתקים, לילדים ומחלק "חדר", לכל בא היה מלימודיהם, ה"חדרים "
לקבלת  הכנסת לבית לבוא לילדים מזכיר היה כך כדי תוך קודש". שבת "לכבוד שזה באמרו

ומוסף. לשחרית ובבוקר שבת 

הילדים, כל את מסביבו אוסף הראשון, אליו שהגיע חיים, ישראל ר' היה הכנסת, בבית שם,
יקראו  ב"ברכו", יכרעו וקדושה, "אמן", שמו", וברוך הוא "ברוך רם בקול שיאמרו ומשגיח

אפשרויותיהם. לפי בתפלה חלק ויטלו שמע,

שמע. את לקרוא כדי לביתה הילדים את לוקח חיים ישראל ר' היה בעיר, יולדת כשהיתה
בכיסוי  ילכו ילדותם שמשחר הרכים הילדים על ההשגחה היתה בהם שעסק הנוספים הדברים מן
להבטיח  הספיקו לא והמלמדים שההורים מה כל לנהוג. צריכים שיהודים כפי ויתנהגו ראש
הגדולה  הזכות לו שנזדמנה על ובשמחה עזה באהבה משלים חיים ישראל ר' היה הילדים בחינוך
בילדים  גם אמורים הדברים שמים. ויראי טובים יהודים להיות ולגדלם ישראל ילדי לחנוך
בילדים  טיפלו ורעייתו הוא כאב, גם חיים ישראל ר' היה יתומים לילדים בחיים. היו שהוריהם

עינם. בבת כאל אליהם התייחסו והם התחומים , בכל רבה במסירות כאלה

ילד  כל ליצלן. רחמנא ילדיהם, לגדל הצליחו לא עצמם ורעייתו חיים ישראל שר' אלא
בני  אך הועילו. לא הגזירה רוע לביטול שנעשו הפעולות כל עלינו. לא מיד, נפטר להם שנולד
כזה  אסון להם שאירע פעם כל בשקט. כאבם ונשאו הקב"ה של מדותיו על התרעמו לא הזוג

מבורך". ה' שם יהי – לקח וה' נתן "ה' : אומרים היו

שלפחות  קיוו ההורים שנים, חמש גיל עד חי שמחה, בשם בן חיים, ישראל ר' מילדי אחד
ונפטר. חמש בן בהיותו חלה הקטן שמחה גם אבל ימים, יאריך זה ילדם

ובמקום  ל"חדרים", כדרכו, חיים, ישראל ר' הלך לא יום אותו בשבת. ששי ביום היה הדבר
ורעייתו  חיים ישראל ר' גדול. בצער שרויה היתה פוזנא כל ילדו. בהלוויית להשתתף נאלץ זה

עמהם. היה התושבים כל ולב בעיר, ואהובים ידועים היו

ביותר, לפשוטים ועד התורה גדולי למן פוזנא, בני כל משתתפים. רבת לויה זו היתה
חי  ישראל ר' רק דמעות. נראו העינים בכל בה. קיבלו השתתפו והם מעמד, החזיקו ורעייתו ים

באהבה. ה' רצון את

בנוכחותו  איש הבחין ולא כמעט העלמין, לבית המנוח הילד את שליווה הרב ההמון בין
ודאי  ללב, נוגעת  כה לויה זו היתה לולא כמטורף. אותו ראו שכולם יהונתן, אשר בשם זקן של

הזקן. המטורף מן ללעוג מנסים שהיו כאלה נמצאים היו

המדרש, בבית התאכסן רבות, שנים לפני  לפוזנא, הגיע ומאז מאד, זקן היה יהונתן אשר
עולה  מכן לאחר ומיד "כוותיקין", הראשון המנין עם מתפלל היה הוא אליו. לב שם לא ואיש
הוא  מה ידע לא איש העת. כל שם ושוהה הכנסת בית בתקרת קבוע שהיה האיחסון תא אל
עניין  לא זה וגם חי, הוא ממה גם ידע לא איש הדבר. את לבדוק טרח לא אף ואיש שם עושה
וימים  בשבתות לא אף איש, של שולחנו על סעד ולא מאיש, אוכל ביקש לא מעולם מישהו. את
בתמיהה  בו מסתכל היה בדברים אליו פנה וכשמישהו  איש, עם מאומה דיבר לא בכלל טובים .

ומטורף. דעה חסר הוא כי הניחו הכל הגה. להשמיע מבלי ראשו את ומסב
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בעולם  בערה אז שנה. לארבעים אז הוערך וגילו שנה, חמשים לפני לפוזנא הגיע יהונתן אשר
לימוד  ונגד מוורמייזא בעלֿשם אליהו רבי נגד הגאונים מן כמה של המחלוקת אש היהודי
המוזר  ההלך כי בדעתו העלה לא איש מחנות. לשתי נחלקה הקהילות, כל כמו פוזנא, הקבלה.
ששימשה  זו, למחלוקת כלשהי בדרך קשור המשונה, בהתנהגותו מיד והתחיל לפוזנא אז שהגיע
אינו  זה יהונתן אשר כי החליטו והכל רב זמן עבר לא החסידות. להופעת והקדמה רקע למעשה
לב. תשומת כל לו להעניק וחדלו ולהתנהגותו לקיומו כולם התרגלו הזמן במשך מטורף. אלא

מעליית  ירד התשעים בן יהונתן שאשר לכך חשיבות כל ייחס לא שאיש איפוא, פלא, אין
ערב  באותו שהתקיימה חיים, ישראל ר' של החמש בן ילדו שמחה, של להלווייתו והגיע התקרה
כלל  הבחין ולא כמעט השבת, כניסת זמן התקרבות לקראת בלחץ שרוי שהיה הצבור שבת.

הישיש. של בנוכחותו
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

הנה  המל"ח,  בשליחות  נסע  לא  שי'  שבנו...  מה  על  אקפיד  שלא  במכתבו  שמסיים  ...מה 
איני מקפיד ע"ז אלא מצטער, כי נסיעות אלו אף שב"חיצוניות" אומרים שזהו מטעם המל"ח אבל 
וכפי  ומביא להם תועלת מרובה בכמה פרטים,  לאמיתית הענין הוא חלק מתכנית חינוך האברכים 
השקפתי בתכונת נפש בנו הנ"ל התועלת בשבילו היתה בכמה מובנים עוד יותר מאשר לשאר אברכי 
התמימים ולא רק מטעם שאברך ישיבה אין צריך להתנהג באופן אחר משאר חבריו אלא והוא העיקר 

כי נסיעה כזו בשליחות היתה נותנת לו הרבה, אבל אין צועקין על העבר.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר אשר בטח יעניין את כת"ר שי'.

בכבוד וברכה ולבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו.



רעי אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה  ג' ניסן תשכ"ז
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

שלום וברכה:

הטיפול  לגבי  טובות  בשורות  לשמוע  ממתין  ואני  מצבך  לגבי  טלפונית  הודעה  קבלתי  כעת 
וההקלה במצבך. ייתן ה', שתהיה לך רפואה שלימה ומהירה, ושהכול יסתיים לטובה, בטוב הנראה 

והנגלה.

כל  עבור  טובות  לבשורות  במיוחד  מסוגל  וזמן  רצון  עת  זוהי  ניסן,  חודש  בתחילת  בעמדנו 
יהודי  על  השנה  כל  לאורך  הזמנים  בכל  אם  מזו,  יתירה  יחד.  גם  והרוחני  הגשמי  במובן  היהודים, 
לעבוד את ה' מתוך בריאות טובה, ובשמחה וטוב לבב, הרי שהדבר נכון במיוחד בחודש ניסן, זמן של 
הכנה ניכרת לקראת חג חירותנו הקרב ובא, במיוחד בסילוק החמץ והכנסת המצה, עם כל מה שהדבר 

מסמל, כולל "ניקיון פסח" רוחני יסודי. עבורך אין צורך להרחיב בנושא זה.

התכוונתי בכל מקרה לכתוב לך בימים אלו, אך כעת אנצל את הזדמנות זו להביע את סיפוקי 
מההתלהבות שנאומך עורר בהתכנסות בביתם של משפחת שיינבאום, שאורגן ביוזמתם של פרופסור 

וגברת רוזנבלום. נמסר לי גם שזה הותיר רושם ניכר על הקהל.

כמו כן, צעירי אגודת חב"ד הודיעו לי על ההצלחה והרושם הממושך של הופעותיך האחרות.

יש קשר ברצף העניינים שצוינו לעיל, שכן המסקנה העולה מהם היא עד כמה אתה מסוגל 
בוודאי  זו  עובדה  הרחוקה.  בזו  והן  הקרובה,  בסביבתך  הן  טובה,  בריאות  של  מצב  מתוך  להצליח 

תעמוד כעת לזכותך.

אני מקווה לשמוע בשורות טובות ממך בכל הנ"ל, ומאחל לך ולמשפחתך פסח כשר ומרומם.

בברכה,     
חתימת יד-קודשו של הרבי

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...כותב הנני... אליו אשר זה שהתלמידים נוסעים לביתם על כל משך חדש תשרי, הנה הנהגה 
זו היפך השכל והיפך הכוונה בהדרכה ביראת שמים, כי אם נחוצה היא בכל השנה הרי אין לך שעת 
הכושר ועת רצון ע"ז כבימי הסליחות ימים נוראים וכו', ואם אין לשנות הנהגה זו, צריך עכ"פ לזיינם 
בצידה רוחנית הן בשביל עצמם והן בשביל המקומות לשם נוסעים, ואם יש לעכב עכ"פ הגדולים שבהם 
בהישיבה עכ"פ לר"ה עשי"ת ויום הקדוש יש לנצל זמן זה כדי לקרבם למנהגי החסידים והדרכותי', 
ואף שאין לנגוע במנהגיהם הם הטובים שקבלו מדור דור, בכ"ז יש מנהגי חב"ד שצריכים להודיעם 

ע"מ שינהגו כן מבלי לנגוע במנהג הספרדים.
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ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד
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ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכבֹוד

ּכפי (רמב"ן) ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר יׁש .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּכן  והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו הּמפרׁשים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכתבּו

נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת

ּבכח  (ּכאּלּו) עֹוׂשה ׁשהאב טבעי, ּדבר היא הּבן האכלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואּלּו

העֹולם. ּכל את הּזן הּוא הּקּב"ה ׁשּבאמת אף ְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמֹו,
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éðérì íéøöîa íëéäìà:Eäìúàøä äzà ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«©¨Æ¨§¥´¨
Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úrãì: ¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−¦§©«
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:íéîiäô ©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

לכֹוכבים  ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את  הּקּב"ה מנהיג ׁשעלֿידם אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

ׁשּלצבא  ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולם

'ּכגרזן  רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ו'ׁשּוּתפים' הם ּבעליּֿבחירה הֹורים ואּלּו ּבֹו'; החֹוצב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּביד

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן הּולד, ּביצירת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה



iriaxרעו ,iyily - d - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàîìL äLî ìécáé æàïcøiä øára íéør L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæîáîçöøé øLà çöBø änL ñðì ¦§§−̈¨«¤¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³

ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ
ìL:éçå ìàä íéørä-ïî úçà-ìà ñðå íL ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

âîéðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®
ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãrìba úîàø-úàå§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈

:éMðîìãîéðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå ©«§©¦«§−Ÿ©®̈£¤¨´¤½¦§¥−
:ìàøNé éðaäîíéètLnäå íéwçäå úãrä älà §¥¬¦§¨¥«¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®

íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈
íéøönî:åîøBòt úéa ìeî àéba ïcøiä øára ¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½

ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®
:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

æîïLaä-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
çøæî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîLçîïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî ¨«¤¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãråèîøár äáørä-ìëå §©©¬¦−Ÿ¬¤§«§¨¨̧£¨¹̈¥³¤

úcLà úçz äáørä íé ãrå äçøæî ïcøiä©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ
:äbñtäô ©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום  אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף (קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

וכח  מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהֹוליד

מּצד  אּלא עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

האדם. ּבטבע זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNrì ízøîLe íúà ízãîìeáýåýé §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´
:áøça úéøa eðnr úøk eðéäìàâ-úà àì ¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤

eðzà ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈

:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðàãíéðôa | íéðt £©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À
:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øacäãîò éëðà ¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧

íëì ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

:øîàì øäa íúéìr* ñéäìà äåäé éëðàE £¦¤¬¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éúàöBä øLààì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E £¤´«¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ

Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´
øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk | ìñô¤´¤¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤
äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³

éäìàíéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²
lL-ìòåãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL §©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà äåäé-íL-úàäåäé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàñ-úà øBîL ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBéE Á©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé úLL¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸
éäìà äåäéì | úaL éòéáMääNòú àì E ©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´

ðáe äzà äëàìî-ìëEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¿̈©¨´¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤
øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåéøòLaE §«§¸©«£«Ÿ§¹§¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½

ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤
éäìà äåäé Eàöiå íéøöî õøàa | úééäíMî E ¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ

éäìà äåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéaE §¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:úaMä íBé-úà úBNòìñéáà-úà ãakE ©«£−¤¬©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ

éäìà äåäé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©
éîé ïëéøàéäîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈

éäìà äåäé-øLà:Cì ïúð Eñàì £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ
:çöøzñ:óàðz àìåñ:áðâz àìåñ-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ

:àåL ãò Eòøá äðòúñúLà ãîçú àìå ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤
EòøñBcáòå eäãN Eòø úéa äeàúú àìå ¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³

:Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàåô ©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ïåéìò íòèá (*



רעז iyy ,iying - e - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

הרמּב"ם ד)ּכתב ו, אין (ממרים ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתב  ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאב

יא) מּמּנּו".(ׁשם ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ׁש"אפילּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

מעלתם  מינּה' 'נפקא אין ואם, אב ׁשּבכבֹוד לׁשיטתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָואזיל

ּבחסידּות, הּמבאר עלּֿפי וימּתק ההֹורים. ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻודרּגתם

מׁשּתּנה  ואינֹו עצם', עם 'עצם הּוא ּובן אב ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּקׁשר

ּב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ְִִִֵַַעלֿידי

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬
íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå ìBãb̈−§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½

:éìà íðziåëCBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå ©¦§¥−¥¨«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´
-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øra øääå CLçä©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨

:íëéð÷æå íëéèáL éLàøàëeðàøä ïä eøîàzå ¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈
Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´§¤¨§½§¤Ÿ¬
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðrîL̈©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìàáëék úeîð änì äzrå ¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«§©¨Æ¨´¨¨½¦´
| íéôñé-íà úàfä äìãbä Làä eðìëàú«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´

ì eðçðàãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL £©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−
îå:eðúâëìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék ¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á

:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦
ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´

øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹
éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³

øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤
äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
åëéúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²
ìåáèéé ïrîì íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úà øîL §¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬

:íìòì íäéðáìå íäìæëeáeL íäì øîà Cì ¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−¡´Ÿ¨¤®¬
:íëéìäàì íëìçëéãnr ãîr ät äzàå ¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼

éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯

:dzLøì íäì ïúð éëðàèëúBNrì ízøîLe ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½
eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−

:ìàîNe ïéîéìýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa ¨¦¬§«Ÿ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯
íëì áBèå ïeéçz ïrîì eëìz íëúà íëéäìà¡«Ÿ¥¤²¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½
:ïeLøéz øLà õøàa íéîé ízëøàäå§©«£©§¤´¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«

åàøLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§Ÿ́©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬
õøàa úBNrì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé äeö¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàáïrîì £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
éäìà ýåýé-úà àøézì Eåéúwç-ìk-úà øîL ¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´

ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe-ïáe EðaE ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½
éiç éîé ìkéîé ïëøàé ïrîìe E:EâzrîLå −Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«§¨«©§¨³

øLàå Eì áèéé øLà úBNrì zøîLå ìàøNé¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøzCì E ¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈

:Láãe áìç úáæ õøàô ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
ׁשּיראה  ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָסימן

ּבזה" לאביו סר"מ)לׁשמֹוע יו"ד מּדּוע (שו"ע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות זֹו הלכה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמֹופיעה

סימן  ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ּתלמּוד ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָלכאֹורה,

ואם. אב ּכּבּוד הּוא ּבתלמּודֹו, לּבן ְְְִֵֵַַָָָָּברכה

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨

:Eãàî-ìëáe ELôðåøLà älàä íéøácä eéäå ©§§−§¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
:Eááì-ìr íBiä Eeöî éëðàæéðáì ízðpLåE ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½
Eúéáa EzáLa ía zøaãåCøcá Ezëìáe §¦©§−̈®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤

:Eîe÷áe EaëLáeçEãé-ìr úBàì ízøL÷e §¨§§−§¤«§©§¨¬§−©¨¤®
éðér ïéa úôèèì eéäå:EèúBææî-ìr ízáúëe §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨²©§ª¬

éørLáe Eúéa:Eñéýåýé | Eàéáé-ék äéäå ¥¤−¦§¨¤«§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

úìãb íéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:úéðá-àì øLà úáèåàéáeè-ìk íéàìî íézáe §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´¨»

záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨



iriayרעח - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà íéúéæå íéîøk:zráNå zìëàå zrèð-àì §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
áéEàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²

:íéãár úéaî íéøöî õøàîâééäìà ýåýé-úàE ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøézãéïeëìú àì ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½

øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®

éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−
:äîãàä éðtñæèíëéäìà ýåýé-úà eqðú àì §¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:äqna íúéqð øLàkæé-úà ïeøîLz øBîL ©«£¤¬¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤
:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«

çéáèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéNrå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©
òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì̈½À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬

éúáàì ýåýé:Eèééáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®
:ýåýé øac øLàkñëðá EìàLé-ékøçî E ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈

øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä äî øîàì¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬
:íëúà eðéäìà ýåýé äeöàëðáì zøîàåE ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½

ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãár£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§®̈¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²
:ä÷æç ãéa íéøönîáëúúBà ýåýé ïziå ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´Ÿ

äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb íéúôîeÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ
:eðéðérì Búéa-ìëáeâëíMî àéöBä eðúBàå §¨¥−§¥¥«§−̈¦´¦¨®

øLà õøàä-úà eðì úúì eðúà àéáä ïrîì§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬
:eðéúáàì òaLðãë-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ¦§©−©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨

áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä íéwçä©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬
:äfä íBiäk eðúiçì íéîiä-ìk eðìäëä÷ãöe ¨̧Æ¨©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈

äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék eðl-äéäz¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´
:eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfäñ ©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . נח ב)ּבני נו, נענׁש(סנהדרין מּדּוע וקׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא על אבינּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹֹיעקב

ּולפי  הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ּדהּנה לֹומר, ויׁש .ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹעל

ׁשל  ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת הרמּב"ן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשיטת

עֹולם. ׁשל ליּׁשּובֹו נחּוץ אב ּכּבּוד והרי ְֲִִֵֶַָָָָעֹולם;

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ékõøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤
-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«

éðtî | íéaøéðrðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä E ©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´
íéaø íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå éføtäå§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬

:jnî íéîeöråáéäìà ýåýé íðúðeéðôì EE ©«£¦−¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−
íäì úøëú-àì íúà íéøçz íøçä íúékäå§¦¦®̈©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²

:ípçú àìå úéøaâEza ía ïzçúú àìå §¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−®̈¦§Æ
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì:Eãøéñé-ék «Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«¦«¨¦³

ða-úàäøçå íéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óàääk-íà ék ©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«

åéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ék| øça Ea E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
éäìà ýåýéìkî älâñ írì Bì úBéäì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ

:äîãàä éðt-ìr øLà íénräæíëaøî àì ¨«©¦½£¤−©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º
íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç íénrä-ìkî¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®

:íénrä-ìkî èrîä ízà-ékçúáäàî ék ¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«¦Á¥©«£©̧
òaLð øLà äráMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ
Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãár úéaîèzrãéå ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦§¨´©§½̈
éäìà ýåýé-ékïîàpä ìàä íéäìàä àeä E ¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîLéøîL Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
áéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöîéílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯

BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½
:Bì-ílLé åéðt-ìààé-úàå äåönä-úà zøîLå ¤¨−̈§©¤«§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤

íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦´§¤©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:íúNrìttt ©«£¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©



רעט xihtn - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
å ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe,íîBøúé §¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨

àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨
éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr hl y"ewl - dl`yl dprn)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

עד  גֹו' "אבי את "ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

לזמן  ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ויהיה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָסֹופֹו,

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות, חג עד אֹותֹו. ְְִֵַַַַָָָָָּתקרא

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zrãéåíéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®
åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpä ìàä̈¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²

ìeéøîLáéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöî §«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
éøçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ

:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNìàé-úà zøîLå §´§½¤¨−̈§©¤«§¨«©§¨̧¤
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úàå äåönä©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦À£¤̧

:íúNrì íBiä Eeöî éëðàttt ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
.ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ïðçúàå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåî ÷øô äéòùéá

îàìà øîàé énr eîçð eîçðý:íëé ©«£¬©«£−©¦®Ÿ©−¡«Ÿ¥¤«
áäéìà eàø÷å íéìLeøé áì-ìr eøac©§º©¥³§«¨©̧¦¸§¦§´¥¤½¨

ék dðBr äöøð ék dàáö äàìî ék¦³¨«§¨¸§¨½̈¦¬¦§−̈£¨®¦³

`xenl iy
,énò eîçð eîçð (à,éàéáð ízà ©£©£©¦©¤§¦©

àeä "eîçð eîçð" ìôkäå .énò úà eîçð©£¤©¦§©¤¤©£©£

.÷fçì,áì ìò (áíéìa÷únä íéøác §©¥©¥§¨¦©¦§©§¦

.álä ìò,dàáö äàìî ékék ©©¥¦¨§¨§¨¨¦

õ÷ eðéäc ,dì áeöwä ïîfä íìLð¦§©©§©©¨¨§©§¥

äàlîúä ék ,øçà Leøt .úeìbä©¨¥©¥¦¦§©§¨

mixn zxhr
àíéàéápä ízàénr eîçð eîçð ©¤©§¦¦©«£¬©«£−©¦®

:íëéäìà øîàéááì-ìr eøac Ÿ©−¡«Ÿ¥¤«©§º©¥³
äàìî ék äéìà eàø÷å íéìLeøé§«¨©̧¦¸§¦§´¥¤½¨¦³¨«§¨¸

dàáödúeìb ïîæ àlîúðäöøð ék §¨½̈¦§©¥§©¨¨¦¬¦§−̈
øtkúðdðBríâå úeëæe äáeLz éãé ìò ¦§©¥£®̈©§¥§¨§§©

äç÷ì ékúeðòøetýåýé ãiî ¦³¨«§¨¸§¨¦©´§Ÿ̈½



רפ

-ìëa íéìôk ýåýé ãiî äç÷ì̈«§¨¸¦©´§Ÿ̈½¦§©−¦§¨
:äéúàhçâCøc ept øaãna àøB÷ ìB÷ ©Ÿ¤«¨´¥½©¦§¾̈©−¤´¤

ìàì älñî äáøra eøMé ýåýéý:eðé §Ÿ̈®©§¸¨«£¨½̈§¦−̈¥«Ÿ¥«
ãeìtLé äráâå øä-ìëå àùpé àéb-ìk̈¤¸¦¨¥½Ÿ§¨©¬§¦§−̈¦§¨®

íéñëøäå øBLéîì á÷rä äéäå§¨¨³¤«¨Ÿ¸§¦½§¨«§¨¦−
:är÷áìäeàøå ýåýé ãBák äìâðå §¦§¨«§¦§−̈§´§Ÿ̈®§¨³

:øac ýåýé ét ék åcçé øNa-ìëåìB÷ ¨¨¨¸©§½̈¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«µ
øùaä-ìk àø÷à äî øîàå àø÷ øîàŸ¥´§½̈§¨©−¨´¤§¨®¨©¨¨Ÿ́

:äãOä õéök Bcñç-ìëå øéöçæLáé ¨¦½§¨©§−§¦¬©¨¤«¨¥³
Ba äáLð ýåýé çeø ék õéö ìáð øéöç̈¦¸¨´¥«¦½¦²¬©§Ÿ̈−¨´§¨®

:írä øéöç ïëàçõéö ìáð øéöç Láé ¨¥−¨¦¬¨¨«¨¥¬¨¦−¨´¥«¦®
ìà øáãeý:íìBòì íe÷é eðéè-øä ìr §©¬¡Ÿ¥−¨¬§¨«©´©

çká éîéøä ïBiö úøOáî Cì-éìr dáb̈³Ÿ©£¦¨¸§©¤´¤¦½¨¦³¦©¸Ÿ©̧
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל ע"ד מה שכתוב במאמר לך אמר לבי דח"י אלול )קונ' פא( שהאדם 
צריך להתחנן לד' למצוא הבנה טובה בהשגה אלקית*, וקשה לו מדוע אינו אומר בהשגת התורה ג"כ.

והביאור בזה הוא אשר בלימוד התורה גופא ישנם כמה ענינים וסדרם מלמטלמ"ע א( שלומד 
התורה אך ורק בכדי לידע את המעשה אשר יעשון היינו שעושה מהתורה טפל לענין אחר. ב( שלומד 
וכיון  הקב"ה,  של  ורצונו  חכ'  שזהו  בידעו  התורה  שלומד  ג(  ולהשיגה.  להבינה  לדעתה  כדי  התורה 
שהוא וחכמתו אחד הרי עי"ז הנה ישראל הלומד נעשה ע"י אורייתא שהוא לומדה וקוב"ה כולא חד. 
וע"פ המבואר בכ"מ וגם בספרי מהר"ל מפראג )ראה מצ' האמנת הא' פ"ג( בענין שהקב"ה הוא המדע 
וכידוע  התורה,  נותן  עם  מחברה  שהוא  כיון  בהתורה  הלומד משפיע  אדם  נעשה  ואז  והידוע  הדיעה 
שזהו שני המשלים המובאים בחז"ל, שלפעמים נק' ישראל כלה והשפעתם הוא ע"י התורה וכמרז"ל 
ביום חתונתו זו מתן תורה ולפעמים ישראל נק' חתן והתורה כלה, היינו שישראל המשפיע והתורה 
המקבלת, ופשיטא שבלימוד בסוג הג' הרי הוא משיג בהתורה לא רק הסברות והחכמה שבזה אלא גם 
האלקות שבתורה. וזהו פי' המאמר שאומר שם שצריך להתחנן על הענין דהשגה אלקית כי זהו ג"כ 

התכלית בלימוד התורה.

וחושש הוא על  ב( בענין שאלתו שמתפלל הוא בקביעות במנין ששם מתפללים בנוסח שלנו 
התקיעות אם ידקדקו בכל האפשרי בהם.

שרוצה  מה  לי  נראה  לא  ולכן  בעזרו  אברהם  אלקי  לתפלתו  מקום  הקובע  כל  מרז"ל  הנה 
לשנות המקום הגשמי ובפרט ששם משונה הנוסח מאשר הוא מתפלל, וגם ע"פ נגלה אינו כדאי כ"כ 
בימים הנוראים כיון שהש"ץ אומר פיוטים באמצע ברכות ק"ש ולדידן לא קיימא לן כן מפני ההפסק 
בהברכה, ולמה לו לכנוס בהצבור וזה יהי' הש"ץ שלו כיון שעד עתה לא הי' סבירא לי' הפסק הזה. 
ולדידי הרי יש בזה עוד ענין אם יתפלל בביהכ"נ דעד עתה, שכיון שיש לו איזה חשש באופן התקיעות 
יכול באווארענען דאס ובמילא יהי' ממזכי הרבים. והשי"ת יברכו בבריאות הנכונה - )כיון שחושש הוא 
לפ"ד בענין הקול וימי תק"ש ממשמשים ובאים הרי כדאי שילמוד בדרושי ר"ה ובפרט באותם אשר 
בסידור ובס' עטרת ראש ששם מדובר ע"ד הקול מקורו ואופן התפשטותו, וכשישלים ידיעותיו בזה 
ברוחניות הענין בטח ימלא השי"ת ענינם בזה בגשמיות הענינים. מובן שצ"ל אחיזה גם בדרכי הטבע 

והוא ע"י שישמור הוראות הרופא(.

בברכה לבריאות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
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בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש
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בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש



לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0106:0508:4508:4709:2209:2310:3110:3213:2013:1919:3219:2619:5919:5319:0720:04באר שבע )ק(

05:5806:0208:4108:4409:2009:2110:3010:3013:2013:1919:3719:3120:0219:5518:5920:06חיפה )ק(

05:5906:0308:4208:4409:2009:2110:2910:3013:1913:1719:3619:3019:5919:5318:5120:03ירושלים )ק(

06:0006:0408:4308:4609:2109:2310:3110:3213:2113:1919:3319:2720:0119:5519:0620:06תל אביב )ק(

05:3805:4608:2108:2709:1709:2010:3210:3513:3713:3620:2220:1221:0020:4919:5621:04אוסטריה, וינה )ק(

07:1507:0809:1109:0709:4809:4510:4210:4012:5612:5517:3917:4418:0718:1217:2418:23אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:4505:5308:2908:3509:2209:2510:3710:3913:3913:3820:2020:1020:5620:4619:5421:00אוקראינה, אודסה )ק(

05:1205:2107:5608:0208:5108:5510:0710:0913:1113:1019:5619:4620:3420:2319:3020:38אוקראינה, דונייצק )ק(

05:2205:3008:0508:1209:0209:0510:1810:2013:2313:2120:0819:5820:4620:3519:4220:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:4205:5108:2408:3109:2409:2810:4110:4313:4913:4720:3920:2821:1921:0720:1221:24אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:3405:4308:1608:2309:1709:2110:3310:3613:4113:3920:3220:2221:1321:0120:0521:17אוקראינה, קייב )ק(

05:5405:5608:3508:3609:0909:1010:1710:1713:0113:0019:0318:5819:2819:2418:3919:34איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

06:1406:2108:5909:0409:4909:5311:0411:0614:0514:0420:4620:3721:1921:0920:1821:23איטליה, מילאנו )ק(

06:1706:1608:4708:4609:1609:1510:1910:1812:5012:4918:2318:2218:4618:4518:0418:54אקוואדור, קיטו )ח(

07:4207:3609:4309:3910:1910:1511:1411:1113:2913:2918:1818:2318:4518:5018:0319:00ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:4608:3810:3710:3311:1611:1212:0912:0614:2114:2018:5719:0319:2819:3318:4419:45ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:1206:1708:5709:0009:4009:4210:5210:5313:4713:4620:1220:0420:4320:3519:4820:47ארה״ב, בולטימור )ק(

05:5806:0408:4308:4709:2809:3010:4010:4213:3713:3520:0419:5620:3620:2819:4020:40ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:5906:0508:4408:4709:2809:3110:4110:4213:3713:3620:0519:5720:3720:2819:4020:41ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:3106:3709:1609:2010:0210:0511:1511:1714:1414:1220:4420:3621:1721:0820:1921:22ארה״ב, דטרויט )ק(

06:4406:4809:2709:2910:0410:0511:1311:1314:0113:5920:1020:0520:3720:3119:4720:42ארה״ב, האוסטון )ק(

06:0806:1208:5208:5409:3109:3310:4110:4213:3213:3119:4719:4120:1620:0919:2420:20ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5006:5309:3209:3310:0610:0711:1411:1514:0013:5820:0319:5820:2920:2419:4120:34ארה״ב, מיאמי )ק(

05:5305:5908:3808:4209:2309:2610:3610:3713:3313:3120:0119:5320:3420:2519:3720:38ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:2306:2909:0809:1209:5209:5511:0511:0614:0113:5920:2820:2021:0020:5120:0321:04ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:5005:5708:3508:3909:2109:2410:3410:3613:3213:3020:0119:5320:3420:2519:3720:38ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5506:5209:1409:1209:4509:4310:4410:4213:0813:0718:2218:2318:4618:4718:0518:56בוליביה, לה-פס )ח(

06:1606:2508:5709:0410:0010:0411:1711:2014:2614:2421:1921:0822:0121:4820:5222:05בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:1706:2708:5809:0610:0110:0511:1811:2014:2614:2421:1821:0721:5921:4720:5122:03בלגיה, בריסל )ק(

06:3806:3408:5108:4909:2309:2110:2110:1912:4212:4117:5117:5418:1218:1417:3118:24ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2506:2108:3908:3709:1109:0810:0910:0712:3012:3017:3617:3818:0118:0317:2018:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:3305:4308:1308:2109:1709:2210:3510:3713:4413:4220:4020:2921:2021:0720:1421:24בריטניה, לונדון )ק(

05:3405:4508:1108:2109:2209:2710:4110:4413:5313:5120:5420:4221:3821:2520:2921:43בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:3605:4508:1408:2309:2209:2610:4010:4213:5013:4920:4920:3821:3121:1820:2021:35גרמניה, ברלין )ק(

06:0306:1208:4508:5209:4509:4911:0111:0414:0914:0720:5920:4821:3921:2720:3221:43גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4306:3808:5308:5009:2609:2310:2310:2112:4312:4217:5017:5318:0918:1217:2818:22דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1706:1908:5608:5709:2909:2910:3510:3513:1713:1519:1119:0819:3619:3218:5019:42הודו, מומבאי )ח(

06:1406:1608:5308:5409:2509:2610:3210:3113:1313:1119:0719:0319:3119:2718:4619:37הודו, פונה )ח(

05:2905:3708:1308:1809:0709:1010:2210:2413:2613:2520:0919:5920:4620:3619:4320:51הונגריה, בודפשט )ק(

05:0205:0807:4707:5108:3208:3409:4509:4612:4112:4019:1019:0219:4219:3418:4519:46טורקיה, איסטנבול )ח(

06:3306:3809:1809:2110:0010:0211:1111:1314:0614:0420:2820:2120:5920:5120:0421:03יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5105:5908:3508:4109:2909:3210:4410:4613:4713:4520:2920:1921:0620:5520:0321:10מולדובה, קישינב )ק(

06:1406:1608:5308:5409:2609:2610:3210:3213:1413:1319:0919:0519:3319:2918:4819:39מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:4107:3209:2309:1910:0610:0110:5710:5413:0513:0417:3117:3818:0418:1117:1818:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3005:3308:1208:1408:4808:4909:5609:5712:4312:4218:4918:4419:1519:1018:2719:21נפאל, קטמנדו )ח(

05:1805:2408:0308:0608:4708:4909:5910:0012:5512:5419:2219:1419:5319:4518:5519:58סין, בייג'ין )ח(

07:0507:0509:3609:3610:0610:0511:0911:0813:4113:4019:1519:1419:3819:3718:5619:46סינגפור, סינגפור )ח(

05:0605:1607:4507:5408:5208:5610:0910:1213:2013:1820:1620:0520:5920:4619:4921:03פולין, ורשא )ק(

06:2506:2208:4708:4609:1709:1610:1810:1612:4412:4318:0318:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

06:3106:3809:1509:2010:0610:1011:2111:2314:2314:2121:0120:5221:3721:2720:3621:41צרפת, ליאון )ק(

06:3206:4009:1509:2110:1210:1611:2811:3014:3314:3221:2221:1221:5921:4720:5422:03צרפת, פריז )ק(

05:5305:5308:2608:2508:5608:5509:5909:5812:3312:3218:1118:1018:3418:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

06:1306:2008:5809:0209:4609:4911:0011:0113:5913:5820:3520:2721:0720:5720:0821:11קנדה, טורונטו )ק(

05:4505:5208:3008:3509:2009:2410:3510:3713:3613:3520:1520:0620:4920:4019:4820:54קנדה, מונטריאול )ק(

05:5906:0408:4408:4609:2309:2510:3410:3513:2613:2419:4319:3620:1220:0519:1920:16קפריסין, לרנקה )ק(

05:1605:2707:4808:0109:0709:1210:2610:2913:4113:3920:4720:3421:3321:1920:1821:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:4604:5707:1307:2808:3808:4309:5810:0213:1513:1320:2720:1421:1220:5719:5521:17רוסיה, מוסקבה )ח(

05:0705:1507:5107:5708:4508:4810:0010:0213:0413:0219:4619:3620:2320:1219:2020:27רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:1106:1908:5509:0109:4909:5311:0511:0714:0814:0720:5620:4621:2821:1720:2521:32שוויץ, ציריך )ק(

06:0406:0508:4108:4109:1209:1210:1710:1712:5612:5518:4418:4119:0819:0518:2419:14תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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