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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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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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.sebd xarl zehep
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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(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¨
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ÌÈÓ האהבה את לכּבֹות יּוכלּו לא ר ּבים «ƒְְֲִֶַַַָָֹ

יׁשטפּוה  לא הּזקן 1ּונהרֹות רּבנּו ּומבאר , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ

ּדפרׁשתנּו אֹור' סדרה)2ּב'תֹורה חסידיׁשע (ּדי ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

הּפרנסה  טרדֹות ּכל הם רּבים" ְְִִִֵֶַַַַָָָׁש"ּמים

זה  ּכל ועם כּו', הּזה עֹולם ׁשּבעניני ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוהּמחׁשבֹות

ּבחינת  ׁשהיא האהבה", את לכּבֹות יּוכלּו ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ"לא

מּיׂשראל  נפׁש ּבכל ׁשּיׁש המסּוּתרת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהאהבה

הּקּב"ה  לאהבת ּבנֹוגע (ועלּֿדרֿזה כּו' ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבטבע

לא  הּנ"ל רּבים" וה"ּמים יׂשראל), ְְְְִִִִֵַַַַַָֹלנׁשמֹות

אהבה  ּבבחינת ּתמיד מּלהיֹות לכּבֹותּה ְְְְֲִִִִִַַַָָָיּוכלּו

נעׂשה  הּנ"ל רּבים" ה"ּמים עלֿידי ואדרּבה, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָכּו'.

ה"ּמים  נקראים ׁשּלכן ּבעבֹודה, עילּוי ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹוספת

נח" "מי ּבׁשם ניחא 3רּבים" מּלׁשֹון - נח , ְְְִִֵֵַַַַָֹֹ

עילּוי.4ּדרּוחא  ּתֹוספת נעׂשה ׁשעלֿידם ּכיון , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחר  ּבמקֹום (המבאר הּידּוע מּמים 5וכּמׁשל ( ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ

את  ׁשּמֹונעת סתימה יׁש ׁשּכאׁשר כּו', ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָההֹולכים

ּכׁשּמצטּברים  סֹוףּֿכלֿסֹוף הּנה הּמים, ְְְִִִִִֵֶַַַָהילּו

ּבֹוקעים  ׁשהּמים ּבלבד זֹו לא הּנה מים, ְְִִִִִִֵֶַַַַֹריּבּוי

הּסתימה  ׁשעלֿידי אּדרּבה, אּלא הּסתימה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

ׁשּגם  ועד יֹותר, ּבתֹוקף הּמים הילּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַנעׂשה

ּומֹוסיפה  הּמים עם זֹורמת עצמּה ְְִִִִֶֶַַַַָָָהּסתימה

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה הּמים. הליכת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַּבתֹוקף

על  ּדקאי הּנ"ל, רּבים" ּד"מים ּוסתימה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלהעלם

ּבפרט, הּפרנסה וטרדֹות ּבכלל הּבהמית ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָנפׁש

האהבה  למדרגת הּנׁשמה ּבאה עלֿידם ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּדוקא

"מאד .6ּד"בכל ְְִֶָֹ
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ואילך. 288 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ ז.1)*) ח, ואילך.2)שה"ש ג פרשתנו.3)ח, הפטרת - ט. נד, נח,4)ישעי' זח"א ראה

ה. פ"ל, ב"ר ואילך.5)ב. 244 ע' תרצ"ז שמג. ע' תרצ"א סה"מ ג. צא, מסעי ה.6)לקו"ת ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

‡Ï ˙B¯‰e ‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa¯ ÌÈÓ«ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»¿»…
‰eÙËLÈ1, לאש נמשלה לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני אהבת כלומר, ƒ¿¿»

ויבטלו  ישטפו לא נהרות וגם אותה יכבו לא  רבים מים שגם וחזקה גדולה

‰Ô˜fאותה, ea¯ ¯‡·Óe¿»≈«≈«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a חסידות מאמרי ספר ¿»

בחומשים  התורה פרשיות על שלו

ושמות פרשת e˙L¯Ùc2בראשית ¿»»»≈
Ò„¯‰נח ÚLÈ„ÈÒÁ Èc) פרשת ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿»

החסידית  ¯ÌÈa")השבוע ÌÈn"L∆«ƒ«ƒ
‰Ò¯t‰ ˙B„¯Ë Ïk Ì‰≈»ƒ¿««¿»»
ÌÏBÚ ÈÈÚaL ˙B·LÁn‰Â¿««¬»∆¿ƒ¿¿≈»

'eÎ ‰f‰ את ומייגעות שמטרידות «∆
מסור  להיות קשיים לו וגורמות האדם

ה', Ê‰לעבודת Ïk ÌÚÂ למרות ¿ƒ»∆
רבות eÏÎeÈשהטרדות ‡Ï"…¿

‡È‰L ,"‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ¿«∆»«¬»∆ƒ
‰·‰‡‰ ˙ÈÁa'לה˙¯zeÒÓ‰ ¿ƒ«»«¬»«¿∆∆

ונסתרת  נעלמת היא כלל שבדרך

Ï‡¯NiÓ LÙ ÏÎa LiL∆≈¿»∆∆ƒƒ¿»≈
'eÎ Ú·Ëa'ה מאהבת בשונה ¿∆«

התבוננות  ידי על ו'נולדת' שמתעוררת

האדם Ú‚Baשל ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆¿≈«
˙BÓLÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡Ï¿«¬««»»¿ƒ¿

Ï‡¯NÈ בשלימותה נשארת היא שגם ƒ¿»≈
ה"מים  שבגלל למרות נפגמת ולא

ה' את לעבוד מתקשה האדם רבים"

‰Ï"pכראוי), "ÌÈa¯ ÌÈn"‰Â¿««ƒ«ƒ««
הזה  העולם וענייני הפרנסה טרדות

d˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï אש את …¿¿«»
כל  של בלבו המסותרת לה' האהבה

lÓ˙ÈÁ·aיהודי „ÈÓz ˙BÈ‰ ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«
ונרגשת‡‰·‰ eÎ'.גלוייה «¬»

,‰a¯„‡Â שה"מים בלבד זו לא ¿«¿«»
אלא  האהבה את יכבו לא רבים"

שמחזק  לגורם יהפכו הם להיפך,

כי לה' האהבה את ≈¿»È„ÈŒÏÚומגביר
Ï"p‰ "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ דווקא ««ƒ«ƒ««

לעבודת  וההתמסרות ה' שאהבת בגלל

מניעות  על להתגבר צורך עם היא ה'

ÈeÏÈÚועיכובים ˙ÙÒBz ‰NÚ«¬∆∆∆ƒ
"Á ÈÓ" ÌLa "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL ,‰„B·Úa3, »¬»∆»≈ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈≈…«

‡Áe¯c ‡ÁÈ ÔBLlÓ - Á4, של נחת ש'מים' לכך והטעם רוח, …«ƒ¿«¿»¿»
המורה  לשון חיובי, בכינוי נקראים ה' לעבודת מפריעות שלכאורה טרדות

הוא ועונג, נחת ÈeÏÈÚעל ˙ÙÒBz ‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ÔÂÈk הצורך כי ≈»∆«»»«¬∆∆∆ƒ
ה' בעבודת ולהשתדל להתאמץ לאדם גורם ועיכובים מניעות על להתגבר

שאת. ביתר ה' ««»¿ÏLnÎÂובאהבת
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰) Úe„i‰5 «»««¿…»¿»«≈

החסידות  ÌÈnÓבתורת (ƒ«ƒ
ÌÈÎÏB‰‰וזורמים¯L‡kL ,'eÎ «¿ƒ∆«¬∆

‰ÓÈ˙Ò LÈ ומעצור סכר כמו ≈¿ƒ»
ÌÈn‰ CeÏÈ‰ ˙‡ ˙ÚBnL∆««∆ƒ««ƒ

נעצרת, ŒÏkŒÛBÒוהזרימה ‰p‰ƒ≈»
ÌÈÓ ÈeaÈ¯ ÌÈ¯aËˆnLk ÛBÒ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הסכר, Ïa·„מאחורי BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
‰ÓÈ˙q‰ ˙‡ ÌÈÚ˜Ba ÌÈn‰L∆««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

לסכר, מבעד «∆‡l‡וזורמים
‰ÓÈ˙q‰ È„ÈŒÏÚL ,‰a¯c‡«¿«»∆«¿≈«¿ƒ»

CeÏÈ‰ ‰NÚזרימתÌÈn‰ «¬∆ƒ««ƒ
¯˙BÈ Û˜B˙a המים זרימת מאשר ¿∆≈

הסכר, שנבנה ÌbLלפני „ÚÂ¿«∆«
dÓˆÚ ‰ÓÈ˙q‰ או אבנים אותם «¿ƒ»«¿»

מפני  מעצור ששימשו עצמם עפר

החזק  בזרם נסחפים המים זרימת

עצמה ‰ÌÈnוהסתימה ÌÚ ˙Ó¯BÊ∆∆ƒ««ƒ
˙ÎÈÏ‰ Û˜B˙a ‰ÙÈÒBÓeƒ»¿∆¬ƒ«

ÌÈn‰ הזרם עם הנסחפים הדברים ««ƒ
ונמצא מגב  הזרימה, עוצמת את ירים

שאינו  רק לא עצמו המונע שהדבר

מגביר. אלא ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מונע
‰ÓÈ˙Òe ÌÏÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿∆¿≈¿ƒ»

Ï"p‰ "ÌÈa¯ ÌÈÓ"c של ¿«ƒ«ƒ««
וההעלמות  והעיכובים המניעות

ה', עבודת על ≈«¿È‡˜cוההסתרים
היא  האמורים רבים" ב"מים הכוונה

ÏÏÎaעל ˙ÈÓ‰a‰ LÙ עצם ַ∆∆««¬ƒƒ¿»
היא  בהמית נפש יש שלאדם העובדה

ה' לעבודת והפרעה מניעה כבר

Ë¯Ùa ‰Ò¯t‰ ˙B„¯ËÂ שהם ¿ƒ¿««¿»»ƒ¿»
וחמורה, גדולה יותר עוד מניעה

Ì„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL המניעות עלֿידי ∆«¿»«»»
‰ÓLp‰והעיכובים ‰‡a בסופו »»«¿»»
דבר ‰‡‰·‰של ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈«»«¬»

"E„‡Ó ÏÎ·"c6.גבול ללא "מאד", של באופן אהבה ƒ¿»¿…∆
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כללי  מפתח  

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  וגו'ה מים רבים "מאמר ד  ) ג

 ה   ......................  ה ה'תשכ" , מרחשון ד' , פרשת נח שבת 

 בי  ..  ה'תשכ"ט ,שית, מבה"ח מרחשון"פ בראששיחת   )ד

 טי  ......................  טתשכ"'כ"ח תשרי, ה ,יום א'  )ה

 רכים החודש, מבבראשיתפרשת בת ש תמשיח  )ו

 כג  .......................................  "ב , ה'תשנמרחשון

 לב  ..........  "בד' מרחשון ה'תשנמשיחות ש"פ נח,   )ז

  מא  ....................  ו טך כר פרשת נחשיחות -ילקוט  )ח

 ה"ח לכ"ק הרה"ג הר ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )ט

 המ  .................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 ומ  ..................  פרשת נח –ילקוט גאולה ומשיח   )י

 זמ  .............. פרשת נחלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יא

 פג   ...................  נח  שתפרלשבוע עורי תהלים יש  )יב

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  ) יג

 פד  ......................................... פרשת נח ע בולש 

 צא  .................  פרשת נחלשבוע ם" יום ו יה"ח ול  )יד

 צד  .........................  "ם ברמב ןוילע מיתיו הלכה  )טו

 שיעורי רמב"ם 

 צז  .................  פרשת נחלשבוע  ליום  ג' פרקים –  )טז

 קע   ...............  פרשת נחלשבוע יום פרק אחד ל –  )יז

 קפט  ................  פרשת נח לשבוע ות וצספר המ –  ) יח

  נביאים וכתובים   )יט

 קצב  .................................  י -טפרק   לתקה   ,כגפרק  ה רמיי

  זבחיםסכת מ – ותמשני  )כ

 קצד  ................................................  תי קה ור ביא

 

 גר  ..............................................  מגילה מסכת  עקביעין   )כא

  םעם ביאורי דהנמסכת   )כב

 דר  .................................................. יעד דף  דמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   ) כג

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

  לה תפת ווך הלכשולחן ער  )כד

 לג ר  ...............................  זקן אדמו"ר ה   לפי לוח רב יומי

  עם אחדויאמר ה' הן  אור התור  )כה

 לה ר  ................................................  ו"ר הזקן אדמ 

    התשוברי עש  )כו

 רלט  .............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כז

 מר  .........................................  ח צדק""צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כח

 רמא  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )כט

 רמב  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  תש"ה' –ם מאמריספר ה  ) ל

 רמב  ............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש" -ש"בות ה'תחפר השיס  )לא

 רמג  .............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לב

 מהר  .....................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 רמו  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 ג נר  ..................  קודש-בתש למנחת קריאה התורה  )לד

 נדר  ...........................  פרשת נחלשבוע  זמנים  לוח  ) לה

 נהר  .............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לו



d"kyz'dו ,oeygxn 'c ,gp zyxt zay

‰p‰Â ׁשה"ּמים ּבלבד זֹו (ׁשּלא לזה הּדר ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

אּלא  האהבה, את יכּבּו לא ְֲִֶֶַַַָָָֹרּבים"

– היא יֹותר) עמּוקה אהבה ׁשּיעֹוררּו ְְְֲֲִֵֶַַַָָָאּדרּבה,

הּתבה" אל ּבתבֹות 7"ּבא ּולהּכנס לבא הינּו, , ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

האהבה.8הּתפּלה  ענין ּפֹועלת ׁשּתפּלה ּכיון , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

העבֹודה' ּב'קּונטרס ּבאריכּות ׁשעיקר 9וכּמבאר , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ

ּפּולחנא  ּדלית האהבה, ענין הּוא ְְְֲֲִֵַַָָָָָָהעבֹודה

ּדרחימּותא  הּיראה 10ּכפּולחנא ׁשענין (והינּו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

יראה  ׁשהרי ּדוקא, הּתפּלה לעבֹודת ׁשּי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאינֹו

עבֹודת  ואילּו הּיֹום, ּכל להיֹות (ויכֹולה) ְְְֲִִִִַַָָָצריכה

האהבה). ענין את לעֹורר היא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּתפּלה

טעּות CÈLÓÓeב) וזהּו ׁשם: אֹור' ּב'תֹורה «¿ƒְְֶָָָ

ׁשאין  ׁשּבדעּתם עסקים' ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָה'ּבעלי

אהלים', ה'ּיֹוׁשבי ּכמֹו ּכלּֿכ להתּפּלל ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹיכֹולים

להתּפּלל  יכֹולים ׁשהם הּוא, נהפֹוך אּדרּבה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָּכי

ּדוקא  החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ּכי ְְִִִֵֶַַָָֹיֹותר,

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו 11כּו'. ְְִֶֶֶֶֶַַַָֹ

יׁש עסקים' 'ּבעלי ׁשּגם וימיםֿטֹובים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבׁשּבת ֹות

עבֹודת  ענין מּוטל עליהם הּנה ּפנאי, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלהם

ׁשּבכדי  ּומּובן, עז. ויתר ׂשאת ּביתר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּתפּלה

 ֿ וימים ּבׁשּבתֹות הּתפּלה עבֹודת להיֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשּתּוכל

ּבימי  ּגם זֹו עבֹודה ׁשּתהיה ּבהכרח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָטֹובים,

יאכל  ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח "מי ּדוקא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחֹול,

ּכפׁשּוטּה,12ּבׁשּבת" ּדׁשּבת לאכילה ּבנֹוגע ּוכמֹו , ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ׁשּיכּות  יׁשנּה ׁשהרי ּדׁשּבת, לּתפּלה ּבנֹוגע ּגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכ

ּכמבאר  ּדׁשּבת, ּוסעּודֹות ּדׁשּבת ּתפּלֹות ְְְְְִֵַַַָָָֹּבין

ּברכֹות 13ּבחסידּות  ּבדּוגמת הן ּדׁשּבת ׁשהּתפּלֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

החֹול  ּבימי ׁשּגם מּובן, ּומּזה הּסעּודֹות. ְִִֵֶֶַַַַָעל
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א.7) ז, יח. ו, פרשתנו הפסוק לשון ט,8)ע"פ שם תו"א וש"נ. ס"ט. הוספות תשס"ד) קה"ת, (הוצאת טוב שם כתר ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊÏ C¯c‰ ‰p‰Âכך לידי ÌÈn"‰Lלבוא „·Ïa BÊ ‡lL) ¿ƒ≈«∆∆¿∆∆…ƒ¿«∆««ƒ

"ÌÈa¯הזה העולם וענייני הפרנסה טרדות ‰‡‰·‰של ˙‡ eaÎÈ ‡Ï «ƒ…¿«∆»«¬»
e¯¯BÚiLלאלוקות, ,‰a¯c‡ ‡l‡עצמן והמניעות ‡‰·‰ההפרעות ∆»«¿«»∆¿¿«¬»

¯˙BÈ ‰˜eÓÚ זה בלעדי שיש ‰z·‰"מכפי Ï‡ ‡a" Y ‡È‰ (7, ¬»≈ƒ…∆«≈»
Òk‰Ïe ‡·Ï ,eÈ‰ בעומק «¿»…¿ƒ»≈

הפנימית של B·˙a˙ובכוונה במילים ¿≈
‰lÙz‰8‰lÙzL ÔÂÈk לפי , «¿ƒ»≈»∆¿ƒ»

התקשרות  שלה, הפנימית המשמעות

המתפל  האדם של אל והתחברות ל

הוא ברוך ומעוררת ÏÚBt˙הקדוש ∆∆
nÎÂ·‡¯את .‰·‰‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬»¿«¿…»

Ò¯Ëe˜'a ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ¿¿¿∆
'‰„B·Ú‰9, הרש"ב הרבי מאת »¬»

‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚL העיקרית הנקודה ∆ƒ«»¬»
ה' עבודת של ÔÈÚוהמרכזית ‡e‰ƒ¿«

הזוהר‰‡‰·‰, ÈÏc˙וכדברי »«¬»¿≈
‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c10 עבודה שאין ƒ¿ƒ»
האהבה  כעבודת ונעלית) (חשובה

‰‡¯i‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â)'ה יראת ¿«¿∆ƒ¿««ƒ¿»
‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ CiL BÈ‡≈«»«¬««¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ‰‡¯È È¯‰L ,‡˜Âc«¿»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»

ÌBi‰ Ïk ˙BÈ‰Ï (‰ÏBÎÈÂ) ואין ƒ»ƒ¿»«
לעורר  כדי התפילה בעבודת צורך

ה', יראת של רגש eÏÈ‡Â¿ƒו'להוליד'
¯¯BÚÏ ‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»ƒ¿≈

‰·‰‡‰ ÔÈÚ נעלה ‡˙ ענין שהוא ∆ƒ¿«»«¬»
של  רגש לידי להגיע קשה ויותר יותר,

ליראה). מאשר לה' אהבה

'¯B‡ ‰¯B˙'a CÈLÓÓe (·«¿ƒ¿»
הזקן eÚË˙לאדמו"ר e‰ÊÂ :ÌL»¿∆»

'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa'‰ מאוד הטרודים ««¬≈¬»ƒ
הזה העולם «¿»¿∆ÌzÚ„aLבענייני

בטעות ÌÈÏBÎÈהסבורים ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
Ïlt˙‰Ïובהתעוררות ŒÏkבכוונה ¿ƒ¿«≈»

Ckמידה ‰'È·LBiבאותה BÓk »¿«¿≈
'ÌÈÏ‰‡ בענייני טרודים שאינם …»ƒ

העסקים, בעלי כמו Èkƒהעולם
,‡e‰ ÍBÙ‰ ,‰a¯c‡ ההיפך «¿«»«¬

הנכון דווקאÌ‰Lהוא העסקים Ïlt˙‰Ïבעלי ÌÈÏBÎÈ בהתעוררות ∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
הלב העסקים,BÈ˙¯ובכוונת בעלי CBzÓמאשר ‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙È Èk ≈ƒƒ¿»ƒ

‡˜Âc CLÁ‰ להגיע יכול ועיכובים מניעות עם שמתמודד מי דוקא ולכן «…∆«¿»
גבוהה יותר בדרגה בתפילה ה' '.eÎלעבודת

'L„w‰ ˙¯b‡'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ11 לאדמו"ר התניא שבספר ¿∆««∆»¿ƒ∆∆«…∆
Ì‰Ïהזקן LÈ 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' ÌbL ÌÈ·BËŒÌÈÓÈÂ ˙B˙aLaL∆¿«»¿»ƒƒ∆««¬≈¬»ƒ≈»∆

È‡t,העולם בענייני טרודים אינם הם גם וחגים שבתות בימי ‰p‰שהרי ¿«ƒ≈
Ì‰ÈÏÚהעסקים בעלי N‡˙על ¯˙Èa ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ÏËeÓ ¬≈∆»ƒ¿«¬««¿ƒ»¿∆∆¿≈

ÊÚ ¯˙ÈÂ יושבי" על מאשר יותר עוד ¿∆∆»
כל  התפילה בעבודת שעוסקים אוהל"

השבוע. È„ÎaLימות ,Ô·eÓe»∆ƒ¿≈
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ÏÎezL∆«ƒ¿¬««¿ƒ»

ÌÈ·BËŒÌÈÓÈÂ,כראוי ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ
Ìb BÊ ‰„B·Ú ‰È‰zL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆ƒ¿∆¬»«

‡˜Âc È¯‰L ,ÏBÁ‰ ÈÓÈa אמרו ƒ≈«∆¬≈«¿»
ז"ל Úa¯·חכמינו Á¯hL ÈÓ"ƒ∆»«¿∆∆

"˙aLa ÏÎ‡È ˙aL12, היינו «»…«¿«»
מערב  הכנה דורשים השבת שענייני

ÏÈÎ‡Ï‰שבת, Ú‚Ba BÓÎe¿¿≈««¬ƒ»
dËeLÙk ˙aLc דורשת שהיא ¿«»ƒ¿»

השבת, לפני הכנה Ìbומחייבת Ck»«
˙aLc ‰lÙzÏ Ú‚Ba היא שאף ¿≈««¿ƒ»¿«»

השבת, לפני הכנה ומחייבת דורשת

בשבת  התפילה שעבודת כדי ולכן

בעבודת  לעסוק יש כראוי, תהיה

החול בימות גם ≈¬∆È¯‰Lהתפילה
˙eÎiL dLÈ ומהות בתוכן פנימית ∆¿»«»

aLc˙העניינים ˙BlÙz ÔÈa≈¿ƒ¿«»
¯‡·Ók ,˙aLc ˙B„eÚÒe¿¿«»«¿…»

˙e„ÈÒÁa13˙aLc ˙BlÙz‰L «¬ƒ∆«¿ƒ¿«»
ÏÚ ˙BÎ¯a ˙Ó‚e„a Ô‰≈¿¿«¿»«

˙B„eÚq‰'מצותיך ב'דרך וכמבואר «¿
"כמו  צדק': ה'צמח לאדמו"ר

לברך  צריכים היו כהנים שבאכילת

המשכת  יהיה זה ידי שעל כדי תחלה,

להמשיך  כח לו ושיהיה סוף, אין אור

שיוכל  כדי כן כמו האכילה. ע"י

תענוג  את שבת עונג ע"י להמשיך

להתפלל  מקודם צריך הנ"ל עליון

תפלה  בלא בשבת יאכל שאם בכוונה.

ויתפשט  כלום, יעשה לא בכוונה

בחיצוניות  המאכל של הגשמי התענוג

בתפלה  תחלה יתעורר כאשר זולתי ...

כמו  העליון. העונג את באכילתו אח"כ ימשיך אזי בכוונה, התפלה בקריאת

דתפלה  הקריאה בשבת כן כמו תחלה, הברכה דכהנים הזבח בבשר שהיה

השבת  שסעודות כשם – ולענייננו בשבת") האכילה מצות על ברכה  כמו הוא

הכנה  דורשת שבת של התפילה עבודת גם כך השבת, מלפני הכנה דורשות
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ז 'ebe miax min

'ּבעלי  אצל (ּגם הּתפּלה עבֹודת להיֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָצריכה

להם  ׁשאין ּכיון החֹול, ׁשּבימי  אּלא ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעסקים').

,ּכלּֿכ ּבזמן ּבאריכּות אינּה העבֹודה אזי ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָּפנאי,

לֹומר  [ויׁש ּבכּונה מעט טֹוב הּכּונה, היא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָוהעיקר

ּגם  להיֹות צריכה ּבּזמן) (ּגם אריכּות קצת ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָאׁשר

ּכיון  הּתבה, לפני ירדּו לא ורק החֹול, ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּבימי

ּגם  ׁשּיֹוציאּו עד ּכלּֿכ להארי יכֹולים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשאינם

ׁשּיׁש ּכאּלּו ׁשּיׁשנם ּדכיון חֹובתם, ידי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאחרים

אֹו 'מלּמדים' ּכמֹו יֹותר, להארי ּפנאי ְְְְְֲִִֵֶַַַָלהם

ׁשהם  מּוטב הרי אביהם', ׁשלחן על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֻ'סמּוכים

הּתבה]. לפני העֹוברים ְְְִִִֵֵַָָיהיּו

‰fÓe יֹוׁשבי' ׁשאצל נֹוספת, הֹוראה מּובן ƒ∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

מקֹום  אין מּלכתחילה הּנה ְְִִִִֵֵַָָָֹאהלים'

עסקים' 'ּבעלי אצל ׁשרק והינּו, ּכזֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָלטעּות

להתּפּלל  יכֹולים ׁשאין טעּות להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָיכֹולה

'יֹוׁשבי  אבל אהלים', ה'ּיֹוׁשבי ּכמֹו ְְְֲִֵֵַָָָָֹּכלּֿכ

ׁשאדם  אף ּגּופא, אצלם אפילּו הּנה ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאהלים'',

עצמֹו אצל ּכזֹו.14קרֹוב טעּות להיֹות יכֹולה לא , ְְְִֵֶַָָָָֹ

מאריכים  ׁשאינם אהלים' 'יֹוׁשבי יׁשנם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹואם

ׁשאין  יֹודעים הּנ"ל אֹור' מה'ּתֹורה הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּתפּלה,

להארי צריכים ׁשאינם ּכזֹו לטעּות מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָנתינת

ׁשּכיון  ׁשחֹוׁשבים ּכאּלּו ּׁשּיׁש ּומה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּתפּלה.

ואין  ּבּתפּלה מאריכים ׁשאינם זמן מׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכבר

עם  ׁשּמסּכימים ראיה זֹו הרי זה, על ְְֲִִִִֵֶֶַַָָמֹוחים

עלֿידי  מאז, הּדבר הּובהר ּכבר הרי ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָהנהגתם,

מקֹום  נתינת ׁשאין אֹור', ּב'תֹורה הּזקן ְְִֵֵֵֶַַַָָָרּבנּו

רּבנּו ּובין ׁשּבינֹו ענין זה והרי ּבזה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלטעּות

ער  זאל - להנהגתֹו טעמים לֹו יׁש ואם ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּזקן.

היא  טענתֹו אם הּזקן, רּבנּו עם אֹויס'טענה'ן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָזי

אּלא ׁשאינּה אֹו ּתירּוץ, הּוא אמנם [ואם אמתלא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ההּמנעּות  על זאת לנּצל ּבמקֹום הּנה - זי אֹויס'טענה'ן ׁשּביכלּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכזה

ואכן  כּו']. ּבחסידּות הבנה ּתֹוספת על זאת לנּצל מּוטב הּתפּלה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמעבֹודת

ּבמיעּוט  זאת לפעֹול ׁשּיכֹולים ׁשחֹוׁשבים ואּלּו ּבזמן. אריכּות להיֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָֹצריכה
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וש"נ.14) ע"ב. ריש כה, יבמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החול. ימות של התפילה ‰ÏBÁבעבודת ÈÓÈa ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ≈«

Ìb) ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆאפילו'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' Ïˆ‡ ¿ƒ»ƒ¿¬««¿ƒ»«≈∆«¬≈¬»ƒ
בפרנסתם). טרודים החול ÔÈ‡Lשבימות ÔÂÈk ,ÏBÁ‰ ÈÓÈaL ‡l‡∆»∆ƒ≈«≈»∆≈

È‡t Ì‰Ï,בתפילה ÔÓÊaלהאריך ˙eÎÈ¯‡a dÈ‡ ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡ »∆¿«¬«»¬»≈»«¬ƒ«¿«
,‰ek‰ ‡È‰ ¯˜ÈÚ‰Â ,CkŒÏk»»¿»ƒ»ƒ««»»

‰eÎa ËÚÓ ·BË לפתגם בהתאם ¿«¿«»»
שלא  מהרבה בכוונה מעט "טוב

‡L¯בכוונה" ¯ÓBÏ LÈÂ] על אף ¿≈«¬∆
היא  החול בימות האריכות שעיקר פי

בזמן, אריכות דוקא ולאו הלב בכוונת

(Ìbמכלֿמקום ˙eÎÈ¯‡ ˙ˆ¿̃»¬ƒ«
ÈÓÈa Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (ÔÓfa«¿«¿ƒ»ƒ¿«ƒ≈

e„¯È ‡Ï ˜¯Â ,ÏBÁ‰ בעלי «¿«…≈¿
פנאי להם שאין ≈¿ÈÙÏƒהעסקים

ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ÔÂÈk ,‰·z‰«≈»≈»∆≈»¿ƒ
CkŒÏk CÈ¯‡‰Ï כזו רבה במידה ¿«¬ƒ»»

È„È ÌÈ¯Á‡ Ìb e‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¬≈ƒ¿≈
el‡k ÌLiL ÔÂÈÎc ,Ì˙·BÁ»»¿≈»∆∆¿»»≈
¯˙BÈ CÈ¯‡‰Ï È‡t Ì‰Ï LiL∆≈»∆¿«¿«¬ƒ≈
העסקים, בעלי להאריך שיכולים מכפי

'ÌÈ„nÏÓ' BÓk לתלמידים מורים ¿¿«¿ƒ
B‡ואברכים ÏÚבחורים ÌÈÎeÓÒ'¿ƒ«

'Ì‰È·‡ ÔÁÏL צריכים ואינם À¿«¬ƒ∆
לפרנסתם, ËeÓ·לדאוג È¯‰ עדיף ¬≈»

ÈÙÏ ÌÈ¯·BÚ‰ eÈ‰È Ì‰L∆≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈
‰·z‰ עם אבל העסקים, בעלי ולא «≈»

להאריך  צריכים העסקים בעלי גם זאת

החול. בימות גם לפחות קצת בתפילה

‰fÓe לעיל חובתם מהאמור אודות ƒ∆
התפילה  בעבודת לעסוק עסק בעלי של

ÙÒB˙,באריכות ‰‡¯B‰ Ô·eÓ»»»∆∆
‰p‰ 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' Ïˆ‡L∆≈∆¿≈…»ƒƒ≈
˙eÚËÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»≈»¿»

BÊk בתפילה,שאינם להאריך יכולים »
ÈÏÚa' Ïˆ‡ ˜¯L ,eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆«¬≈

'ÌÈ˜ÒÚבפרנסתם ÏBÎÈ‰הטרודים ¬»ƒ¿»
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ˙eÚË ˙BÈ‰Ïƒ¿»∆≈¿ƒ

CkŒÏk Ïlt˙‰Ï של מידה באותה ¿ƒ¿«≈»»
‡‰ÌÈÏ',אריכות È·LBi'‰ BÓk¿«¿≈…»ƒ

‰p‰ ,''ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' Ï·‡¬»¿≈…»ƒƒ≈
‡Ùeb ÌÏˆ‡ eÏÈÙ‡,עצמםÛ‡ ¬ƒ∆¿»»«

BÓˆÚ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡L14 ∆»»»≈∆«¿
עלול  אישיות ופניות נגיעות ובגלל

eÚË˙לטעות, ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡Ï…¿»ƒ¿»

BÊk.מלכתחילהÌÈÎÈ¯‡Ó ÌÈ‡L 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' ÌLÈ Ì‡Â »¿ƒ∆¿»¿≈…»ƒ∆≈»«¬ƒƒ
‰lÙza,מה ÔÈ‡Lמשום ÌÈÚ„BÈ Ï"p‰ '¯B‡ ‰¯Bz'‰Ó ‰p‰ «¿ƒ»ƒ≈≈«»««¿ƒ∆≈

ÌB˜Ó ˙È˙מלכתחילהCÈ¯‡‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L BÊk ˙eÚËÏ ¿ƒ«»¿»»∆≈»¿ƒƒ¿«¬ƒ
‰lÙza.בתפילה להאריך עליהם בוודאי el‡kאלא LiM ‰Óe «¿ƒ»«∆≈»≈

ÌÈ·LBÁL בטעות¯·kL ÔÂÈkL ∆¿ƒ∆≈»∆¿»
ÔÓÊ CLÓארוכה ‡ÌÈתקופה ∆∆¿«≈»

ÌÈÁBÓ ÔÈ‡Â ‰lÙza ÌÈÎÈ¯‡Ó«¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈ƒ
‰È‡¯ BÊ È¯‰ ,‰Ê ÏÚ«∆¬≈¿»»

Ì˙‚‰‰ ÌÚ ÌÈÓÈkÒnL שלא ∆«¿ƒƒƒ«¿»»»
בתפילה, ‰e·‰¯להאריך ¯·k È¯‰¬≈¿»¿«

ea¯ È„ÈŒÏÚ ,Ê‡Ó ¯·c‰«»»≈»«¿≈«≈
ÔÈ‡L ,'¯B‡ ‰¯B˙'a Ô˜f‰«»≈¿»∆≈
,‰Êa ˙eÚËÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»¿»»∆
ea¯ ÔÈ·e BÈaL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆ƒ¿»∆≈≈«≈

Ô˜f‰ רבינו כלפי אחריותו כלומר, «»≈
המחאה. מאי דבר ללמוד לו ואין הזקן

ÌÈÓÚË BÏ LÈ Ì‡Â סיבות ¿ƒ≈¿»ƒ
להאריך B˙‚‰‰Ïוצידוקים שלא ¿«¿»»
CÈÊבתפילה ¯Ú Ï‡Ê -»∆ƒ
ÒÈB‡Ô'‰ÚË' את להשמיע עליו ¿«∆

ו'להסתדר' ¯eaטענותיו ÌÚƒ«≈
,Ô˜f‰ולבחון B˙ÚËולברר Ì‡ «»≈ƒ«¬»

ıe¯Èz ÌÓ‡ ‡È‰,אמיתי וצידוק ƒ»¿»≈
‡Ï˙Ó‡ ‡l‡ dÈ‡L B‡∆≈»∆»¬«¿»

חובתו ממילוי Ì‡Â]¿ƒוהתחמקות
BzÏÎÈaL ‰Êk ‡e‰»∆∆ƒ»¿

CÈÊ Ô'‰ÚË'ÒÈB‡ את לטעון ¿«∆ƒ
- עצמו את ולהצדיק ≈p‰ƒ‰טענותיו

˙‡Ê ÏvÏ ÌB˜Óa היכולת את ƒ¿¿«≈…
נימוקים  ולהרצות טענות לטעון שלו

˙„B·ÚÓ ˙eÚn‰‰ ÏÚ««ƒ»¿≈¬«
˙‡Ê ÏvÏ ·ËeÓ ,‰lÙz‰ את «¿ƒ»»¿«≈…
נימוקים ולהשמיע לטעון »ÏÚהיכולת

.['eÎ ˙e„ÈÒÁa ‰·‰ ˙ÙÒBz∆∆¬»»«¬ƒ
ÔÎ‡Â למעשה˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¿»≈¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÈ¯‡גם רק ÔÓÊaבתפילה ולא ¬ƒ«¿«
הלב. בכוונת

ÌÈÏBÎiL ÌÈ·LBÁL el‡Â¿≈∆¿ƒ∆¿ƒ
˙‡Ê ÏBÚÙÏ על שפועלים מה את ƒ¿…
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אּלא  ּכן, האמת אין - ּבכּונה מעט טֹוב ְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָזמן,

ּבּכּונה, ּגם חסר אזי ּבזמן, ממעטים ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכאׁשר

אריכּות  הּדֹורׁשת ּבהתּבֹוננּות צֹור יׁש ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַּובאמת

ּב'אּגרת  הּזקן רּבנּו מּדברי והראיה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזמן.

ׁשעה 11הּקדׁש' ער" ּבּתפּלה להארי ׁשּיׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

זאת  לפעֹול יכֹולים היּו ואם לפחֹות", ְְְְֱִִִֶָָָֹּומחצה,

ּובפרט  - ּדֹורׁש הּזקן רּבנּו היה לא זמן, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּבמיעּוט 

זאת  ועֹוד זמן. אריכּות ּדוקא - ּכזה ְְְְֲִֶֶַַָָֹּבתֹוקף

מאריכים  אינם הם ׁשאם אהלים', ל'יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבנֹוגע

ׁשּלמדים  אחרים על ּגם ּפֹועל זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבּתפּלה,

ׁשּיׁש15מהם  אהלים' ה'ּיֹוׁשב אם ּובקלֿוחמר: , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

מי  הרי - מסּוים זמן ּבמׁש מתּפּלל ּפנאי, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלֹו

זמן  ּבמׁש ּתפּלתֹו להיֹות יכֹולה ּפנאי, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשאין

מּזה. ִֶָָקצר

'ּבעלי LÈÂג) הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְֲִִֵֵַַָ

רּבים), (לׁשֹון אהלים' ו'יֹוׁשבי ְְְֲִִִֵַָָֹעסקים'

יחיד). (לׁשֹון אהל' ו'יֹוׁשב עסק' 'ּבעל ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹולא

הּזקן  רּבנּו ּׁשּכתב מה זה ׁשאין ׁשאף ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובהקּדמה,

ּבחר  צדק' ׁשה'ּצמח ּכיון מּכלֿמקֹום ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו,

ו'לּקּוטי  אֹור' ּב'תֹורה והדּפיסם אּלּו ְְְְִִִֵֵַָָָ'הּנחֹות'

אׁשר 16ּתֹורה' ּובפרט ּבדּיּוק. ּבוּדאי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ

צדק' ּדה'ּצמח הּקדׁש' מהם 17(ּכ'אּגרת הרּבה ( ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

והּגיהם. עליהם עּיּונֹו עין ּבעצמֹו ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׂשם

חסידּות. עלּֿפי רּבים, לׁשֹון אהלים', 'יֹוׁשבי ּׁשּכתּוב מה לדּיק יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּוביֹותר

הם  ׁשהעסקים לפי זה הרי רּבים, לׁשֹון עסקים' 'ּבעלי ּׁשּנאמר מה ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדבׁשלמא

הרּב רׁשּות ענין ׁשּזהּו העֹולם, ּדפרּודא ּבעניני טּורי '(יֹוׁשבי)18ים, אבל , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אחת  ּתֹורה היא הּתֹורה הרי ּתֹורה, ׁשל אהלים על ׁשּקאי ׁשל 19אהלים', ענין , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ּבמה הּבאּור ּבהקּדם ויּובן רּבים. לׁשֹון 'אהלים' נאמר ולּמה 20אחדּות, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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בענין 15) מתבונן שהוא יחשוב שהרואה כדי הטלית, תחת שעה  חצי לישון אפילו שכדאי אומרים, היו שפעם כך , כדי ועד

שלכתחילה  (אף הזולת על הפעולה שתהי' להשתדל יש - אצלו חסר כאשר גם כלומר: כן. הוא גם יעשה זה ובגלל עמוק,

- מנחם תורת (ראה הידוע כהסגנון - להיות צריך ובהשומעים").הרי בי שיפעול "יה"ר וש"נ): שנד. ע' ריש היומן רשימת

מוגה. בלתי מהנחה א.16)- אדר יד יום" "היום ואילך. תקסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש הועתקה 17)ראה

שבט. ג יום" ב"היום הועתק שלד. ע' ח"א הזקן אדמו"ר באגרותֿקודש - ולאח"ז לדרמ"צ. המו"ל תניא 18)בהקדמת ראה

ועוד.19)ספל"ג. מט. יב, כז.20)בא כה, תולדות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התפילה אריכות ÔÓÊ,ידי ËeÚÈÓa זמן בתוך אך כדבעי הלב כוונת ידי על ¿ƒ¿«

של בנימוק ‡l‡קצר, ,Ôk ˙Ó‡‰ ÔÈ‡ - ‰eÎa ËÚÓ ·BË לאמתו ¿«¿«»»≈»¡∆≈∆»
דבר  Ó‡·e˙של ,‰eka Ìb ¯ÒÁ ÈÊ‡ ,ÔÓÊa ÌÈËÚÓÓ ¯L‡k«¬∆¿«¬ƒ«¿«¬«»≈«««»»∆¡∆

כדבעי הלב לכוונת להגיע ‰L¯Bc˙כדי ˙eBa˙‰a C¯Bˆ LÈ≈∆¿ƒ¿¿«∆∆
‰È‡¯‰Â .ÔÓÊ ˙eÎÈ¯‡ שיש ¬ƒ¿«¿»¿»»

הזמן, לאריכות רבה ≈¿È¯·cÓƒƒחשיבות
'L„w‰ ˙¯b‡'a Ô˜f‰ ea¯11 «≈«»≈¿ƒ∆∆«…∆

התניא CÈ¯‡‰Ïשבספר LiL∆≈¿«¬ƒ
‰lÙza החול ÚL‰בימות C¯Ú" «¿ƒ»∆∆»»

eÈ‰ Ì‡Â ,"˙BÁÙÏ ,‰ˆÁÓe∆¡»¿»¿ƒ»
˙‡Ê ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ התפילה את ¿ƒƒ¿…

הלב  בכוונת ÔÓÊ,כדבעי ËeÚÈÓa¿ƒ¿«
Ô˜f‰ ea¯ ‰È‰ ‡Ï- L¯Bc …»»«≈«»≈≈

‡˜Âc - ‰Êk Û˜B˙a Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆»∆«¿»
.ÔÓÊ ˙eÎÈ¯‡¬ƒ¿«

˙‡Ê „BÚÂ בנושא נוסף עניין יש ¿…
באריכות È·LBÈ'Ïהתפילה Ú‚Ba¿≈«¿¿≈

'ÌÈÏ‰‡,בפרנסתם טרודים שאינם …»ƒ
ÌÈÎÈ¯‡Ó ÌÈ‡ Ì‰ Ì‡L∆ƒ≈≈»«¬ƒƒ
ÏÚ Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,‰lÙza«¿ƒ»¬≈∆≈««

ÌÈ¯Á‡'אהל ''יושבי שאינם ¬≈ƒ
Ì‰Ó ÌÈ„ÓlL15 שגם וסבורים ∆¿≈ƒ≈∆

בתפילה, להאריך צריכים לא הם

·LBi'‰ Ì‡ :¯ÓÁÂŒÏ˜·e¿«»…∆ƒ«≈
,È‡t BÏ LiL 'ÌÈÏ‰‡…»ƒ∆≈¿«
ÌÈeÒÓ ÔÓÊ CLÓa Ïlt˙Óƒ¿«≈¿∆∆¿«¿»

בתפילה מאריך ואינו קצר זמן -שהוא
È‡t BÏ ÔÈ‡L ÈÓ È¯‰ והוא ¬≈ƒ∆≈¿«

בעסקיו, BÈ‰Ï˙טרוד ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿
.‰fÓ ¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓa B˙lÙz¿ƒ»¿∆∆¿«»»ƒ∆
˜eic ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿≈ƒ

ÔBLl‰ הזקן רבינו של במאמר «»
אור' ÌÈ˜ÒÚ'ב'תורה ÈÏÚa'«¬≈¬»ƒ

ÔBLÏ) 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ'Â¿¿≈…»ƒ¿
'˜ÒÚ ÏÚa' ‡ÏÂ ,(ÌÈa«̄ƒ¿…««≈∆
.(„ÈÁÈ ÔBLÏ) 'Ï‰‡ ·LBÈ'Â¿≈…∆¿»ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Û‡L ,‰Óc˜‰·e¿«¿»»∆«∆≈∆

אור' 'תורה שבספר »Ó‰המאמרים

BÓˆÚa Ô˜f‰ ea¯ ·˙kM,זה מסוג לשון לדיוקי מקום אין ולכאורה ∆»««≈«»≈¿«¿
el‡ '˙BÁp‰' ¯Áa '˜„ˆ ÁÓv'‰L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ מאמרים ƒ»»≈»∆«∆«∆∆»««»≈

רבים  מאמרים מבין הכתב גבי על ו'הונחו' בעלֿפה שנאמרו דברים כתובים,

הזקן אדמו"ר Bz¯‰'של ÈËewÏ'Â '¯B‡ ‰¯B˙'a ÌÒÈt„‰Â16, ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ≈»
Ë¯Ù·e .˜ei„a È‡cÂa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿««¿ƒƒ¿»
'L„w‰ ˙¯b‡'k) ¯L‡¬∆¿ƒ∆∆«…∆

'˜„ˆ ÁÓv'‰c17 אודות ¿«∆«∆∆
אלה) בספרים שבאו ≈¿»‰¯a‰המאמרים

Ï"Ê ea¯ ÌN Ì‰Ó הזקן אדמו"ר ≈∆»«≈«
Ì‰ÈÏÚ BeiÚ ÔÈÚ BÓˆÚa¿«¿≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èb‰Â לדייק ראוי כן למעשה ולכן ¿ƒƒ»
הללו. המאמרים של בלשונות

·e˙kM ‰Ó ˜i„Ï LÈ ¯˙BÈ·e¿≈≈¿«≈«∆»
,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ'¿≈…»ƒ¿«ƒ
‡ÓÏL·c .˙e„ÈÒÁ ÈtŒÏÚ«ƒ¬ƒ¿ƒ¿»»

ומתקבל מובן הדבר היה »Ó‰לכאורה
ÔBLÏ 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' ¯Ó‡pM∆∆¡««¬≈¬»ƒ¿
ÌÈ˜ÒÚ‰L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈa«̄ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¬»ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ì‰≈¿ƒ¿¿≈»»∆∆ƒ¿«
È¯eË ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ≈

‡„e¯Ùc18, כלשון) פירוד של הרים ƒ¿»
והסטראֿאחרא  הקליפות לגבי הזוהר

ואינם  לאלוקות בטלים שאינם

'(È·LBÈ)באחדות) Ï·‡¬»¿≈
È‡wL ,'ÌÈÏ‰‡הכוונהÏÚ …»ƒ∆»≈«

È¯‰ ,‰¯Bz ÏL ÌÈÏ‰‡…»ƒ∆»¬≈
˙Á‡ ‰¯Bz ‡È‰ ‰¯Bz‰19, «»ƒ»««

¯Ó‡ ‰nÏÂ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¿¿»»∆¡«
?ÌÈa¯ ÔBLÏ 'ÌÈÏ‰‡'…»ƒ¿«ƒ

‰Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿∆¿≈«≈¿«
·e˙kL20אבינו ÚÈÂ˜·ביעקב ∆»¿«¬…
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ט 'ebe miax min

רּבֹותינּו ּופרׁשּו אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש ְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹויעקב

ּגם 21ז"ל  ׁשּמרּמז עבר, ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל אהל ֹו ְְֳֳֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכפי  ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִֶֶֶַַָָָעל

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'ּצמח ׁשאהלֹו22ׁשּמבאר ְְֳֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה  ּדכל ׁשּבכתב, ּתֹורה על קאי - ׁשם ְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

על  קאי - עבר ׁשל ואהלֹו הּקּב"ה, ׁשל ְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמֹותיו

עלינּו" "עֹובר מּלׁשֹון ׁשּבעלּֿפה, ׁשהּוא 23ּתֹורה , ְְִֵֵֶֶֶַָָ

ּומּלׁשֹון  ׁשּבכתב. ּתֹורה וגילּוי המׁשכת ְְְְְִִִִֶַַַָָָענין

עסקים' ה'ּבעלי ל"טעּות ּבנֹוגע אֹור' ְְֲֲִֵֵַַַַָָָה'ּתֹורה

ּכמֹו ּכלּֿכ להתּפּלל יכֹולים ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבדעּתם

אהלים' 'יֹוׁשבי א ֹודֹות ׁשּמדּבר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹהּיֹוׁשביֿאהלים",

'ּבעלי  אֹודֹות ּכמֹו סגנֹון ּובאֹותֹו ְְְְֲִִִֵַּבסמיכּות

והינּו, ּכּונה. אֹותּה ּׁשּבׁשניהם מּובן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעסקים',

לא  היא הּכּונה עסקים' ל'בעלי ׁשּבנֹוגע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדכׁשם

רּבים) (לׁשֹון עסקים ּכּמה להם ׁשּיׁש למי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָרק

ּכ אחד, עסק רק להם ׁשּיׁש למי ּגם אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדוקא,

מקֹום  אין (ׁשאצלם אהלים' ל'יֹוׁשבי ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹּגם

רק  לא היא הּכּונה ּכּנ"ל) לטעּות, ְְְִִִַַַַַַָָָָֹמּלכתחלה

ׁשּבכתב  ּדתֹורה האהלים ּבׁשני ׁשּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹלמי

רק  ׁשּיֹוׁשב למי ּגם אּלא ׁשּבעלּֿפה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָותֹורה

רק  הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו הינּו, אחד, ְְִֶֶֶַַַָָֹּבאהל

ּבּתֹורה  אֹו לבד ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה אחד, ְְְֶֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן

מקֹום  אין אצלם ּגם הּנה לבד, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבכתב

ּבין  החלּוק והּנה, הּנ"ל. לּטעּות ְְְִִִִֵֵַַַַַָָמּלכתחלה

ׁשּתֹורה  הּוא, ׁשּבעלּֿפה לּתֹורה ׁשּבכתב ְְִֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה

עםֿהארץ  אפילּו ולכן אֹותּיֹות, עיקרּה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבכתב

הּתֹורה  ּברּכת מבר - קאמר מאי ידע ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשּבכתב  ּבּתֹורה לקריאה ּתֹורה 24ּבעלּיתֹו ואילּו , ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָ

הּסימן  ואדרּבה, האֹותּיֹות, ּכלּֿכ נֹוגע ולא והּׂשגה, הבנה עיקר ּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבעלּֿפה

והינּו, ׁשּלֹו. ּבאֹותּיֹות הענין מבאר ּכאׁשר ּדוקא הּוא ּבטֹוב הענין את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהבין

לֹומר  אדם "חיב ּובכלל ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ּגם האֹותּיֹות ׁשמירת להיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּצרי

רּבֹו" עדין,25ּבלׁשֹון הּׂשיג ׁשּלא ענינים וכּמה ּכּמה עֹוד יׁש הרב ּבלׁשֹון ּכי , ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל, הענינים ּכל ּבזה ּכלּולים יהיּו לא ׁשּלֹו, ּבּסגנֹון רק הענין את ידע ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯Ùe ,ÌÈÏ‰‡ ·LBÈ Ìz LÈ‡21 בהם שהאהלים ƒ»≈…»ƒ≈¿«≈«

הם  אבינו יעקב Ú·¯,ישב ÏL BÏ‰‡Â ÌL ÏL BÏ‰‡ בתי שהיו »√∆≈¿»√∆≈∆
בהם, למד ויעקב התורה ללימוד בלשון Ên¯nLמדרש 'אהלים' הביטוי ∆¿«≈

nL·‡¯רבים ÈÙk ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÚ Ìb««»∆ƒ¿»¿»∆¿«∆¿ƒ∆¿»≈
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰22- ÌL ÏL BÏ‰‡L «»∆»√∆≈
È‡˜הכוונה,·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÚ »≈«»∆ƒ¿»

ז"ל  חכמינו ‰Bz¯‰כמאמר ÏÎc¿»«»
BÏ‰‡Â ,‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»¿»√

È‡˜ - ¯·Ú ÏLהכוונהÏÚ ∆≈∆»≈«
ÔBLlÓ ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆ƒ¿

"eÈÏÚ ¯·BÚ"23, הכתוב כלשון ≈»≈
לבעלה  אמרה השונמית שהאשה

קדוש  אלוקים איש "כי אלישע אודות

בא  כלומר תמיד", עלינו עובר הוא,

אלינו, ‰ÎLÓ˙ומגיע ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«
ÔBLlÓe .·˙ÎaL ‰¯Bz ÈeÏÈ‚Â¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿
˙eÚË"Ï Ú‚Ba '¯B‡ ‰¯Bz'‰«»¿≈«¿»
ÌzÚ„aL 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa'‰««¬≈¬»ƒ∆¿«¿»

בטעות  ÌÈÏBÎÈהסבורים ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
CkŒÏk Ïlt˙‰Ï באותה באריכות ¿ƒ¿«≈»»

‰ÌÈÏ‰‡ŒÈ·LBi",מידה  BÓk¿«¿≈…»ƒ
È·LBÈ' ˙B„B‡ ¯a„nL∆¿«≈¿≈
B˙B‡·e ˙eÎÈÓÒa 'ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿ƒ¿
ÈÏÚa' ˙B„B‡ BÓk ÔB‚Òƒ¿¿«¬≈

Ì‰ÈLaM Ô·eÓ ,'ÌÈ˜ÒÚ יש ¬»ƒ»∆ƒ¿≈∆
eÈ‰Â,ל'מאמר' .‰ek d˙B‡»«»»¿«¿

ÈÏÚ·'Ï Ú‚BaL ÌLÎcƒ¿≈∆¿≈«¿«¬≈
˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰ 'ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ««»»ƒ…«
ÌÈ˜ÒÚ ‰nk Ì‰Ï LiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈»∆«»¬»ƒ
Ìb ‡l‡ ,‡˜Âc (ÌÈa¯ ÔBLÏ)¿«ƒ«¿»∆»«
„Á‡ ˜ÒÚ ˜¯ Ì‰Ï LiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈»∆«≈∆∆»
ומעורר  ממריץ ה'מאמר' אותם וגם

בתפילה, Ú‚Baלהאריך Ìb Ck»«¿≈«
ÌÏˆ‡L) 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ'Ï¿¿≈…»ƒ∆∆¿»
˙eÚËÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ»¿»
בתפילה, לחשוב צריכים שאינם

˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰ (Ï"pk««««»»ƒ…«
ÌÈÏ‰‡‰ ÈLa ·LBiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»…»ƒ
ŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»¿»∆¿«

‰t להאריך חייב הוא שדווקא ∆
LBiL·בתפילה, ÈÓÏ Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ∆≈

,eÈ‰ ,„Á‡ Ï‰‡a ˜«̄¿…∆∆»«¿
˜¯ ‡e‰ ‰¯Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»«

·˙ÎaL ‰¯Bza B‡ „·Ï ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ,„Á‡ ÔÙB‡a¿∆∆»«»∆¿«∆¿««»∆ƒ¿»
Ï"p‰ ˙eÚhÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÌÏˆ‡ Ìb ‰p‰ ,„·Ï¿«ƒ≈«∆¿»≈»ƒ¿«¿ƒ»«»««
על  רק מוטלת לא באריכות ולהתפלל התפילה בעבודת לעסוק החובה כלומר,

לסוג  ששייך מי כל על גם אלא התורה חלקי בשני שעוסקים אהלים' 'ישבי

הוא  אם גם אהלים' 'יושבי של זה

בתורה. אחד בחלק רק עוסק

˜eÏÁ‰ ,‰p‰Âההבדל‰¯Bz ÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈»
‰tŒÏÚaL ‰¯BzÏ ·˙ÎaL∆ƒ¿»«»∆¿«∆
d¯˜ÈÚ ·˙ÎaL ‰¯BzL ,‡e‰∆»∆ƒ¿»ƒ»»

,˙Bi˙B‡,עצמן ÔÎÏÂהמילים ƒ¿»≈
Ú„È ‡lL ı¯‡‰ŒÌÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«»»∆∆…»«

¯Ó‡˜ È‡Ó יו הוא שאיננו מה דע «»»«
שבכתב  בתורה הקורא כלומר אומר,

המשמעות  את אפילו מבין ואיננו

- המילים של ≈«¿C¯·Óהפשוטה
B˙iÏÚa ‰¯Bz‰ ˙k¯aƒ¿««»«¬ƒ»

·˙ÎaL ‰¯Bza ‰‡È¯˜Ï24, ƒ¿ƒ»«»∆ƒ¿»
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz eÏÈ‡Â¿ƒ»∆¿«∆
‡ÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰ d¯˜ÈÚƒ»»¬»»¿«»»¿…

,˙Bi˙B‡‰ CkŒÏk Ú‚B אין ≈«»»»ƒ
למילים, מיוחדת «»¿»¿a¯„‡Â‰,חשיבות

ÔÓÈq‰ וההוכחה˙‡ ÔÈ·‰L «ƒ»∆≈ƒ∆
·BËa ÔÈÚ‰ טובה וקליטה בהבנה »ƒ¿»¿

¯‡·Ó ¯L‡k ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¬∆¿»≈
˙Bi˙B‡a ÔÈÚ‰במיליםBlL »ƒ¿»¿ƒ∆

ששמע.ואינו  המילים על בדיוק חוזר

˙¯ÈÓL ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒƒ¿¿ƒ«
˙Bi˙B‡‰המילים‰¯Bza Ìb »ƒ««»

Ì„‡ ·ÈÁ" ÏÏÎ·e ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿»«»»»
"Ba¯ ÔBLÏa ¯ÓBÏ25Èk , «ƒ¿«ƒ

‰nk „BÚ LÈ ·¯‰ ÔBLÏaƒ¿»«≈«»
‚ÈO‰ ‡lL ÌÈÈÚ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿»ƒ∆…ƒƒ

‡˙התלמיד  Ú„È Ì‡Â ,ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ≈«∆
,BlL ÔB‚qa ˜¯ ÔÈÚ‰ כפי רק »ƒ¿»««ƒ¿∆

שלו  ובהבנה בשכל נקלטו שהדברים

Ïk ‰Êa ÌÈÏeÏk eÈ‰È ‡Ï…ƒ¿¿ƒ»∆»
Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ השיג לא ,שעדיין »ƒ¿»ƒ««
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חלק  עלּֿכלּֿפנים ׁשהּׂשיג לכ הּסימן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל

ּבאֹותּיֹות  הענין מבאר ּכאׁשר הּוא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָמהענינים

ההֹוראה  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ּדוקא. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

לׁשֹון  אהלים", "יֹוׁשבי אֹור' ה'ּתֹורה ְְְִִֵַָָֹמּלׁשֹון

להתּפּלל  ׁשּבכדי החֹוׁשבים יׁשנם ּדהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָרּבים.

ּדוקא, מאמרים ּבריּבּוי צֹור יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבאריכּות

וכּו'. ּבעּיּון לימּוד עלֿידי ּבטֹוב אֹותם ְְְְְִִִֵַָָּולהבין

אצלֹו החסידּות לימּוד סיּבֹות מּכּמה ּכאׁשר ְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָאבל

עמּוקה, הבנה ללא ּד'למגרס', ּבאֹופן רק ְְְְֲֲִִֶַָָָָֹהּוא

ׁשּי אינֹו אזי - חסידּות ריּבּוי למד לא ְֲֲִִֵַַַַָָֹוגם

ׁשאפילּו ההֹוראה, ּבאה זה ועל הּתפּלה. ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָלעבֹודת

והינּו, ּבלבד, ׁשּבכתב ּדתֹורה ּבאהל ׁשּיֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

לאֹופן  ועד ּד'למגרס ', ּבאֹופן חסידּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשּלֹומד

אצלם  ּגם הּנה - אֹותּיֹות אמירת עלּֿדר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

לטעּות, מקֹום ׁשאין ּבאֹופן ּגמּורה, ְְְְִִֵֶֶָָָּבפׁשיטּות

אּלּו ּכמֹו הּתפּלה ּבעבֹודת לעסֹוק ְְְֲֲִִֵֶַַַַָׁשּיכֹולים

ּדתֹורה  ּבאֹופן הּוא ׁשּלהם החסידּות ְְֲִִֶֶֶֶַָָׁשּלימּוד

הּיֹוׁשב  זה וגם כּו'. ּובהעמקה ּבעּיּון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבעלּֿפה,

עמּוקה  הבנה לֹו ׁשּיׁש ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאהל

ּוכמאמר  הּתפּלה, לעבֹודת מּוכרח - ְְְֲֲִַַַַַַָָָּבּתֹורה

ז"ל  לי26חכמינּו אין האֹומר כּו',ּכל ּתֹורה אּלא ֲִֵֵֵֶַָָָָָ

ּכן  ּגם ּתפּלה .27ּכיֿאם ְִִִֵַָ

את e‰ÊÂד) לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים ¿∆ְְִִֶַַַֹ

ּבעבֹודת  העסק ׁשעלֿידי גֹו', ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָהאהבה

'ּבעלי  אצל והן אהלים' 'יֹוׁשבי אצל הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּתפּלה,

ה"ּמים  ׁשּמתּבּטלים ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹעסקים',

רק  לא ׁשּיׁשנם המבלּבלֹות, הּטרדֹות ּכל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹרּבים",

'יֹוׁשבי  אצל ּגם אּלא עסקים' 'ּבעלי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאצל

ׁשעלֿידי  לעיל, ּכאמּור אּדרּבה, אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהלים',

ּבעבֹודה. עילּוי ּתֹוספת נעׂשה רּבים" ֲֲִִִֶֶֶַַַַָָה"ּמים

 ֿ ׁשּסֹוףּֿכל הּכתּוב ּבסּיּום ׁשּכתּוב מה ּגם ְְִֶֶֶַַַָָָוזהּו

ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן ׁש"אם ּכ לידי רּבים" ה"ּמים מביאים ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָסֹוף

אֹור' ּב'תֹורה הענין ּכמבאר גֹו', ּבֹוז - "מאד "ּבכל אהבת - ועד 28ּבאהבה" . ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹֹ
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א.26) ה, ויקרא לקו"ת ב. קט, יבמות פי"ב.27)ראה החיים עץ קונטרס אֿב.28)עיין יו"ד, ב. שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï·‡ להיות צריכה שבעלֿפה בתורה גם שכאמור ולמרות זה עם יחד ¬»

מכלֿמקום  הרב, לשון של האותיות' CÎÏההוכחה‰ÔÓÈq'שמירת «ƒ»¿»
‚ÈO‰L הבין ÌÈÈÚ‰ÓלפחותÌÈtŒÏkŒÏÚשהתלמיד ˜ÏÁ ∆ƒƒ«»»ƒ≈∆≈»ƒ¿»ƒ

˙Bi˙B‡a ÔÈÚ‰ ¯‡·Ó ¯L‡k ,‡e‰במילים.‡˜Âc BlL «¬∆¿»≈»ƒ¿»¿ƒ∆«¿»
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
‰¯Bz'‰ ÔBLlÓ ‰‡¯B‰‰«»»ƒ¿«»
ÔBLÏ ,"ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ" '¯B‡¿≈…»ƒ¿

c .ÌÈa¯ÌÈ·LBÁ‰ ÌLÈ ,‰p‰ «ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿ƒ
Ïlt˙‰Ïבטעות È„ÎaL∆ƒ¿≈¿ƒ¿«≈

ÈeaÈ¯a C¯Bˆ LÈ ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈ¯Ó‡Óחסידות Âc˜‡,של «¬»ƒ«¿»

È„ÈŒÏÚ ·BËa Ì˙B‡ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»¿«¿≈
Ï·‡ .'eÎÂ ÔeiÚa „eÓÈÏƒ¿ƒ¿¬»
„eÓÈÏ ˙BaÈÒ ‰nkÓ ¯L‡k«¬∆ƒ«»ƒƒ
˜¯ ‡e‰ BÏˆ‡ ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆¿«
‰·‰ ‡ÏÏ ,'Ò¯‚ÓÏ'c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ¿»¿…¬»»
ÈeaÈ¯ „ÓÏ ‡Ï Ì‚Â ,‰˜eÓÚ¬»¿«…»«ƒ

˙e„ÈÒÁיחסית מעט ‡ÈÊאלא - ¬ƒ¬«
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ CiL BÈ‡≈«»«¬««¿ƒ»

‰‡¯B‰‰ ‰‡a ‰Ê ÏÚÂ מדיוק ¿«∆»»«»»
רבים  לשון אהלים' 'יושבי הלשון

לא  נאמרה בתפילה להאריך שההוראה

בעיון, רבים מאמרים שלמד למי רק

Ï‰‡aאלא ·LBiL ÈÓ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ∆≈¿…∆
,eÈ‰Â ,„·Ïa ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¿«¿
ÔÙB‡a ˙e„ÈÒÁ „ÓBlL∆≈¬ƒ¿∆
‡e‰L ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,'Ò¯‚ÓÏ'cƒ¿ƒ¿»¿«¿∆∆

˙Bi˙B‡ ˙¯ÈÓ‡ C¯cŒÏÚ אפילו «∆∆¬ƒ«ƒ
חזרה  של בצורה חסידות שלומד מי

מהבנה  רחוק והוא בלבד מילים על

עיוני ולימוד ‡ˆÌÏטובה Ìb ‰p‰ƒ≈«∆¿»
ומוחלט  eËÈLÙaƒ¿ƒ˙מוסכם

ÌB˜Ó ÔÈ‡L ÔÙB‡a ,‰¯eÓb¿»¿∆∆≈»
˜BÒÚÏ ÌÈÏBÎiL ,˙eÚËÏ¿»∆¿ƒ«¬
el‡ BÓk ‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»¿≈
Ì‰lL ˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈlL∆ƒ«¬ƒ∆»∆
ŒÏÚaL ‰¯B˙c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»∆¿«
.'eÎ ‰˜ÓÚ‰·e ÔeiÚa ,‰t∆¿ƒ¿«¬»»

'יושבי  הלשון מדיוק ללמוד יש ועוד

אהלים':

‰¯B˙c Ï‰‡a ·LBi‰ ‰Ê Ì‚Â¿«∆«≈»…∆¿»
‰·‰ BÏ LiL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆≈¬»»

‰¯Bza ‰˜eÓÚ לחשוב אל יטעה ¬»«»
הוא  גם אלא – בכך «¿Á¯ÎeÓשדי

Ï"Ê eÈÓÎÁ ¯Ó‡ÓÎe ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ26ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ Ïk «¬««¿ƒ»¿«¬«¬»≈«»»≈≈
'eÎ ‰¯Bz ‡l‡ ÈÏ,"לו אין תורה לימוד Ì‡ŒÈk"אפילו שמלבד צריך ƒ∆»»ƒƒ

תהיה  Ôkבאריכות lÙz‰התורה Ìb27. ¿ƒ»«≈
e‰ÊÂ („,'B‚ ‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa¯ ÌÈÓ ¿∆«ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»

˙„B·Úa ˜ÒÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»≈∆«¬«
È·LBÈ' Ïˆ‡ Ô‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈≈∆¿≈
ÈÏÚa' Ïˆ‡ Ô‰Â 'ÌÈÏ‰‡…»ƒ¿≈≈∆«¬≈

,'ÌÈ˜ÒÚ לעיל שהוסבר כפי ¬»ƒ
הסוגים  כל על מוטל שהדבר באריכות

Ïa·„האמורים BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ««ƒ«ƒ
האהבה  אש את לכבות המאיימים

‰B„¯h˙לאלוקות, Ïk»«ƒ¿
˙BÏaÏ·Ó‰,'ה מעבודת ומונעות «¿«¿¿

ÈÏÚa' Ïˆ‡ ˜¯ ‡Ï ÌLiL∆∆¿»…«≈∆«¬≈
È·LBÈ' Ïˆ‡ Ìb ‡l‡ 'ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ∆»«≈∆¿≈

'ÌÈÏ‰‡ שאצלם המניעות שגם …»ƒ
באריכות, מתפילה למנוע עלולות

יתבטלו, המניעות שכל אומר והפסוק

,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡k ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»»»¿≈
"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««ƒ«ƒ
‰„B·Úa ÈeÏÈÚ ˙ÙÒBz ‰NÚ«¬∆∆∆ƒ»¬»
על  ולהתגבר להתאמץ הצורך עצם כי

לתוספת  דבר של בסופו מביא המניעות

התפילה. בעבודת

ÌeiÒa ·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿ƒ
ÛBÒŒÏkŒÛBqL ·e˙k‰ אחרי «»∆»

המניעות  כל על להתגבר המאמץ

"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ««ƒ«ƒ
עצמן Ì‡"Lהמניעות Ck È„ÈÏƒ≈»∆ƒ

B˙Èa ÔB‰ Ïk ˙‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆»≈
ÏÎa" ˙·‰‡ - "‰·‰‡a¿«¬»«¬«¿»
¯‡·Ók ,'B‚ ÊBa - "E„‡Ó¿…∆«¿…»

'¯B‡ ‰¯B˙'a ÔÈÚ‰28,ולהלן) »ƒ¿»¿»
בחינת  הוא "ביתו מהביאור: מקצת

הון  בית. יבנה בחכמה [ככתוב] חכמה

טעמי  בחינת ... פנימיות הוא ביתו

העליון  עדן גן בחינת והוא התורה

איש  בחינת איש יתן ואם ... ותחתון

להיות  חכמה בחינת שלהיות מלחמה

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dcp(ipy meil)

daeg epi`y rnyny ,'micra zynynd' `id epzpyna `pzd
ok m`e ,dciwtk aygp micra dyny m`y `l` micra ynyl
mcewy crd z` xikfdy dna eprinydl `ay xnel oi`
jgxk lre ,eixg`e yinyz mcew dwica dkixvy yinyzd
dyw aeye ,dciwtk aygp df cr mby eprinydl ick exikfd
.dciwtk aygp epi` yinyz mcewy cry xn`y l`enyl

:`xnbd zvxznéðzepzpynaúLnLîe'rnyn df itle ,'micra §¦§©¤¤
x`azpy enk xnel xyt`e ,yinyz zrya wecal aeg yiy
mcew wecal dkixvy df oic mb eprinydl `a ok` `pzdy

.eixg`e yinyz
e ,dciwtk ef ixd micra zynynd :dpyna epipyãé ìò úèòîî§©¤¤©©

úòì úòîyecigd dn x`az `xnbd .dciwtl dciwtn ci lre ¥¥§¥
:`xnbd dywn .dciwtl dciwtn ci lr zhrnny dnaàzLä©§¨

úèòîî úòì úòîzrn ci lr zhrnn ef dwicay epipyy eiykr - ¥¥§¥§©¤¤
,yinyz ly ef dwica `l` zrl zrn jeza dwca `l m`y ,zrl
zrl zrn `le yinyzd xg`y onfdn `l` rxtnl d`nh dpi`

,dii`xd onfl mcew
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יי 'ebe miax min

קטּנה" לנּו ּד"אחֹות להענין מביא ׁשהּוא 29ׁשּזה , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

מדרגה  ׁשהיא ּד"אחֹותי", ההתאחּדּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָענין

האהבה  לאחרי ׁשּגם והינּו, ּביֹותר, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָנעלית

נֹוסף  הּנה מדרגֹות , ּכּמה יׁשנן "מאד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּד"בכל

לאהבה  ּבאים רּבים" ה"ּמים ׁשעלֿידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָלזה

לּדרּגא  ּגם עלֿידּה ּבאים ּכּנ"ל, "מאד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּד"בכל

(ּבסּיּום  ׁשּכתּוב למה ׁשּבאים ועד ְְְֲִִִֶֶַַַָָּד"אחֹותי".

ּבּה"29הּכתּוב  ׁשּידּוּבר "ּבּיֹום ׁשּידּוּבר 30) - ְְֶֶַַַַָָ

הּדרּגא  היא ּבּתפּלה ׁשענינֹו ּומאליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּמילא

(וימׁשי) יּגיד (רק) ּופי ּתפּתח ׂשפתי ְְְְְִִִִַַַַָָּד"אדנ"י

"אּתמר"31ּתהּלת" ּבחינת זה הרי ּובּתֹורה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

מּמילא  ׁשּנלמד איתמר, ׁשּכתּוב 32מּלׁשֹון ּכמֹו ,33 ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הּקֹורא  אחרי ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני .34ּתען ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ
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ח.29) שם, ב.30)שה"ש יו"ד, ג. ט, שם תו"א תרכ"ח.31)ראה שפתי אד' ד"ה וראה יז. נא, בלקו"ת 32)תהלים כמבואר

ב). כה, ב. (כב, נשא קעב.33)פ' קיט, ובכ"מ.34)תהלים ב. מד, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א וראה ב. לח, סוכה ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ע"י  והוא בלבד והארה זיו בחינת רק הוא השגה בבחינת השכינה מזיו נהנין

זיו  חכמה בחינת להיות שיוכל עד הצמצומים רבוי הוא מלחמה איש בחינת

פרס  לקבל מנת על שלא כו'. חפצתי לא ועמך הנ"ל אהבה בחי' אבל השכינה

... יתברך ועצמותו למהותו ועמך אם כי וכו' העליון עדן גן הבא עולם היינו

מהותו  בחינת למשוך יוכל ואיך

וזהו  ... המצוות עלֿידי הוא ועצמותו,

גן  בחינת ביתו הון כל את איש יתן אם

ותחתון העליון טעמי עדן חכמה בחינת

בחינת  רק שהוא לו יבוזו בוז התורה

לא  ועמך באהבה אבל בלבד והארה זיו

למהותו  למדותיו, ולא אליו ... חפצתי

יתברך"). ועצמותו

ÔÈÚ‰Ï ‡È·Ó ‰fL „ÚÂ¿«∆∆≈ƒ¿»ƒ¿»
"‰pË˜ eÏ ˙BÁ‡"c29 האמור ¿»»¿«»

השירים', ב'שיר העניין בהמשך

˙ecÁ‡˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿««ƒ¿«¿
אלוקות  עם ה' את העובד היהודי

È‰L‡במדריגה ,"È˙BÁ‡"c«¬ƒ∆ƒ
,eÈ‰Â ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»«¬≈¿≈¿«¿
ÏÎ·"c ‰·‰‡‰ È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈»«¬»ƒ¿»

"E„‡Ó אם" בפסוק מדובר עליה ¿…∆
לעיל, כאמור באהבה", ביתו הון כל את איש B‚¯„Ó˙,יתן ‰nk ÔLÈ∆¿»«»«¿≈

‰·‰‡Ï ÌÈ‡a "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÊÏ ÛÒB ‰p‰ƒ≈»¿∆∆«¿≈««ƒ«ƒ»ƒ¿«¬»
"È˙BÁ‡"c ‡b¯cÏ Ìb d„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ,Ï"pk "E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆««»ƒ«»»«««¿»«¬ƒ

מאודך". מ"בכל יותר עוד (ÌeiÒaהנעלית ·e˙kL ‰ÓÏ ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
·e˙k‰29"da ¯ae„iL ÌBia" (30‡ÏÈnÓ ¯ae„iL - «»«∆¿«»∆¿«ƒ≈»

BÈÚL ,ÂÈÏ‡Óe,ממילא הדיבור ‰b¯c‡של ‡È‰ ‰lÙza ≈≈»∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ««¿»
"E˙l‰z (CÈLÓÈÂ) „ÈbÈ (˜¯) ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È"„‡"c31 ¿¿»«ƒ¿»ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆

ידי  על מהפתיחה כתוצאה ממילא,

‰¯Èהקדושֿברוךֿהוא, ‰¯Bz·e«»¬≈
‰Ê שלא כדבר ממילא, הדיבור ענין ∆

האדם, ובכוח האדם מצד נעשה

ÔBLlÓ "¯Óz‡" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
¯Ó˙È‡ של הפנימי התוכן וזהו ƒ»»

איתמר", ביד הלוים "עבודת הכתוב

‡ÏÈnÓ „ÓÏpL32 כמבואר) ∆ƒ¿«ƒ≈»
הוא  איתמר "ופירוש תורה': ב'לקוטי

שאיתמר  התורה אותיות צירופי בחינת

שהוא  שבגמרא איתמר מלשון הוא

(בלשון  כו', מאליו הנלמד דבר לשון

געווארן  גילערינט איז עס אידיש

איתמר  לשון שהוא נלמד] [הדבר

שכתוב  כמו והוא ממילא) שנלמד

אשר  ודברי וגו' בפיך דברי ואשים

ה' דבר שהוא וגו' בפיך שמתי

,("... בפיו שמדבר בהלכה e˙kL·המלובש BÓk33ÈBLÏ ÔÚz ¿∆»««¿ƒ
,E˙¯Ó‡הוא תורה ‰Bw¯‡שהלומד È¯Á‡ ‰BÚk34 הם שאלה היינו ƒ¿»∆¿∆«¬≈«≈

אחריו. ואומר עונה שהלומד ה' דברי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dcp(ipy meil)

daeg epi`y rnyny ,'micra zynynd' `id epzpyna `pzd
ok m`e ,dciwtk aygp micra dyny m`y `l` micra ynyl
mcewy crd z` xikfdy dna eprinydl `ay xnel oi`
jgxk lre ,eixg`e yinyz mcew dwica dkixvy yinyzd
dyw aeye ,dciwtk aygp df cr mby eprinydl ick exikfd
.dciwtk aygp epi` yinyz mcewy cry xn`y l`enyl

:`xnbd zvxznéðzepzpynaúLnLîe'rnyn df itle ,'micra §¦§©¤¤
x`azpy enk xnel xyt`e ,yinyz zrya wecal aeg yiy
mcew wecal dkixvy df oic mb eprinydl `a ok` `pzdy

.eixg`e yinyz
e ,dciwtk ef ixd micra zynynd :dpyna epipyãé ìò úèòîî§©¤¤©©

úòì úòîyecigd dn x`az `xnbd .dciwtl dciwtn ci lre ¥¥§¥
:`xnbd dywn .dciwtl dciwtn ci lr zhrnny dnaàzLä©§¨

úèòîî úòì úòîzrn ci lr zhrnn ef dwicay epipyy eiykr - ¥¥§¥§©¤¤
,yinyz ly ef dwica `l` zrl zrn jeza dwca `l m`y ,zrl
zrl zrn `le yinyzd xg`y onfdn `l` rxtnl d`nh dpi`

,dii`xd onfl mcew
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.h"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y
.È... הפסוק על הוא זה הש"ק ביום אודותיו שידובר רש"י שפירוש וגו'35כיון פישון האחד "שם

הן  "לחיים", לאמירת בנוגע ההגבלות יסורו זו בהתוועדות הנה – וכו'" ורבין פרין "שמימיו פרת",
שנה  דארבעים ההגבלה והן קטנים, כוסיות דג' פראי 36ההגבלה באופן ולא בנחת, שיהי' בתנאי אבל ,

השנה... כל על זאת שימשיכו באופן ולא זו, להתוועדות בנוגע ורק ווילדקייט"), ָ("אן

עצמית, הגבלה שתהי' עי"ז תענוג, של באופן שתהי' אלא ההגבלה, תשאר – השנה לכל ובנוגע
הגבלה  המצוות,37שאינה וקיום התורה בלימוד תענוג – ובעיקר תענוג; מתוך להיות יכול זה הרי ולכן ,

גדר  שפורצת שמחה, .38ומתוך

*

.‡È שמימיו וע"ש מצרים, נהר נילוס הוא – "פישון רש"י: מפרש וגו'", פישון האחד "שם הפסוק על
פרשיו  ופשו כמו פישון, נקרא הארץ את ומשקין ועולין פשתן,39מתברכין מגדל שהוא פישון ד"א .

פשתים  עובדי ובושו מצרים אצל וכי 40שנאמר כמו מאד, גדולה והמייתו והומה הולך שהי' – גיחון .
והומ 41יגח  והולך שמנגח האדם"., את ומברין ורבין פרין שמימיו – פרת וקלין. חדין שמימיו – חדקל ה.

להבין: וצריך

אלו?! בשמות הנהרות ד' נקראו למה טעם לפרש רש"י הוצרך מדוע

תוכן  עם השם של והשייכות הקשר (היינו, השמות טעם מפרשת שהתורה מקומות שיש – ובהקדים
חי" כל אם היתה היא "כי "חוה", השם וכמו זה), בשם שנקרא איש 42הדבר "קניתי ע"ש "קין", וכן ,

ה'" גו'"43את אחר זרע אלקים לי שת "כי "שת", וכן ,44;

– השמות שאר כל וכן "חנוך", או "הבל", של שמו על טעם מפרשת אינה התורה כאשר ואעפ"כ,
שבהם  בכ"מ שכותב כפי ידעתי", "לא אומר אינו [וגם זה בשם שנקראו הטעם לבאר רש"י מתעכב לא

הפשט  ע"ד הפירוש יודע וכדברי 45אינו השמות, טעמי לבאר הכרח אין הכתובים שבפשטות כיון ,[
שמות 46ראב"ע  לכמה טעמים נתבארו חז"ל שבמדרשי  (אף כו'" השמות לכל טעם  תבקש "אל :47.(

הנהרות?! ד' של השמות טעם לבאר בכלל רש"י הוצרך מדוע וא"כ,

גופא: זה מפסוק יוקשה – אחרים מפסוקים ראי' ללא וגם

אינו  ורש"י החוילה", ארץ כל את הסובב "הוא גם נאמר פישון", האחד "שם נאמר שבו פסוק באותו
לדבר  טעם מצינו שבמדרש (אף "חוילה" השם טעם לבאר 48מפרש צורך אין הכתובים שבפשטות כיון ,(

הנהרות?! ד' של השמות טעמי לפרש הצורך מהו וא"כ השמות; טעמי

"חוה" השם ובין "קין", השם לאחרי מיד שנזכר "הבל", לשם בנוגע ומה וחומר: קל הדברים והרי
לבא  רש"י הוזקק לא השם, טעם נתפרש שבהם שלאח"ז, "שת" והשם בפסוק שלפנ"ז – השם טעם ר

שאר  טעם לפרש רש"י הוצרך לא בודאי השם, טעם פירוש ללא החוילה", "ארץ גם נזכר שבו דידן
שבפסוק. השמות
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יאֿיד.35) ב, פרשתנו
וש"נ.36) ואילך. 351 ס"ע חל"ו מנחם תורת ראה
וש"נ.37) ואילך. קנו ע' תרנ"ז סה"מ ראה
ועוד.38) ואילך. רכג ס"ע שם ראה
ח.39) א, חבקוק
ט.40) יט, ישעי'
כח.41) כא, משפטים
כ.42) ג, פרשתנו

א.43) ד, שם
כה.44) שם,
וש"נ.45) הא'. בשוה"ג בתחלתו ח"ה לקו"ש ראה
ח.46) יו"ד, נח
(אות 47) ט ה, בראשית עה"פ שלמה תורה – לדוגמא – ראה

ואילך. מז)
קצו).48) (אות עה"פ שלמה תורה ראה
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.·È:זה רש"י בפירוש הדברים פרטי גם להבין צריך – הנ"ל כללית לשאלה ונוסף

"על א) "פישון": בשם נקרא מדוע טעמים ב' ומפרש מצרים", נהר נילוס הוא ש"פישון מפרש רש"י
פשתן". מגדל שהוא (ע"ש) ד"א כו', מתברכין שמימיו שם

ולאידך, שני; פירוש להביא צריך שלכן מספיק, אינו הראשון שהפירוש הטעם מהו להבין: וצריך
שלכן  הראשון, מהפירוש יותר מקרא של מפשוטו רחוק הוא ואדרבה, מספיק, אינו השני הפירוש גם

תחילה. מביאו

בשופי" מהלכין ומימיו פשתן, מגדל שהוא – "פישון איתא במדרש להבין: צריך ובהמשך 49גם ,
חבקוק 50הענין  בנבואת נאמר פרשיו" ש"ופשו שכיון [ולהעיר, פרשיו" ופשו שם על בבל, זו "פישון :39

נילוס  הוא ש"פישון לפרש מקדים רש"י ואילו לבבל]; ששייך נהר הוא ש"פישון" לומר מסתבר בבל, על
. מתברכין שמימיו שם "על פישון בשם ונקרא מצרים", שזהו נהר – ריבוי) (מלשון פרשיו" ופשו כמו .

פשתן". מגדל "שהוא ולאח"ז בשופי", מהלכין ד"מימיו התוכן

מפסוק ב) ראי' להביא הוצרך מדוע מובן: ואינו פרשיו". "ופשו ממ"ש ראי' רש"י מביא הא' בפירוש
פעמים! ריבוי "פשה" תיבת נאמרה שבה תזריע, בפ' – בחומש זו תיבה שמצינו בשעה בה בחבקוק,

הכתובים: בפשטות שמובנת כיון אחת, פעם אפילו זו תיבה רש"י פירש לא ששם אלא עוד ולא
גו'" תפשה פשה "ואם פשה", לא בעיניו עמד נתרב 51"הנגע שהנגע ריבוי, מלשון הוא ש"פשה" היינו, ה ,

ונתפשט.

אמר  שחבקוק שנים, ריבוי לאחרי שאירע ממאורע ("כמו") ראי' להביא רש"י הוצרך מדוע וא"כ,
פרשיו"? "ופשו בבל: על בנבואתו

"פשתן":ג) ע"ש "פישון" – פשתן" מגדל "שהוא הב' בפי' להבין צריך וכן

ד"שמים" הפירוש לפנ"ז כבר למד למקרא חמש שהבן – ומים",52ובהקדים אש מים, שם מים, "שא :
") ש' האות ואילו "שמים", בתיבת בשלימותה מופיעה "מים" שתיבת דתיבת yהיינו, הר"ת היא מים")

"y" או "א yא" דתיבת הס"ת או ".yם",

"פש  "פישון" בשם נרמז היכן – "פשתן" ע"ש ד"פישון" להפירוש בנוגע האות zאבל בתוספת ן"
ת'?

"שמימיו ד) "חדקל", לשם בנוגע ואילו לפירושו; ראיות רש "י מביא ו"גיחון" "פישון" לשמות בנוגע
לפירושו? ראי' רש"י מביא לא וקלין", חדין

נח  בפרשת להלן ממ"ש ראי' להביא יכול הי' המים".53ולכאורה "הקלו :

הבן  על לסמוך יכול רש"י הי' כבר, למד למקרא חמש שהבן ענין אודות מדובר הי' אילו ובשלמא
החומש  בהתחלת בראשית, בפרשת פסוק אודות שמדובר כיון אבל שלמד; מה כל זוכר שבודאי חמש
שמשם  יתפוס אזי המים", "הקלו נח בפ' ילמד חמש הבן שכאשר כך על סומך שרש"י לומר אפשר אי –

ראי'. ללא אותו ישאיר ובינתיים, וקלין", חדין "שמימיו "חדקל", השם לפירוש ראי' יש

"פרת"ה) בשם ולכאורה: האדם". את ומברין ורבין פרין "שמימיו רש"י: מפרש – "פרת" לשם בנוגע
בפסוק  רש"י שפירש מה למקרא חמש הבן שזוכר וכפי ד"פרין", הענין רק פרי,54מרומז "לשון "פרו",

כל  מרומז היכן – האדם" את "ומברין וכן "ורבין", פירושו, להמשך בנוגע אבל פירות"; עשו כלומר,
"פרת"? בהשם זה
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(49.201 ע' חמ"א מנחם תורת גם וראה ב. פט"ז, ב"ר
ד.50) שם,
ועוד.51) הֿז. יג, תזריע

ח.52) א,
ח.53) ח,
כב.54) א,
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"פרת" לפני בפסוק נזכרו ו"אשור" ש"כוש" אע"פ כי, – ואשור" "כוש ומפרש רש"י ממשיך ולאח"ז
המפרשים  השמות 55(כדיוק את תחילה לפרש שרוצה כיון "פרת", תחילה ומפרש הסדר את רש"י משנה ,(

בכלל  רש"י צריך מדוע היא הקושיא כאמור, אבל, ואשור". "כוש לפרש חוזר ואח"כ הנהרות, ד' כל של
זה  שבפסוק החוילה" "ארץ השם את מפרש שאינו גם ומה דוקא, הנהרות ד' של שמותיהם את לפרש

עצמו.

ד' לשמות בנוגע למקרא חמש הבן אצל שמתעוררת פשוטה שאלה לתרץ רש"י שכוונת ועכצ"ל
שיתבאר  וכפי שמותיהם, פירוש ע"י התירוץ, את מיד לבאר אלא לפרשה, רש"י צריך לא שלכן הנהרות,

לקמן.

זה  בענין שהחסירו מה להשלים כדי – בחגך" "ושמחת הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ושמח"ת]. בשמע"צ

***

.‚È ענינים וגם הדברים, בפרטי דיוקים יש ענין, וכבכל יאֿיב, פרקים עתה ילמדו התשובה באגרת
מובנים: שאינם כלליים

. בה' השמחה "גם צ"ל התשובה שבעבודת הזקן רבינו מבאר י"א האמונה בפרק עוד ובצירוף .
. להיות .והבטחון כי בה' בטוח וכו'".. לסלוח ורב ורחום חנון .

ד" הדיוק לבאר ממנו daxndוממשיך וביקש לאיש איש יחטא אם ודם, בשר "במדת כי, לסלוח",
במדת  אבל ורביעית, בשלישית ומכ"ש שנית, לו שימחול מאד קשה לסורו, חזר ואח"כ לו ומחל מחילה

. כי פעמים, לאלף א' פעם בין הפרש אין אלא הקב"ה ותכלית, גבול בבחי' אינן הקדושות מדותיו .
. א"ס הפר בבחי' אין א"ס בחי' ולגבי ומשוה . חשיב כלא קמי' דכולא לגדול, קטן מספר בין כלל ש

כו'". וגדול קטן

להבין: וצריך

הזקן  רבינו שמביא כפי – פעמים כמה שנעשה לחטא אחת פעם שנעשה חטא דומה שאינו מצינו
בזהר 56לעיל  אתפשט 57מ"ש תליתאה זמנא כו', רשימו עביד חדא זמנא קודב"ה קמי  ב"נ דחב "כיון

כו'". דא לסטרא דא מסטרא כתמא ההוא

לעיל  מבאר ש"בריבוי 58ועד"ז דקים", חבלים ופסיקת פגימת "כמשל שהם קלות לעבירות בנוגע
אלא  הדק", "חבל רק לא נפסק (שעי"ז מיתה או כרת בו שיש אחד בלאו כמו פגם להיות יכול החטאים

מאד". רבות פעמים אחד חטא בכפילת ואפילו החבל), כללות גם

רק הי' ורביעית, שלישית שנית, לפעם אחת פעם החטא עשיית בין החילוק אם הפעמים xtqnaובכן:
לעיל  המבואר ע"פ אבל לגדול"; קטן מספר בין כלל הפרש "אין הקב"ה שלגבי מובן אזי (בכמות),

זה הרי הג' שבפעם ixnblנמצא xg` beq שהקב"ה שכיון ההוכחה מהי וא"כ, הראשונה, בפעם מאשר
כללות  כשנפסק כו', השלישית בפעם גם וימחול שיחזור בודאי הדק, חבל כשנפסק הראשונה, בפעם מחל

החבל?!

.„È תמיד נגדי וחטאתי "ומ"ש – השמחה לענין בנוגע הפרק בהמשך במ"ש להבין צריך אין 59גם ,
. כתיב דהא ח"ו, נבזה עצב תמיד להיות וגו'המכוון ושמחה ששון תשמיעני תסמכני 60. נדיבה ורוח

..61וגו' דייקא נגדי אלא .. מרחוק .. לבבו רום לבלתי בין . לזכרון כשיהי' ה'.. נגד שחטא עיניו
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תל"ד)55) (ווילהרמשֿדארף, ארי לב עה"פ.ראה  ָ
פ"ג.56) אגה"ת
ב.57) עג, ח"א
ב).58) (צז, פ"ז שם

ה.59) נא, תהלים
יו"ד.60) שם,
יד.61) שם,
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. החטא זכרון יועיל השמחה לענין .ואדרבה, המתרגשות המאורעות כל בשמחה לקבל בכדי (וזו . .
וכמארז"ל  וכו'), קפידא מיני ומכל מכעס להנצל טובה וכו'":62עצה עולבין ואינן הנעלבין

פסוקים?א) משני השמחה ענין על ראיות להביא הזקן רבינו הוצרך מדוע

"תשמיעניב) – השמחה ענין נתפרש הראשון בפסוק dgnyeבשלמא oeyy מהפסוק הראי' מהי אבל ;"
תסמכני"? נדיבה "ורוח

ליג) "השיבה נאמר: הזקן, רבינו שמביא השני הפסוק רבינו oeyyבהתחלת אם ולכאורה, ישעך".
נדיבה  "ורוח סיומו, את ולא הפסוק, התחלת את להביא צריך הי' נוספת, ראי' להביא רוצה הזקן

השמחה? ענין כלל נזכר לא שבו תסמכני",

.ÂË העולמות עליות מענין בזוה"ק ממ"ש "כנודע י"ב, בפרק הזקן רבינו דברי על להתעכב יש וכן
שתוכן  – מנחה" קומץ או המזבח, ע"ג תור, או יונה בן אחד, עוף בהקרבת דלתתא באתערותא העליונים

בתניא  נוספים במקומות גם הובא זה שביניהם:63ענין השינויים פרטי על להתעכב ויש ,

להו  קרית זמירות דוד ד"ה אחרון, מצוה 64בקונטרס בדקדוק תלויים ותחתונים עליונים העולמות "כל :
כו'". ושפעם חיותם לקבל העולמות כל ועולים עליון יחוד נעשה כשר הקרבן אם ד"מ א',

חד  וחיוהי איהו ד"ה כ', סי' אגה"ק בסיום – ופני 65ולפנ"ז שור פני שבמרכבה עליונים "מלאכים :
המזבח, שע"ג מהקרבנות אליהם העולה והעוף הבהמה מרוח ומסתפקים וניזונים מאד נהנים נשר

הזוה"ק  לשון דילהון".66וכדקדוק ועיקרא מיסודא ואתהניין

להבין: וצריך

העליונים א) העולמות "כל בקו"א: כמו ולא העליונים", העולמות "עליות ע"ד רק נזכר באגה"ת מדוע
כו'"? ותחתונים

.ב) "עוף רק נזכר באגה"ת באגה"ק?מדוע כמו "בהמה", ולא מנחה", קומץ או .

באגה"ק?ג) כמו נשר", ופני שור פני שבמרכבה עליונים "מלאכים ע"ד באגה"ת נזכר לא מדוע

בארץ  הצל והעתקת הילוך "משל ע"ד באגה"ת המבואר הענין לתוכן ביותר מתאים זה שענין ובפרט
עליונים  ש"מלאכים להביא מתאים הי' לזה ובהמשך מילין", אלפים ברקיע השמש גלגל הילוך לפי טפח
אליהם  העולה והעוף הבהמה מרוח ומסתפקים וניזונים מאד נהנים נשר ופני שור פני שבמרכבה
בדוגמת  שלמטה, והעוף הבהמה של השורש הם שור" ופני נשר ש"פני כיון המזבח", שע"ג מהקרבנות 

בארץ. הצל שורש שהוא ברקיע השמש גלגל הילוך

רבותינו  סיפור כידוע אחת, לאות בנוגע אפילו התניא, בספר הזקן רבינו של הדיוק גודל ידוע והרי
בודאי 67נשיאינו  שהוא שלם לענין בנוגע וכ"ש מ"א, פרק בהתחלת "ועיקרה" שבתיבת ו' לאות בנוגע

(ולא  הזקן רבינו של מכתי"ק שנדפסה שכיון התשובה, אגרת אודות כשמדובר ובפרט הדיוק. בתכלית
הקדושה"), ידו כתבי תמו ש"ספו לאחרי התלמידים", אצל המפוזרים "מהעתקות שנדפסה אגה"ק כמו

הדיוק  בתכלית הם הענינים שכל בודאי .68הרי
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וש"נ.62) א. כג, יומא
(ע'63) כאן לסש"ב" קצרות והערות הגהות "מ"מ, גם ראה

פד).
סע"א.64) קס,
רע"א.65) קלג,

פינ 66) גם *חס בפ' מבאר ושם ואילך. סע"ב רמ, זח"ג –
ואכיל  באשא ועאל נחית ש"ארי' שבמרכבה, ארי'" ל"פני בנוגע

מתמן". ואתהני
וש"נ.67) רלו. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ואילך.68) 72 ס"ע חנ"ד מנחם תורת גם ראה

(*gp 't mb xkfp dgpdd zniyxa.dq `"gfl dpeekd ile`e,`"rq" :`nlra oepi` `paxwe `nlrc oepi` dxtk `iwicv± "l rbepa"mc` ipt"
l"pd qgpit 't xdfa x`eand lr sqep)" :'ek 'iznype 'igex onz aixwne `lkc `xwir mc`"(.
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.ÊË האזינו ש"פ בשיחת להמדובר (בהמשך הביאור לנבון 69המשך "ודעת התשובה: אגרת בסיום (
להשלמה" התחלה ש"מתכיפין [כיון התשובה אגרת ובהתחלת טוב", ימצא דבר על ומשכיל שבזה 70נקל ,

התורה]: מהתחלת הפעם עוד  מתחילים התורה את כשמסיימים מיד שלכן, שבתורה, האיןֿסוף מתבטא
. יומא בסוף האזינו."תניא ש"פ בשיחת נכלל – הברייתא" עכ"ל .

וככל  עליהם, להתעכב שצריך התשובה באגרת ענינים כו"כ עוד שיש שליט"א, אדמו"ר כ"ק [וסיים
סוף]. אין עד ענינים ריבוי ימצאו שילמדו,

.ÊÈ'ב בפרק הזקן רבינו מ"ש על להתעכב יש דבר 71כמו"כ שעל ואמוראים תנאים בכמה ש"מצינו ,
יוצאה  פרה שתהא מתיר שהי' ראב"ע "כמו (א) דוגמאות: ג' ומביא מאד", הרבה תעניות מתענים היו קל

שכנתו של פרתו כן יצאה אחת ופעם אוסרים, וחכמים קרני' שבין שיניו ברצועה והושחרו בו, מיחה ולא
בירושלמי  (כדאיתא חביריו" דברי קיים שלא על הצומות בושני 72מפני שאמר יהושע ר' "וכן (ב) ,(
בחגיגה  (כדאיתא הצומות" מפני שיניו והושחרו ב"ש, פעם73מדבריכם הונא "ורב (ג) נתהפכה ), אחת

במו"ק  (כדאיתא צומות" מ' והתענה תפילין של רצועה מוסיף:).74לו הנ"ל, דוגמאות שמביא ולאחרי
רבות". "וכהנה

להבין: וצריך

תנאים א) כמה "מצינו לכתוב מספיק הי' לכאורה לדוגמאות; הזקן רבינו בכלל זקוק מה לשם
וכו'"? ראב"ע "כמו לכתוב צריך ולמה דוגמאות, לבד ימצאו יחפשו, וכאשר כו'", ואמוראים

כו"כ ב) עוד ישנם הרי דוקא; אלו דוגמאות בחר מדוע – דוגמאות להביא רוצה הזקן רבינו אם גם
שכ  כפי תעניות, ריבוי שהתענו ואמוראים תנאים אודות חז"ל במדרשי "וכהנה סיפורים בעצמו אדה"ז ותב

zeax,"

חגיגה – במסכת יהושע ר' אודות בהסיפור כשמסתכלים הרבה: לחפש צריך רואים 73ולא ,
נזיר  למסכת צויין הש"ס" לאגה"ת 75שב"מסורת בהגהותיו הצ"צ מציין ר'76(וכן אודות מסופר ששם (

תעניותיו" מפני שיניו ש"הושחרו –שמעון

דוקא? אלו ודוגמאות דוגמאות, שלשה הזקן  רבינו בחר מדוע וא"כ,

הונא;ג) ורב יהושע ר' ראב"ע, – והאמוראים התנאים שמות את להביא הזקן רבינו צריך מה לשם
שמות  אבל קל, דבר על גם שהתענו להוכיח כדי אותם להביא שצריך מובן הסיפורים, לפרטי בנוגע
"שלשה  אגה"ת: ריש וע"ד המדובר. הענין בתוכן לכאורה ביאור מוסיפים אינם והאמוראים התנאים

ישמעאל. דר' שהן מעתיק ואינו כו'", כפרה חילוקי

.ÁÈ:בזה והביאור

עבירות  שבמחשבה, עבירות סוגים: ג' ישנם – העבירות על בהתשובה גם ובמילא – בעבירות
שבמעשה. ועבירות שבדיבור,

בכ"מ  המוכרח שידוע 77וע"פ ועד ביותר, החמור הוא מעשה – גיסא מחד מיוחד: חומר סוג בכל יש ,
מענישין  אין מחשבה ("איידעלער")78שעל דק היותר לבוש הוא שמחשבה זה מצד גיסא: לאידך אבל .

חז"ל  וכלשון יותר, חמורה מחשבה הרי מיוחד 79– חומר יש (ועד"ז מעבירה" קשים עבירה "הרהורי :
במעשה). שאינו בדיבור
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(6972 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סי"ט ואילך; סט"ז
ואילך). 74 ע' ואילך;

בראשית.70) לחתן "מרשות"
שליט"א 71) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"כ עד מכאן

ואילך. 181 ס"ע חל"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה ניתוספו זו במהדורא

והערות 72) בקיצורים – הצ"צ שמציין (כפי ספ"ה שבת
לשם).

ב.73) כב,
א.74) כה,
ב.75) נב,
לט.76) ע' לתניא והערות קיצורים
פי"א.77) ח"א תניא גם וראה
ח"א.78) בתניא – ואילך מפל"ז ג"כ ולהעיר
פי"א.79) בתניא הובא – רע"א כט, יומא
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לרצון  "שיהי' מה'", רצון "להפיק כדי קרבן במקום שבאים תעניות – כאן המדובר לענין ובנוגע
כקודם  ית' לפניו וחביב ומרוצה ה' מובן לפני הרי – הרצון) סילוק נעשה החטא שע"י (בגלל החטא"

ענין  יותר נוגע שבזה לומר, מקום יש דק, היותר לבוש הוא שמחשבה וכיון כו'. הדקות ענין שנוגע
התענית.

ובסדר אלו, דוגמאות ג' הזקן רבינו שנקט מה יובן שלא dfועפ"ז כו' מיחה "ולא לראש לכל דוקא:
מעשה. – תפילין" של רצועה לו ו"נתהפכה דיבור, – ב"ש" מדבריכם בושני "שאמר מחשבה, – קיים"

.ËÈ:הונא ורב יהושע ר' ראב"ע, – והאמוראים התנאים שמות שמביא מה גם מובן הנ"ל ע"פ

הגמרא  כדברי כהן, הי' – הסוגים 80ראב"ע בג' נעלית היותר שהמדריגה וכיון לעזרא. עשירי דור שהי'
מכהן  היא המחשבה לענין בנוגע הדוגמא לכן הכהן, מדריגת היא וישראלים) לוים (כהנים בבנ"י שישנם

העליון. וקצה הדקות תכלית – ראב "ע –

חנני' בן יהושע ר' הוא יהושע ר' סתם כי לוי, הי' – יהושע המשוררים"81ר' "מן שהי' ולכן 82, .
בין  ממוצע שהוא הדיבור דוגמת – לישראל כהן בין ממוצע הוא לוי כי, דיבור, על היא ממנו הדוגמא

מזח"ג  ולהעיר – למעשה. ושם 83מחשבה גופא". ישראל לבא, לוי מוחא, לסטרא 84"כהנא שייך דכהנא ,
קלא. לארמא ולוי דמחשבה,

ישראל  הי' – הונא מסופ 85ורב שאודותיו הונא הוא (ורב כו'", לו נתהפכה אחת ש"פעם בגמרא ר
לי'" כייפי הוו אסי ור' אמי ש"ר' הונא רב הגמרא 86אותו כסיפור הוה 87, "לא אמרו אסי ור' אמי שר'

מיני'"). רישין לדלויי לן

בירושלמי  מ"ש לפי הי'88[וגם זה הונא רב גם הנה – חייא ר' שבימי הונא רב אודות שהמדובר
גלותא" "ריש הי' הוא שהרי יהודה 89ישראל , משבט מוצאם גלויות ראשי וכל ומה 90, ,mixkf 91שבהם.[

השלישי  והלבוש בבנ"י, והאחרון השלישי הסוג – מישראל היא למעשה בנוגע הדוגמא ולכן,
התחתון. קצה המעשה, לבוש והאחרון,

.Î נזיר שבמסכת תעניותיו" מפני שיניו ש"הושחרו מר"ש דוגמא מביא שאינו הטעם גם מובן 75עפ"ז

של ענין הי' ר"ש אצל כי, –xeaic יש לדיבור ובנוגע יודע"), איני בו חזר משמת "אם ר"ע על (שאמר
לוי. שהי' יהושע מר' הדוגמא בחר  כנ"ל, ממוצע בחי' הוא שדיבור וכיון יהושע; מר' הדוגמא כבר

דבר "על שגם דוגמא כאן להביא רוצה הזקן רבינו לזה: יכול lwונוסף אינו ולכן כו'", מתענים היו
שהי' ר"ע על כו'" משמת "אם אמר שר"י כיון מר"ש, הדוגמא קל;eaxלהביא דבר זה אין ובמילא ,

חברים. שהיו וב"ש יהושע ר' משא"כ

דברי קיים שלא "על הראשונה בדוגמא מוסיף זה שמטעם לומר, –eixiag[ויש מיותר דלכאורה – "
שזהו להדגיש lwבכדי xac[92.

***

.‡Î:רש"י בפירוש הביאור
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סע"ב.80) כז, ברכות
שם.81) תוס' ב. נו, נזיר – אליעזר ור' ד"ה רש"י
ב.82) יא, ערכין
ב.83) רכד,
א.84) לט,
ב.85) נט, גיטין – הונא רב ד"ה רש"י
שם.86) גיטין
שם.87) מו"ק
שם.88) מו"ק – חייא ור' בתוד"ה הובא
ח"ג 89) דרש"ג אגרת גם וראה שם. בתוס' הובא – ירושלמי

פ"ב.
יו"ד.90) מט, ויחי פרש"י א. ה, סנהדרין
(91– ג פל"ג, בב"ר וכ"ה שם. סנהדרין – דהכא תוד"ה

ped`לענין ax.גלותא ריש
שכיון 92) ואמר, בשעון, הביט שליט"א אדמו"ר כ"ק

בכל  הביאור הנה מנחה, לתפלת למהר וצריכים מאוחרת, שהשעה
להזדמנות  ישאיר ואילך), סי"ג (הנ"ל באגה"ת השאלות שאר
רק  יסיים ועתה מנחה), תפלת עד זמן יותר (כשישאר אחרת

רש"י. בפירוש הביאור
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. האחד "שם הנהרות, ד' אודות לומד למקרא חמש הבן מתעוררת כאשר – וגו'" השני הנהר ושם .
בקריאת  הצורך מהו – אדה"ר בריאת קודם עדן גן בריאת אודות כאן שמדובר כיון פשוטה: שאלה אצלו

אלו?! בשמות להם שיקרא מי שאין בשעה בה אלו, לנהרות שמות

עדן. גן מעלת גודל מודגשת שבהם הנהרות, שמות פירוש ע"י רש"י  מתרץ זו ושאלה

.·Î:ובהקדמה

עדן  גן של שבחו אודות מדובר אלו .93בפסוקים "ויטע :. בעדן גן .. ויצמח נחמד . עץ כל (בו) .
הדעת". ועץ גו' החיים ועץ למאכל וטוב למראה

כל  את הסובב ש"הוא "פישון" הנהר על הסימן (שזהו החוילה" ל"ארץ בנוגע מ"ש לבאר יש ועפ"ז
– השוהם" ואבן הבדולח שם טוב ההיא הארץ "וזהב ומוסיף: הזהב", שם "אשר החוילה"), ארץ
גודל  להפליא כדי הוא זה כל אלא – החוילה"?! ב"ארץ קורה מה נפק"מ למאי מובן: אינו דלכאורה

החוילה, ארץ כל את סובב והי' ממנו שיצא פישון שנהר עדן, גן של החוי lrtשבחו שיהי'בארץ לה
. ("זהב משובח זהב אלא זהב, סתם ולא זהב, הי'שם זה שכל – השוהם" ו"אבן "בדולח" וכן טוב"), .

עדן! מגן שיצא פישון הנהר מצד

לארבעה והי' גו' מעדן יוצא "ונהר מ"ש גם יתבאר הלשון miy`xועפ"ז דיוק מובן אינו דלכאורה – "
וכיו"ב? "יאורים" לנהרות) בנוגע הרגיל (כהלשון ולא "ראשים",

המדרש  מדברי ד'50[ולהעיר אלו ראשים, לד' אלא כאן, כתיב אין נהרים לד' והי' יפרד "ומשם :
מקרא]. של לפשוטו שייך ואינו הדרוש, ע"ד רק זהו אבל, כו'", ראשים ד' כנגד גליות

לארבעה "והי' כתוב הי' אם הנה ג"ע, של שבחו אודות מדובר שכאן שכיון – בזה ",zexdpוהביאור
גדול  נהר לראות יכולים צרפת במדינת גם – שבדבר?! ההפלאה מהי שואל: למקרא חמש הבן הי' אזי

חלקים! (ויותר) לחמשה אפילו שנחלק

לארבעה "והי' נאמר ממנו miy`xולכן שיוצא שהנהר עדן, גן של ההפלאה גודל את להדגיש כדי – "
" שהם נהרות לארבעה שבעולם.miy`xמתחלק הנהרות לכל המקור שהם היינו, ,"

.‚Î הנהרות לד' שמות בקריאת הצורך מהו למקרא חמש הבן שאלת את גם רש"י מתרץ לזה ובהמשך
כמודגש  מיוחדות, מעלות בהם שיש נהרות ד' יוצאים שממנו בכך גם מתבטא עדן גן של שבחו שגודל –

בשמותיהם:

האחד ופשו oeyit"שם כמו פישון, נקרא הארץ את ומשקין ועולין מתברכין שמימיו שם "על – "
ריבוי  מלשון ("פשו" פ'94פרשיו" האותיות ג' ישנם "פישון" בתיבת (כי פשתן מגדל "שהוא ע"ש או ;(

ובושו מצרים אצל שנאמר "פשתן"), שבתיבת ן' מצוי ש' פשתן הי' שבמצרים והיינו, פשתים", עובדי
פשתים"95לרוב  "עובדי הוא: המצריים על שהסימן כך, כדי ועד ,96.

השני הנהר והולך oegib"ושם שמנגח יגח, וכי כמו מאד, גדולה והמייתו והומה הולך "שהי' – "
מובן  שפירושה תיבה אינה "גיחון" כי, – יגח" וכי "כמו ראי', להביא צריך שרש"י והטעם והומה".

הפרשה  בהמשך [ואדרבה: הקודש "על97בלשון הואjpegbנאמר שפירושו הנהר jtidlתלך", ממעלת
יגח", "וכי ממ"ש ראי' רש"י מביא ולכן וכו'"], והומה הולך "שהי' "גיחון", בשם להתבטא שצריכה

כו'. רעש מתוך היא השור שנגיחת

השלישי הנהר ו"קל"lwcg"ושם "חד" כי כלל, בפירוש צורך אין וכאן וקלין". חדין "שמימיו – "
מובן. שפירושם הקודש בלשון תיבות הם

הוא הרביעי האדם".zxt"והנהר את ומברין ורבין פרין "שמימיו – "
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ואילך.93) ח ב,
פרשיו".94) "רבו שם: פרש"י ראה
טז.95) ז, משלי פרש"י גם ראה

הנהר".96) על פשתים "זורעי שם: פרש"י ראה
יד.97) ג,
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ובהקדים:

ורבו" "פרו הפסוק ורבו,54על ובא יותר, ולא א' מוליד א' הי' פרו, אלא אמר לא "אם רש"י: מפרש
הרבה". מוליד שאחד

בזה? וההפלאה החידוש מהו מובן אינו פרין", "שמימיו רק מורה "פרת" שהשם נפרש אם ובנדו"ד:
"ורבין". גם להוסיף בהכרח ולכן –

לפעולה בנוגע כי, – האדם" את "ומברין מוסיף ש"הוא ux`aורש"י ל"פישון" בנוגע בשלמא הנה ,
יורדים  גשמים שאין כיון הארץ", את ומשקין ועולין מתברכין ש"מימיו בכך צורך יש מצרים", נהר נילוס

הארץ  את ומשקה עולה נילוס אלא ע"י 98במצרים היא הארץ השקיית הרי פרת, לנהר בנוגע אבל ;
רש"י  שפירש [וכפי אין 99הגשמים שאדם "לפי הארץ", על אלקים ה' המטיר "לא האדם בריאת שקודם

עליהם  התפלל לעולם, צורך שהם וידע אדם וכשבא גשמים, של בטובתן מכיר ואין האדמה, את לעבוד
היא  ורבין") פרין ("שמימיו פרת נהר של הריבוי שפעולת ועכצ"ל והדשאים"], האילנות וצמחו וירדו,

את ש"מברין –mc`d."

פעמים  כו"כ שנאמרה "פשה" מתיבת ולא בחבקוק, ממש"נ ראי' רש"י מביא מדוע לבאר, צריך ועדיין
כפי  – פירושים בב' הצורך מהו וכן תזריע), בפ' כמו אינו כאן שהפירוש מוכח, (שמזה תזריע בפ'

מנחה). להתפלל תיכף וצריכים מאוחרת, שהשעה (כיון אחרת בהזדמנות שיתבאר

המצוות" "מכירת לערוך שי' להגבאי הורה שליט"א אדמו"ר ].100[כ"ק

•
h"kyz'd ,ixyz g"k ,'` mei .c"qa

±a"'wd excga ,c"ag xtkc 'iy y"p`l "zillk zecigi±
מוגה  בלתי

בכלל,‡. ישראל וארץ חב"ד כפר תושבי של באיֿכח כאן שנמצאים כיון

בקשתם – הנה שמח"ת, לאחרי ובפרט תשרי, חודש לאחרי כשעומדים בכלל, בנ"י אצל והרי
בארץ" "שלום שיהי' היא תומ"צ 1הראשונה עם הקשור שמחה של ושלום ,–

בנוגע  – בפרט וכאן שהם מקום בכל בנ"י ממנו שביקשו הבקשות כל יתקבלו שבודאי השי"ת יעזור
המצטרך, בכל טפחים מעשרה למטה בפועל שתומשך ומתוקה, טובה לשנה

הקב"ה  של ברכתו להמשכת כלי הוא ש"שלום" ובכל 2וכיון בארץ", "שלום יהי' לראש לכל הנה ,
מנוחה  מתוך יהדות, בעניני ולעסוק מצוות ולקיים תורה ללמוד יוכלו ואז ישראל, של מושבותיהם

והרחבה,

בנוגע  חב"ד, בעניני ולהוסיף להמשיך שיוכל לשמו, הראוי באופן שיהי' – חב"ד לכפר בנוגע ובפרט
לארץ, בחוץ והן הקודש בארץ הן מגעת, שידו מקום ובכל למשפחות, בנוגע בעצמו, אחד לכל

לבב. וטוב שמחה מתוך זאת ולעשות

*
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יו"ד.98) מז, ויגש מקץ. ר"פ פרש"י
ה.99) ב, פרשתנו

מרחשון 100) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(183 ע' חנ"א מנחם (תורת ס"ח דאשתקד א) (התוועדות
ו.1) כו, בחוקותי
בסופה.2) עוקצין ראה
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בנ ·. – יותר חב"ד:ובפרטיות כפר לעניני וגע

כל  את להכיל שיוכלו שם, לבתיֿכנסיות בנוגע להשתדל הצורך אודות עוררו שכבר כאלו יש
אותם. ולהגדיל להרחיב צורך יש זה שבשביל המתפללים,

וצירוף  איחוד ע"י ביתֿכנסת בכל המתפללים מספר יתמעט שלא באופן להיות צריך זה ענין אמנם,
ירחיבו  ואדרבה: ותורה, תפלה מקום ישאר ומקום מקום שכל להבטיח יש אחד; למקום המתפללים

יותר. עוד אותו ויגדילו

שם  שנמצאים למוסדות בנוגע גם .3ועד"ז

וכו'. לתקציב בקשר חב"ד, כפר של ה"ועד" עם להתדבר יש זה ובכל

ע"ה – ּפאריז אברהם ר' המנוח ע"י שנוהלו לענינים את 4בנוגע כאן הנמצאים מאלו למנות יש , ַ
חן  דובער ר' – שבתוכם מתאים והיותר לזה, בתקופה 5המתאימים לו יעזרו – סיוע יצטרך ואם .

בזה. שיתרגל עד הראשונה,

חב"ד:‚. בכפר בכלל הבנינים הרחבת אודות לעורר יש וכמו"כ

הוא  חב"ד כפר של שיחודו שחושבים ביניהם שיש חב"ד, כפר תושבי על גדול שפלא כמ"פ דובר
בנוגע שמא zeipgexlרק מתייראים מיד הנה הוצאה, הדורש ענין אודות עמהם כשמדברים ולכן, הענינים,

לתפקידו, הראוי באופן להיות צריך חב"ד שכפר שכיון בשעה בה – לירות כמה עוד להוציא יצטרכו
הקודש  ארץ כל של "מרכז" שבו,6בתור הענינים כל את לבסס צריך מרכזי, ענין אודות כשמדובר הרי ,

בפועל. הגשמיים הענינים והן הרוחניים, הענינים הן

שיהי' כדי שמוכרח מה לכל בנוגע אבל, חשבון, כל וללא תועלת כל ללא ממון לבזבז אין בודאי
באופן  החשבונות את לערוך שיש אלא בדבר. הכרוכות ההוצאות מפני להתיירא אין – מרכזי מקום
שיוכלו  כדי ההכנסות את להשיג במרץ ולהתעסק להשיגם, שמקווים ההכנסות עם גם יתאימו שההוצאות

ההוצאות. את לכסות

מרכזי: לביוב בקשר שהתעוררה לשאלה בנוגע – דוגמא ובתור

המקום. לטהרת שנוגע שו"ע ע"פ ענין זה הרי – לראש לכל

בשלימות  נעשה זה הרי כולו, הכפר כל של מרכזי ענין שנעשה באופן דבר עושים כאשר לזה, ונוסף
הפרטיים. התושבים של הנפש פיזור את וממעט יותר,

ענינים. לכמה בנוגע גם הוא וכן דוגמא, רק זוהי וכאמור,

*

הכפר:„. תושבי לכל למסור שצריך כללי ענין עוד יש

דוחק  מצד הנה גוים, ביד הממשלה היתה שבהם ממקומות באו הכפר שתושבי שכיון – ובהקדים
כמה  לחסוך כדי וכיו"ב, המסים לתשלום בנוגע ("דרייעריי") בתחבולות להתחכם הורגלו וכיו"ב הפרנסה
על  וה"היתר" וכיו"ב, צדקה נתינת והבנות, הבנים חינוך תומ"צ, לעניני בהם להשתמש שיוכלו רובלים

כו'. גוי טעות מצד הי' זה

למסים, בנוגע שמערימים עי"ז וא"כ, גוי, טעות של היתר אין הרי – חב"ד בכפר כשנמצאים אמנם,
מן שנוטלים כמו זה ביכלתו miaxdהרי יש רוצה שכאשר היחיד, מן שנוטלים ממה יותר חמור ענין שזהו ,

כמ"ש  לו, שמגיע מה לחבירו שמשיב עי"ז גם אלא הקב"ה, כלפי התשובה ע"י רק לא – זאת 7לתקן
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(3) קצת ).l"endחסר
תשכ"ח.4) אלול בכ"ב שנפטר
בתחלתו).5) חכ"ו (אג"ק זו שנה עשי"ת ה' מכתב גם ראה

וש"נ.6) .79 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה
כג.7) ה, ויקרא
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בגמרא  כמבואר השבה, לו שאין באופן זה הרי לרבים, בנוגע משא"כ גו'", ומה 8"והשיב הדבר; חומר
צרכי עבור מיועד המסים תשלום של שהממון ענינים i"paגם עבור גם – וחלקו וכיו"ב, הדרכים תיקון –

תומ"צ. עם הקשורים

אנש  חב"ד, כפר תושבי לכל – שירצו כפי השו"ע, בשם בשמי, – למסור יש בנוגע ולכן, ונשים, ים
מסים  בעניני ("קונצן") ה"התחכמויות" (ע"י 9לכל שחייבים ממה פחות לשלם מאומה, לשלם לא –

המעמד  אודות כאן מדובר שלא – זמן באיחור לשלם או המס), סכום את ולשום להעריך הממונה הטעיית
ע"י  שמתנהלת הקודש בארץ שחי יהודי תושב אודות מדובר אנגליא; או אמריקא ברוסיא, שהי' ומצב
פרוטה  כל (שהרי הרבים גזל של בענין להכשל כדאי לא פרוטות כמה לחסוך בשביל ולכן, יהודי, שלטון
מתוך  המס, את לשלם  מוטב – כו' ולהסביר לטעון במקום אותה); שנוטלים כמו זה הרי נותנים, שלא
עושה  שהוא מהטובה יותר גדולה טובה לו עושים המס, תשלום את ממנו מקבלים שכאשר ידיעה

שלו. הלירה את נותן שבה ל "קופה"

*

בחסידות,‰. והן בנגלה הן חב"ד, בכפר שנלמדים תורה שיעורי בחיזוק להשתדל יש כמו"כ
ובחסידות, בנגלה השיעורים באחד משתתף שאינו חב"ד כפר מתושבי אחד יהי' שלא ולהבטיח

ברכה, עליו תבוא – אחד משיעור ביותר להשתתף ויכול שראוי מי  וכל

בנוגע  (ועד"ז ברבים התורה לימוד ובפרט התורה, לימוד עבור בעלֿחוב נשאר לא שהקב"ה ובודאי
בגשמיות. והן ברוחניות הן ככה, כמ"פ בברכותיו ומוסיף המצוות), לקיום

רבות  שדובר להשתדל 10וכיון יש הזקן, רבינו של התשובה אגרת אודות – לדבר ימשיכו ובעזה"י –
התשובה. באגרת גם ברבים שיעורים לזמן מזמן יתקיימו ברבים הנלמדים השיעורים שבין

זאת  וישלים ימלא ברבים, הנלמד השיעור עבורו מספיק לא אם – עצמו בפני אחד לכל ובנוגע
לעצמו. בלימודו

בארץ  הן שנמצא, מקום בכל מישראל אחד לכל גם אלא חב"ד, כפר לתושבי רק לא נוגע זה וכל
אוהל. ליושבי גם אלא עסקים, לבעלי רק ולא לארץ, בחוץ והן ישראל

***

.Â"לנוער "מרכז של הבית חנוכת חב"ד בכפר תערך מרחשון, ר"ח רביעי, שביום אבקשכם 11כיון –
בגשמיות  גם אחיזה לה שיהי' באופן שתהי' בכלל, הברכה על נוסף השתתפותי, את ע"י 12למסור –

של  מההתוועדות שהוא באמרו משקה, בקבוק השולחן על הניח שליט"א אדמו"ר (כ"ק משקה בקבוק
המסובים. בין ממנו שיחלקו הנ"ל), המרכז של הבית לחנוכת במיוחד ששייך שמח"ת,

ממש  ובקרוב במילואו, תפקידו את ימלא שהבנין – טפחים מעשרה למטה הברכה תומשך ועי"ז
המקום" לי "צר הבנין: בעניני המתעסקים ועד 13יאמרו בו, ומשתמשים בהלומדים שנתמלא כיון ,

באיכות. הבנין בהרחבת גם יתוסף שעי"ז בכמות, הבנין הרחבת אודות לחשוב שיצטרכו

ואמר:) משקה, בקבוק עוד השולחן על הניח שליט"א אדמו"ר (כ"ק
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הרבים 8) גזל ערך ה) (כרך תלמודית באנציק' בהנסמן ראה
ואילך). תקט (ס"ע

ואילך.9) תקד ע' חי"ח ואילך. קסה ע' חט"ז אג"ק גם ראה
ועוד.

ס"ע 10) חנ"ד מנחם (תורת סי"ז שמח"ת יום שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 190

ע'11) חכ"ו (אג"ק זו שנה מרחשון בדר"ח מכתב גם ראה
וש"נ. ז).

לבוש 12) ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה
שם. לך לך הרקאנטי על

כ.13) מט, ישעי'



h"kyz'dכב ,ixyz g"k ,'` mei

תושבי  עבור כללית התוועדות שם לערוך כדי חב"ד, כפר עניני כללות עבור משקה בקבוק ועוד
כאן, שנאמרו מהענינים נקודות להם ולמסור החינוך, שבמוסדות והתלמידות התלמידים עבור וכן הכפר,

הלב  אל שנכנסים הלב, מן היוצאים דברים שיהיו פעולתם.14ובאופן ופועלים

ואמר:) משקה, בקבוק עוד השולחן על הניח שליט"א אדמו"ר (כ"ק

שימסרוהו  הם), (שימנו המוסדות רוב ובאיֿכח חב"ד, כפר מבאיֿכח אבקש – נוסף משקה ובקבוק
שז"ר  מר –15לידידנו בעלֿפה גם בכתב, לו שכתבתי מה על נוסף – ולברכו חב"ד, כפר ובשם בשמי ,

אור" ותורה מצוה ב"נר ומאירות טובות ושנים ימים היהדות 16באריכות והפצת ביסוס עבור לפעול ויוכל ,
הצל  ומתוך לבב, ובטוב בשמחה ואור, והולך דמוסיף המלאה באופן "מידו הטבע, מדרך שלמעלה חה

והרחבה" הקדושה .17הפתוחה

עצמם]. לבין בינם "גורל" ויערכו המשקה בקבוקי את שיקחו הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

.Ê בשורות מכאן ותמסרו ובמילואם, בשלימותם לבב, ובטוב בשמחה ייעשו הענינים שכל ויה"ר
טובות. בשורות משם ותכתבו טובות,

– כהווייתם הדברים פרטי יודעים לא היום שעד כך כו', השני על סמך שאחד אירע שבעבר וכיון
יכתוב  שאחד או ביחד, שיכתבו שנים, או (אחד השליחות מילוי אודות לכאן שיכתוב מי שיבחרו כדאי
עדיין  בהיותכם או הטיסה, במהלך – מיד שיבחרו טוב ומה נוסף), ענין פרטי יכתוב והשני זה ענין פרטי

("פריש"). חיות של באופן עדיין שהענין זמן כל לאה"ק, בבואכם מיד או בניוֿיורק,

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת נעשה שסוכ"ס טובות בשורות שנשמע – ל"נחלה 18והעיקר עד ,
מצרים" ממש.19בלי בקרוב צדקנו משיח לקראת ונלך ברוחניות, והן בגשמיות הן ,

*

.Á המשתתפים לכל ימסרו לעיל, האמור כל על נוסף הנה בגורל, שזכו אלו כאן שנמצאים כיון
עמכם  שהדיבור להם, ולומר בהתוועדויות, שנאמרו מהענינים – לפורטם צורך ואין הם שרבים – בגורל

בגורל. והמשתתפות מהמשתתפים ואחת אחד לכל גם מכוון בגורל) הזוכים (עם

הרחבה  מתוך ובזמנו, בעתו ולבוא ליסע בעצמו יוכל מהם אחד שכל לטובה, משאלותם השי"ת וימלא
לבב. וטוב שמחה ומתוך

הראוי  באופן יהי' שהכפר להשתדל שצריכים חב"ד, כפר "ועד" של לבאיֿכח עוה"פ [אמר
ענין  גם כולל הענינים, פרטי לכל בנוגע הכפר, מייסד הרבי של לרצונו נאמען") דעם ַָָ("אנהאלטן

ברוחניות]. הרחבה ועאכו"כ בגשמיות, ההרחבה

•
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ועוד.14) א. סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
זו,15) שליחות אודות לו שיודיעו לאחרי הוסיף: ואח"כ

מחברי  שיבקרוהו אלו את ויבחרו המתאים, הזמן את ויקבעו
שם). אג"ק גם (ראה בראשם הרב גם ואולי ה"ועד",

כג.16) ו, משלי
דברהמ"ז.17) הג' ברכה
יד.18) כח, ויצא
סע"א.19) קיח, שבת
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מאידית  תרגום

. חז"ל דברי לפי ביאור  ביתר  יובן הענין
אין  אלקים  ברא  ["מקדם  "בראשית " הלשון בדיוק 
אלא  כאן, כתיב  אין ומתחילה  כאן, כתיב 

–18בראשית " שנקראת ] התורה  ראשית 19"בשביל 
שנקראו  ישראל  ובשביל  תבואתו"20דרכו .21ראשית 

"בראשית " תיבת  על  היא  חז"ל  שדרשת  מכיון
בריאת  ראשית  על  הכתובים  בפשטות  דקאי –
בהמשך  (כמדובר  הבריאה  פרטי כל  עם  וארץ  שמים 

הידוע  פי על  ובפרט  לומר , מסתבר  – 22הכתובים )

שייכות  ביניהם  יש  אחת  בתיבה  פירושים  ששני
– "שעטנז" מתיבת  בלימוד  זאת  שרואים  (וכפי

ונוז" טווי את 23"שוע  שוללת  אינה  זו שדרשה  ,(
ראשית  על  (דקאי ב "בראשית " הפשוט  הפירוש 

באה  היא  אלא  דקאי הבריאה ), הדרש  את 
"ראשית ". שנקראו וישראל  תורה  על 

חז"ל  פירוש  בין בשייכות  ביאור  דרוש  זה  לפי
פירושים  שני ה "ז בפשטות  – הפשוט  לפירוש 
אין  חז"ל  דרשת  לפי הקצה : אל  הקצה  מן שונים 
אלא  העולם  לבריאת  מתייחסת  "בראשית " תיבת 
ובשביל  כו' התורה  ("בשביל  וישראל  לתורה 
בערך  שלא  והינם  לבריאה  שקדמו – ישראל ")

? מהבריאה

על  רש "י פירוש  לפי יותר  מתחזקת  הקושיא 
" וז"ל : הפירושים , שני את  שמביא  אין הפסוק ,

דרשוני, אלא  אומר  ברא ") ("בראשית  הזה  המקרא 

ישראל  ובשביל  כו' התורה  בשביל  רז"ל  כמ "ש 
לפרשו  באת  "ואם  רש "י: ממשיך  מכן ולאחר  כו'".
וארץ  שמים  בריית  בראשית  פרשהו, כך  כפשוטו
ויאמר  הי') (ואז וגו' וחושך  ובהו תהו היתה  והארץ 
שאינו  בתורה  ראשית  לך  שאין כו', אור  יהי אלקים 

שלאחריו". לתיבה  דבוק 

קאי  ברא " ש "בראשית  מכיון מובן: ואינו
והארץ , השמים  בריאת  על  הכתובים  בפשטות 
(ש "בראשית " השני שהפירוש  אומר  עצמו ורש "י

הוא  הבריאה ) על  הפירוש קאי משא "כ  ,
בכלל  רש "י מביא  מדוע  – "דרשוני" הוא  הראשון
את  מקרא ) של  פשוטו הוא  רש "י של  (שענינו
(תורה  הבריאה  כוונת  על  קאי ש "בראשית " הדרשה 
למעלה  בערך  ושלא  קדמו שהם  וישראל )
סיבה ) (מאיזו צריך  רש "י אם  ואפילו מהבריאה ?
הפירוש  את  להקדים  עכ "פ  לו הי' זו, דרשה  להביא 

"כפשוטו"?!

התורה  פתיחת  לכללות  בנוגע  מזה : יתירה 
מפרש  גו'" ברא  לפני ב "בראשית  (בפירושו

אלא  התורה  את  להתחיל  צריך  הי' ש "לא  זה ),
לכם  הזה  שנצטוו 24מהחודש  ראשונה  מצוה  שהיא 

ומזה  כו'". בבראשית  פתח  טעם  ומה  ישראל , בה 
תורה  בענין לא  היא  התורה  שהתחלת  מובן,
("כח  עצמה  לבריאה  בנוגע  אלא  וישראל , (ומצוות )

לעמו" הגיד  רש "י 25מעשיו אח "כ  מביא  ואעפ "כ  .(
התורה  על  אלא  הבריאה ) על  (לא  קאי ש "בראשית "

!26וישראל 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

ותכלית  כוונת  היא  ש "בראשית " חז"ל  מלשון
ראשית כל  שנקראת  התורה  "בשביל  –

שזה  מובן, – ראשית " שנקראו ישראל  ובשביל 

(רמז 18) עה"פ ביל "ש ועד "ז ג . בראשית (באבער) תנחומא
עה"פ. טוב לקח  מדרש ב).

כב.19) ח , משלי 
ג .20) ב, ירמי '
בראשית 21) מהו שם: ובתנחומא – עה"פ. ורמב"ן פרש"י 

וביל "ש  לתורה). בנוגע ה שם (וראה ראשית שנקראו ישראל  אלו
שם. בלק"ט  וכ "ה ראשית. ישראל  בזכות בראשית אלא שם:

כו' לבריה"ע קדמו דברים ששה ד ): (פ"א, עה"פ ובב"ר
פל "ו, ובויק"ר דבר. לכל  קדמה ישראל  של  מחשבתן כו' וישראל 
ברא  בראשית דכתיב ישראל  בזכות אלא נבראו לא וארץ שמים ד :
לא  רסד : רמז ירמי ' וביל "ש ישראל . אלא ראשית ואין אלקים
וכתיב  תבואתו ראשית שנאמר ישראל  בזכות אלא העולם נברא

אלקים. ברא בראשית
ובכ "מ .22) .782 ע' ח "ג  לקו"ש ראה
ב.23) סא, נדה

ב.24) יב, בא
ו.25) קיא, תהלים
א),26) (ח , פ"ד  הב' בראשית ד "ה פרשתנו תו"ח  ראה אבל 

יאמרו  (שאם "בראשית" עם הפתיחה שטעם רש"י  מבאר שבזה
בשביל  היא העולם שבריאת מפני  הוא כו'), לישראל  אוה"ע
ישראל . בארץ היא עבודתם ששלימות ישראל , ובשביל  התורה

ס"ה. לקמן וראה



כד    

הם  וישראל  של שהתורה  ("מחשבתן "ראשית "
דבר " לכל  קדמה  כפי 27ישראל  (רק ) המדובר  אין (

מתאים  לא  אז (כי מהבריאה  נעלים  לגמרי שהם 
נבראת  ושהבריאה  הבריאה , "ראשית " שהם  לומר 
אלא  ביניהם ), שייכות  על  מורה  שזה  בשבילם ,
לידי  (באים  וישראל ) (התורה  שהם  כפי (בעיקר )

שהם ) כפי למטה , גם  הם ביטוי – מהבריאה 
העולם . נברא  שבשבילם  הבריאה , "ראשית "

גופא : "ראשית " מהלשון שמובן וכפי
– היא  "ראשית " של  "ראשית משמעותה  "כמו

היא  שה "ראשית " – ישראל ) על  (דקאי תבואתה "
היא  אלא  התבואה , משאר  נפרדת  (אינה  מלכתחילה 
ואח "כ  התבואה , כל  עם  אחד  כדבר  ביחד  נמצאת )

תבואתו". כ "ראשית  בה  בוחרים 

התפלה  בלשון בתניא  הביאור  לפי –28ויובן
ולשון": עם  מכל  בחרת  "ובנו

בתניא  מבאר  הזקן בחרת 29אדמו"ר  ש "ובנו ,
הנדמה  החומרי הגוף  הוא  ולשון עם  מכל 

מכיון  העולם ". אומות  לגופי שבחירה 30בחומריותו
(בענין  לזה  זה  שוים  דברים  שני בין דוקא  שייכת 
שאין  שוים , צדדים  להם  שאין בדברים  המבוקש );
בשני  נמצאים  הם  לשניהם , משותפות  תכונות  שום 
לומר  מתאים  אין שונות , דרגות  בשתי או מקומות 
והיכן  רוצים  מה  תלוי שכן בחירה , הלשון עליהם 
נמצא  (ורצונו) שהבוחר  או ֿ נפשך : וממה  נמצאים ,
של  "במקומו" או הראשון, הדבר  של  "במקומו"

השני. הדבר 

(ולא  מהם  באחד  בוחר  שהוא  זה  – בבחירה 
משום  רק  אלא  כלשהו, טעם  בגלל  זה  אין בשני)
טעם  בגלל  מסויים  דבר  בוחר  הוא  אם  בחר . שכך 
בחירה  אינה  זו גם  – בדבר ) הנמצאת  מעלה  (בגלל 
פועל  והטעם  היות  – חפשית  בחירה  אמיתית ,

אשר  נטי' זה ;שתהי' דבר  לבחור  אותו
בה  אין כאשר  היא  חפשית ) (בחירה  אמיתית  בחירה 
רק  היא  בחירתו אלא  כו', נטי' ושום  טעם  שום 

רוצה . הוא  שכך  משום 

לגוף  בנוגע  רק  שייכת  אמיתית  בחירה  ולכן
כאשר  העולם ": אומות  לגופי בחומריותו ה "נדמה 

על  "ובנו מדובר  לומר  שייך  אין – יהודי של 
 חלק" שהיא  היהודית , הנשמה  שהרי ,"

ממש " ממעל  לאומות 31אלוקה  דמיון שום  בה  אין ,
הלשון  זה  על  מתאים  אין וממילא  להבדיל , העולם 

 יהודים על  מדובר  כאשר  – בכללות  ועד "ז .
העולם  ואומות  העולם  עניני מכל  למעלה  שהם  כפי
דוקא  בחירה . הלשון זה  על  לומר  שייך  לא  גם  –

היהוד  גוף  העמים ,על  בין למטה  הנמצא  י,
"ובנו  של  הענין שייך  – אוה "ע  לגופי ו"נדמה "
סגולה  לעם  לו להיות  אלקיך  ה ' בחר  "בך  בחרת ",

 "( דוקא)(דוקא )32 בחרתנו "אתה  ,
"33.

"גוף  הוא  התניא  לשון דיוק  כן: על  יתר 
הגשמי הנדמה  "גוף  ולא  אוה "ע ", לגופי

של  הגשמי הגוף  גם  שכן: – בגשמיותו" הנדמה 
(גם ) שונה  הוא  אוה "ע היהודי מגופי

כשרות  ע "י הנעשה  ובשר ) (דם  הגוף  זיכוך  (מצד 
כבשרו  ובשר  דם  (הנעשים  ושתי' ),34האכילה 

הגשמי) (גוף  זה  על  שייך  אין ממילא  וכיו"ב ),
מהאינוֿ היהודי שונה  בזה  כי אמיתית , בחירה 

הנדמה  החומרי ב "גוף  דוקא  יהודי;
הכי  הדרגא  היא  שחומריות  – אוה "ע " לגופי
מעפר , יסודו שחומר  הענין, [כפשטות  תחתונה 

עלי' דשין והכל  ביותר , התחתון והנברא  ],35היסוד 
על  – אוה "ע " לגופי (בחומריותו) "נדמה  הוא  ולכן
מכל  בחרת  "ובנו הי' ובזה ) לבחירה  (זקוקים  זה 
ודעת  מטעם  שלמעלה  הקב "ה  בחירת  ולשון", עם 

יהודי. של  החומרי" ב "גוף 

אוה "ע  של  ומזלות  שהכוכבים  שייך  לא  [ולכן
של  ברואיו הינם  אוה "ע  גם  הרי כך : על  ישאלו
לקבל  צריכים  הם  וגם  היהודים ) (כמו הקב "ה 
היהודים ), (כולל  הנבראים  ככל  מהקב "ה  מזונם 
עובדי  "הללו היתה  זה ' ה 'לעומת  שטענת  כפי ועד 
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שם.27) ב"ר
שחרית.28) דתפלת עולם" "אהבת בברכת
ואילך ).29) סע"ב (סט , מט  פרק
תשמ "ז 30) ראה ש"פ שיחת .219 ע' חכ "ג  לקו"ש גם ראה

ס"ד .

רפ"ב.31) תניא ב. לא, איוב
ב.32) יג , ראה בפ' ועד "ז ו. ז, ואתחנן
יו"ט .33) תפלת נוסח 
סע"ב).34) (ט , פ"ה התניא ל '
מג ,35) ויגש תו"א וראה שם. ובמ "כ  ט  פמ "א, ב"ר ראה
סע"ד .



כה     

ע "ז" עובדי והללו נבדלים 36ע "ז א "כ  מדוע  –
מכל  בחרת  "ובנו כי לכך , הסיבה  אלא  היהודים ?
דמיון  שיש  במקום  דוקא  היא  ובחירה  ולשון", עם 
שום  בלי מהם , באחד  בוחר  והוא  דברים , שני בין

טעם ].

של  "ראשית " הם  שישראל  שזה  מובן, מזה 
(המובדלת  לנשמה  בנוגע  רק  זה  אין הבריאה 

לגוף . בנוגע  גם  אלא  בגוף מהעולם ) :
אוה "ע  לגופי בחומריותו הנדמה  יהודי של  החומרי

לי  שיש  המעלה  לגבי עילוי (מצד הודים יש 
– כו') הגשמי וגופם  תכונותיהם  מצד  או נשמתם 
בחירתו  נתגלתה  החומרי) (הגוף  בו ודוקא  היות 
בעצמות  רק  היא  אמיתית  ובחירה  הקב "ה , של 

ח "ו 37ומהות  לו שקדמה  וסיבה  עילה  לו ).38(שאין

(ה "ראשית " לישראל  בנוגע  שזה  שכשם  וי"ל 
כך , הראשון),  לתורה בנוגע  גם  39זה ,

דוקא  היא  התורה  שלימות  – השני) (ה "ראשית "
לא  שהתורה  ובאופן למטה , כאן שניתנה  כפי

היא  דוקא 40בשמים  תלויים  התורה  דיני ופסקי ,
היהודים  של  הגשמי השכל  ועד 41בהכרעת  .

בדברים  שנתלבשה  עד  כו' וירדה  "נסעה  שהתורה 
התורה  מצוות  רוב  שהן הזה  עולם  וענייני גשמיים 
בדיו  גשמיות  אותיות  ובצירופי והלכותיהן ככולם 

כו'" הספר  –42על  למטה  נמצאת  התורה  וכאשר  ;
הפיוט  ובלשון העצמית , מעלתה  בה  :43מתגלה 

יקרה ", ומפנינים  מפז סחורה  מכל  סחרה  "טוב 
הסחורה ", ב "עולם  נמצאת  שהתורה  כפי שגם 
ושלימוד  כו'", סחורה  מכל  סחרה  "טוב  כי רואים 

התורה  44  בנוגע לעיל  המדובר 
היהודי  של  החומרי לגוף 

וישראל  תורה  בין יש  עיקרי חילוק  :45[אך 
נשארת  היא  הרי למטה , שירדה  כפי גם  התורה ,

נברא 46בקדושתה  יש  הוא  היהודי גוף  משא "כ  ,
ולאידך  וחומרי; ה "ובנוגשמי – בחירת) "

היהודי, של  הגשמי בגוף  דוקא  היא  העצמות )
לתורה  אפילו קדמה  ישראל  של  (ולכן 47שמחשבתן

בגוף ) העצמות  בבחירת  תנאי התורה  ].48אין

. על חז"ל  בפירוש  החידוש  מובן עפ "ז
ראשית  שנקראת  התורה  "בשביל  – "בראשית "

ראשית ": שנקראו ישראל  ובשביל 

וישראל  שהתורה  לא  – הוא  בזה  החידוש  עיקר 
לגמרי  למעלה  (מצ "ע ), בעצם  "ראשית " הינם 
עד  הבריאה , בתוך  שהם  כפי שגם  – אלא  מהבריאה ,
כל  "ראשית " שהם  מתגלה  היהודי, של  החומרי לגוף 

העולם ). נברא  (שבשבילם  הבריאה 

ב "בראשית " הפירושים  שני בין התיווך  וזהו
ראשית  שנקראו וישראל  ותורה  הבריאה , (ראשית 
הם  וישראל  שתורה  זה  שענין – מהבריאה ) שלמעלה 
מהבריאה  חלק  נעשה  (ראשית ), מהבריאה  למעלה 

נעשים  וישראל  ותורה  היות  מהבריאה עצמה ;
הארץ " ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ("בראשית 
ישראל ) (של  החומרי לגוף  עד  הפשוט ), בפירושו
ענין  (ולולי אוה "ע " לגופי בחומריותו ה "נדמה 
גופא  זו ובדרגא  – ביניהם ) חילוק  שום  אין הבחירה 

שהם  העולם  בכל  וניכר  נתגלה  "ראשית "(בבריאה )
הדרש ). (כפירוש  העולם  של 

("דרשוני") הפירוש  את  רש "י מקדים  ולכן
זו  לא  כי – ישראל " ובשביל  כו' התורה  "בשביל 
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ועוד .36) כח . יד , בשלח  מכילתא ע"ב. ריש קע, זח "ב ראה
וש"נ.37) שם. לקו"ש ראה
ואילך ).38) סע"א (קל , ס"כ  אגה"ק תניא ראה
שם 39) ("על  בתורה הבוחר ההפטרה: ברכת מנוסח  להעיר

של  שחרית סדר אבודרהם – י ) ח , (משלי  נבחר" מחרוץ ודעת
עמו. ובישראל  כו' ופירושה) שבת

יב.40) ל , נצבים
וראה 41) ב. פט "ו, שמו"ר א. פט , שבת ב. נט , ב"מ  ראה

ספ"ב). צרעת טומאת הל ' לרמב"ם כס"מ  (וראה א פו, ב"מ 
ב).42) (ח , פ"ד  תניא
ושמחו 43) "שישו בשמח "ת".פיוט 
"חייב 44) מציאותו, היפך  ה"ז בתורה שעוסק שעכו"ם עד 

ו"לא  ה"ט ), פ"י  מלכים הל ' רמב"ם רע"א. נט , (סנהדרין מיתה"
שם). (רמב"ם בלבד " שלהן מצות בשבע אלא יעסוק

ואילך .45) 122 ס"ע תש"ה סה"מ  ראה
כב,46) (ברכות טומאה" מקבלין תורה דברי  "אין כמאחז"ל 

א).
"שני47) תדבא"ר וישראל *ראה תורה לעולם קדמו דברים

דבר  ישראל  בני  את צו אומר כשהוא קודם, מהם איזה יודע ואיני 
קדמו". ישראל  אני  אומר ישראל  בני  אל 

ואילך .48) 816 ע' ח "ב תנש"א סה"ש ראה

          
           
           
        
        

        
         

  



כו    

(הפירוש  העולם  למציאות  סתירה  זה  שאין בלבד 
בזה  אדרבה : אלא  ברא "), ב "בראשית  הפשוט 

מתבטאת    את מגלה  וזה  ,
שכל  – העולם  מציאות  של  הכוונה  פנימיות 
בכדי  היא  הארץ ", ואת  השמים  "את  הבריאה ,
ועד  (ותורה ). בישראל  הבחירה  מעלת  את  לגלות 
וישראל  שתורה  המעלה  בפשטות  בעולם  שיורגש 

הבריאה  חלקי לשאר  בערך  "ראשית " .49הינם 

בראשית  פרשת  סיום  עם  גם  זה  לקשר  ויש 
בתחלתן  וסופן בסופן תחלתן מצא )50(נעוץ  "ונח  –

מכל  למעלה  ה "ז ה ' בעיני חן' 'מצא  ה '": בעיני חן
כו' טעם  של  הידוע 51ענין וע "פ  הבחירה . ענין ע "ד  ,

זכרת " באהבה  נח  את  "וגם  נח  (בפסוקי שזכירת 
מעלת  עצם  "מצד  הינה  השנה ) בראש  זכרונות 

ישראל " יש 52נשמות  כו'), ודעת  מטעם  (למעלה 
"בראשית ", הפרשה  להתחלת  קשר  לזה  שיש  לומר 
נתגלה  זה  וכך  ראשית ". שנקראו ישראל  "בשביל 
הצילו  ה '" בעיני חן מצא  ש "נח  שבגלל  – בעולם 
של  למצב  הביא  גם  שזה  ועד  מהמבול . הקב "ה 

נח " נח  תולדות  לעליו 53"אלה  נייחא  ונייחא , נים 
וחומריות 54לתחתונים  (גשמיות  בתחתונים  שגם  ,

נייחא . נעשה  העולם )

. רש "י פירוש  עם  השייכות  גם  יובן בזה 
להתחיל  צריך  הי' "לא  – "בראשית " על  הראשון
טעם  ומה  כו' לכם  הזה  מהחודש  אלא  התורה  את 
לתת  לעמו הגיד  מעשיו כח  משום  בבראשית  פתח 
העולם  אומות  יאמרו שאם  גוים , נחלת  להם 
גוים , שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם  לסטים  לישראל 
הוא  היא , הקב "ה  של  הארץ  כל  להם  אומרים  הם 
להם  נתנה  ברצונו בעיניו, ישר  לאשר  ונתנה  בראה 

לנו": ונתנה  מהם  נטלה  וברצונו

הינם  וישראל  שתורה  לא  – הוא  בזה  החידוש 
במצוות  בהדגשה  בא  שזה  (כפי מהעולם  למעלה 
דוקא  שניתנו לכם ", הזה  מ "החודש  מתחיל  התורה 

נמצאים  שישראל  כפי אפילו אלא  לישראל ),
(שאת  אוה "ע  עם  יחד  והחומרי הגשמי בעוה "ז

אלקים " "ברא  הארץ כולם  "כל  בחומריותם ,
לטענה  מקום  ויש  בשוה ), היא " הקב "ה  של 
גוים ", שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם  "לסטים 

"נחלת  ש בהיותה  "" להם נתנה  "ברצונו
ו"כח  העמים ", מכל  בחרתנו ש "אתה  נתגלה  שם  –
כשם  כי גוים ", נחלת  להם  לתת  לעמו הגיד  מעשיו
"ברצונו  – בחר  גם  הוא  כך  בישראל , בחר  שהקב "ה 

ישראל  ארץ  את  לתת  – לנו" ונתנה  מהם  ,55נטלה 
הארצות ) כל  (מבין הנבחרת  הנבחר .56הארץ  לעמו

ישראל  ארץ  את  לנו" ש "נתנה  שבזה  ולהוסיף ,
ביטוי  לידי באה  ובבחירתו), (ברצונו הגשמית 
של  בחירתו והחומרי, הגשמי בעוה "ז בגלוי
נמצאים  שהם  כפי (גם  ישראל  בעם  הקב "ה 

העולם ). בחומריות 

לאחר  הפרשיות : המשך  עם  גם  זה  לקשר  ויש 
לך  לפ ' מגיעים  סוס "ד ), (כנ"ל  נח  ופ ' בראשית  פ '
לך  "לך  לאברם  אומר  הקב "ה  איך  מסופר  שבה  לך ,
אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך 
וחומריות  בגשמיות  נמצא  שאברם  הגם  אראך ".
ה "ה  – אביך " ו"בית  "מולדתך " "ארצך ", – העולם 
הארץ  "אל  וללכת  מזה  ולהנתק  משם  לצאת  צריך 
ארץ  את  אח "כ  לו נותן והקב "ה  אראך ", אשר 
קניזי  הקיני ואת  הארצות  שבעה  (את  ישראל 

עולם 57וקדמוני  כנחלת  נעשה 58) ועי"ז בנ"י. עבור 
הפנימי  בפירושו גם  ואגלה 59"אראך " "אראה  –

שלא  הליכה  אצלו שהיתה  שע "י בעצמך ", אותך 
את  – בבנ"י בחירתו ע "י – הקב "ה  מגלה  בערך ,
(מי  יהודי כל  ושל  אברהם  של  האמיתית  מציאותו

הוא ). ומה  הוא 

. שבת של  העילוי גם  מובן הנ"ל  ע "פ 
פ ' כל  את  בתורה  קוראים  (כאשר  בראשית 
זה  כך  – בה  ש "מתייצבים " כפי אשר  בראשית ),

נמשך :

שהם  (כפי בבנ"י הנ"ל  המעלות  ששתי לומר  יש 
בעולם  ומעלתם  מהעולם , למעלה  נשמתם ) (מצד 
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השני49) פירוש לפי  שגם ג ) (ז, 26 שבהערה תו"ח  ראה
שזהו  נרמז אור") ויהי  גו' וארץ שמים בריית ("בראשית בפרש"י 
אור  – אור" ד "ויהי  שזהו"ע ישראל ", ובשביל  כו' התורה "בשביל 

ומצוות. דתורה
מ "ז.50) פ"א יצירה ספר
וש"נ.51) .46 ע' ריש ח "ה לקו"ש ראה
תח .52) ע' ח "א תער"ב המשך 
נח .53) ר"פ
ב.54) נח , זח "א גם וראה ה. פ"ל , ב"ר

(55.26 שבהערה תו"ח  ראה
בתחלתו.56) מכילתא
ואילך .57) יח  טו, לך  לך 
עולם".58) עד  ולזרעך  אתננה "לך  טו) (יג , לפנ"ז כמ "ש
ואילך .59) 39 ע' ח "א תשמ "ט  סה"ש וראה ב. יא, לך  תו"א



כז     

בא  ה "ז השנה  בזמני הרי בחרתנו") "אתה  מצד 
תשרי  חודש  בין בהבדל  (בכללות ) ביטוי לידי
המרובה  תשרי, בחודש  השנה : חדשי לשאר 
איך  (בעיקר ) בגלוי ביטוי לידי בא  במועדות ,
העולם , מהנהגת  למעלה  נמצאים  שיהודים 
– המועדים ) (סיום  ושמח "ת  בשמע "צ  ובמיוחד 
לזרים  ואין לבדך  לך  "יהיו של  המצב  קיים  כאשר 

בלחודוהי"60אתך " ומלכא  "אנא  איך 61, ורואים  ,
מכל  למעלה  כשהם  התורה , עם  יהודים  שמחים 
היא  העבודה  השנה  חדשי ובשאר  הענינים ;

העולם . בתוך  (בעיקר )

תשרי  חודש  של  (הסיום  בראשית  ובשבת 
מברכים  משבת  מתחיל  השנה  חדשי של  וההתחלה 
תורה  של  המעלה  הענינים : שני ישנם  חשון)
(למעלה  בעצם  "ראשית " שהם  כפי וישראל 
ולכן  העולם . של  "ראשית " שהם  וכפי מעולם ),
שיוצאים  טרם  עוד  אשר  הכח , את  אז מקבלים 
אחד  כל  בעולם , העבודה  את  לעשות  תשרי מחודש 
בתורה  קוראים  יום , היום  בחיי הפרטית  בשליחותו
הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 
התורה  "בשביל  היא  ב "בראשית " שהכוונה 
ראשית " שנקראו ישראל  ובשביל  ראשית  שנקראת 
בשבת  ש 'מתייצבים ' כפי אשר  הכח  את  נותן שזה  –
בתוך  שגם  השנה , כל  במשך  ימשך  כך  בראשית 
העולם , וחומריות  בגשמיות  דחול  בעובדין העבודה 
בחרתנו  "אתה  הנבחר  כעם  בנ"י של  המעלה  תורגש 

העמים ". מכל 

. באה הנבחר  כעם  בנ"י שמעלת  – הנ"ל  ע "פ 
שהם  כפי דוקא ) – (ואדרבה  בגלוי ביטוי לידי
'נפקא  מזה  יש  – והחומרי הגשמי בעוה "ז נמצאים 
צריך  איך  באופן ויסוד  עיקר  שהיא  בפועל , מינה '

הגלות : בזמן ובפרט  עבודתו, את  לעשות  יהודי

"בשביל  נברא  – העולם  כל  – שהכל  מכיון
הגשמי  בעוה "ז גם  ביטוי לידי בא  וזה  ישראל ",
של  החומרי בגוף  בחרת " ש "ובנו בזה  והחומרי
הרי  – אוה "ע " לגופי בחומריותו "הנדמה  היהודי
מקום , ובכל  זמן בכל  ומצב , מעמד  שבכל  מובן

חו  במצב  –אפילו הגלות  בזמן אפילו ביותר , מרי

"ראשית " בדרגת  בנ"י הענינים ,נמצאים  מכל 
העם  בהיותם  הכל , נברא  בשבילם  – ואדרבה 
שייך  אין זו (שבבחירה  הקב "ה  בחר  בהם  הנבחר ,

שינוי). שום 

היהודי  של  המעלה  כל  מתבטאת  היתה  [אילו
תכונות  ובמעלת  הנשמה  במעלת  רק  כ "ראשית "
שזה  לומר , מקום  אז הי' – אוה "ע  לגבי וגופו נפשו
לא  אך  בגלוי, מאירה  שהנשמה  ובתנאי במצב  רק 
כבזמן  הנשמה , גילוי על  והסתר  העלם  של  במצב 
ולשון  עם  מכל  בחרת  ש "ובנו מכיון אך  הגלות ;
לגופי  בחומריותו הנדמה  החומרי הגוף  הוא 

תמיד ]. קיימת  הבחירה  הרי אוה "ע ",

בגלות  נמצא  יהודי כאשר  שאפילו מובן, מהנ"ל 
גלינו  חטאינו "מפני מלכיות , שעבוד  תחת 

איך 62מארצנו" בגלוי רואים  שאין הגם  הנה  –
הגשמי  הגוף  הרי – "ראשית " בדרגת  היא  שהנשמה 
בגלל  "ראשית ", בדרגת  נמצא  היהודי של  והחומרי
בלבד  זו שלא  מובן, ולכן בגוף . הקב "ה  של  בחירתו
אוה "ע  של  השליטה  תחת  נמצאים  היהודים  שאין
הגופים  מצד  גם  אלא  נשמותיהם  מצד  רק  (לא  ח "ו

הם 63שלהם  הגלות ) בזמן (גם  אדרבה : אלא  ,(
אוה "ע  כל  נבראו ובשבילם  הבריאה , כל  "ראשית "
העולם  אומות  שגדלות  [ועד  העולם . חלקי ושאר 

כדאיתא  ביהודים , זמן,64תלוי' ובכל  דור  ש "בכל  ,
כל  על  מתנשאת  בגלות  תחתם  שישראל  אומה 

הגוים "].

ב "שעבוד  יהודים  נמצאים  שבגלות  ואע "פ 
של 65מלכיות " ציווי וישנו דמלכותא , "דינא 

באומות "66דינא " ימרדו ו"לא  תתגרה 67, אל  ,
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כג .60) פט "ו, שמו"ר יז. ה, משלי 
סה"מ 61) וראה – ב. רח , זח "א וראה א. לב, זח "ג  ראה

וש"נ. שסג . ע' ח "א מלוקט 

דיו"ט .62) מוסף תפלת נוסח 
נמסרו 63) גופותינו ש"רק אדמו"ר מו"ח  כ "ק שאמר ומה

תרפ"ז  סה"ש – תרפ"ז תמוז ג ' (שיחת מלכיות" ושעבוד  לגלות
בנוגע  בזה הפירוש – ובכ "מ ) קצו. ע' תרפ"ז סה"מ  .169 ע'
לזה  ובנוגע וכיו"ב, דינא" דמלכותא "דינא שבהם להענינים
להם  עובר לישראל  החסדים מהשפעת חלק הגלות שבזמן

בפנים. כדלקמן אוה"ע, באמצעות
יד ,64) בשלח  מכיתא ב. יג , חגיגה וראה א. צב, לך  תו"ח 

ועוד . ה.
ועוד .65) וש"נ. ב. לד , ברכות ראה
תלמודית 66) אנציקלופדי ' בארוכה וראה וש"נ. ב. י , גיטין

וש"נ. ואילך ). רצה ע' ז (כרך  בערכו
רע"א.67) קיא, כתובות



כח    

בגלל 68בגוים  לא  הוא , לכך  הטעם  הרי – וכיו"ב  ,
יש  שליהודים  ( הגלות (בזמן אוה "ע  מפני

"ראשית " בבחי' הם  יהודים  אדרבה : שכן ח "ו,
הוא , בזה  הפירוש  אלא  אוה "ע , נבראו שבשבילם 
בם  תתגר  ואל  מואב  את  תצר  "אל  הציווי ע "ד 

לעמון 69מלחמה " בנוגע  (כאילו 70(ועד "ז זה  שאין ,(
(בגלל  מהם  לירא  צריכים  שבנ"י בגלל  טובה ) עצה 

בפסוק  שמפורש  כפי אלא  להם , וזקוקים  69כוחם )

לוט הטעם : לבני כי ירושה  מארצו לך  אתן לא  "כי
הקב "ה  קבע  כך  אומרת : זאת  ירושה ". ער  את  נתתי

ש "ברצו  כשם  הסדר , ארץ את  את  לנו" נתנה  נו
עמון  ארצות  את  להם " נתנה  "ברצונו כך  ישראל ,

מלחמה " בם  תתגר  "אל  ולכן לבנ"י, ולא  .71ומואב ,

ו'דינא  באומות ' תתגרה  ל 'אל  בנוגע  ועד "ז
פחד  בגלל  זה  אין הרי (וכיו"ב ), דינא ' 72דמלכותא 

צריך  שכן וציוה  הקב "ה  קבע  שכך  משום  אלא  ח "ו,
שאין  ופשוט  מובן אך  הגלות ; בזמן הסדר  להיות 
הגלות ) בזמן (גם  שישראל  בכך  וכלל  כלל  נוגע  זה 
וכל  העולם  כל  של  ה "ראשית " הנבחר , העם  הם 

אוה "ע .

דמלכותא  ש "דינא  לזה  שנוסף  אומרת  זאת 
מסויימים  גשמיים  לענינים  בנוגע  רק  ה "ז דינא "

וארנוניות  מיסים  ממונות , לא 73(דיני אך  וכיו"ב ),
הוראה  יש  שעליהם  ומצוות  תורה  לעניני בנוגע 

בתורה  אדמו"ר 74ברורה  מו"ח  כ "ק  :75[ובלשון
לא  מלכיות  ולשעבוד  גורשו לא  לגלות  נשמותינו
וגשמיות  לגופים  בנוגע  גם  הרי – נמסרו]
"ראשית " תמיד  הוא  נשאר  יהודי, של  (וחומריות )

דמלכותא  "דינא  ציווי שישנו וזה  מאוה "ע , ולמעלה 
וממשלת  שעבוד  תחת  שהוא  בגלל  זה  אין דינא "

הסדר 76אוה "ע  את  הקב "ה  קבע  שכך  משום  אלא  ,
חטאינו"). ("מפני בגלות 

ע "י  מקבלים  שישראל  שהחסדים  גם  מובן ומזה 
צריכים  לכן ואשר  הגלות , בזמן אוה "ע  חסידי
כי  גו' העיר  שלום  את  ש "ודרשו עד  להם , להודות 

שלום " לכם  יהי' בגלל 77בשלומה  זה  אין –
"חסד  דאדרבה : ח "ו, לחסדיהם  זקוקים  שיהודים 

חסדים "78לאומים  מהם  מקבלים  וכאשר  ;
"חסד  זה  אין – תומ "צ  בעניני ליהודי שמסייעים 

מ  חסד  אלא  זאת לאומים ", (הממשיך 
רוצה  שכך  משום  העולם , אומות  ע "י ליהודים 
זה  אין ובמילא  הזה ), בזמן הסדר  שיהי' הקב "ה 

ח "ו. "חטאת "

. בראשית בשבת  הנ"ל  שהענין ולהוסיף ,
ה 'תשנ"ב , – זו בשנה  ובגלוי שאת  ביתר  מודגש 
שנת  תהא  "הי' כר "ת : זאת  מציינים  יהודים  אשר 

כל ") מכל  ("בכל  בכל " ו"נפלאות  בה ", .79נפלאות 

פלאות  נו"ן – שלימות 80"נפלאות " מבטא  –
הריהו  פלא  אחת  פעם  שאפילו פלא , בחי' בגילוי
נ' ועאכו"כ  אחרים , מענינים  ומופרש  מובדל 
שנים , יובל  עם  גם  קשור  שנ' ולהוסיף , פלאות .

"עולם " (נצחיות ).81הנקרא 

נוסף  אשר  מרמז, בה " נפלאות  שנת  תהא  ו"הי'
שבודאי  – שעברה  בשנה  נפלאות " אראנו ל "שנת 

בקודש " ד "מעלין הענין זו בשנה  בזה  –82נפעל 
– תהא  של  (באופן תהי' זו ששנה  זו בשנה  נוסף 

תהא  יהיו 83בהוייתה  הנפלאות  – בה " "נפלאות  (
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א.68) קיג , פסחים ראה
ט .69) ב, דברים
יט .70) שם,
מלחמה 71) אלא מואב על  להם אסר ש"לא מה מובן ועפ"ז

בם  תתגר ואל  נאמר עמון בבני  אבל  כו', אותם היו מיראים אבל 
ומואב  ש"עמון מה וגם ט ). שם, (פרש"י  כו'" בשכר גרוי  שום
ה' ציווי  מפני  הוא האיסור כי  – א) לח , (גיטין בסיחון" טיהרו
אותם", היו "מיראים המותר באופן אבל  מלחמה", בם תתגר "אל 

סיחון). (ע"י  לכובשם שאפשר ועד 
רשב"י72) משום יוחנן א"ר ב): ז, (ברכות ממאחז"ל  ולהעיר

כו'. הזה בעולם ברשעים להתגרות מותר
גזילה 73) הל ' אדה"ז שו"ע ס"ח . סשס"ט  חו"מ  שו"ע ראה

הבאה. שבהערה מקומות סי "ט . וגניבה
בנוגע 74) הוא שכן (ושם, 83 ע' תש"ג  השיחות ספר ראה

בפרש"י הובא ספל "ג , ויק"ר וראה הוא). שתורה ישראל , למנהג 
(בנוגע  מטות ר"פ ובבחיי  וארנוניות). למסים (בנוגע טז ג , דניאל 

התומ "צ). לכל 
(75.63 שבהערה שיחה

מב.76) כה, (בהר לעבדים" עבדים "ולא הם", "עבדי  כמ "ש
שבגאולת  פס"א) ה' (גבורות מהר"ל  דברי  וכידוע א). י , ב"מ 
דגלות  המקרה ואין חורין, דבני  עצמית מעלה בנ"י  קיבלו מצרים

כלל . זה מבטל  שלאח "ז
בשלומה 77) מתפלל  הוי  מ "ב: פ"ג  אבות וראה ז. כט , ירמי '

ועוד . כו'. מלכות של 
תניא78) וראה ב. י , ב"ב וראה לד . יד , ספ"א.משלי 
(לעיל 79) י  סעיף תנש"א נצבים ש"פ משיחות קונטרס ראה
.(20 ע'
ב.80) רסא, זח "א
ו.81) כא, משפטים ופרש"י  מכילתא א. טו, קידושין
וש"נ.82) א. כח , ברכות
ד ,83) בכורות ע"ב. ריש יז, א. ט , מגילה א. יג , ברכות ראה

ובכ "מ . ב.



כט     

אלא ) בשנה , פרט  רק  ו"נפלאות (לא  השנה ,
הענינים . בכל  בכל ",

(נפלאות  בה " "נפלאות  של  שהגילוי וי"ל 
של  בגילוי מתבטאים  לגמרי) ומופרשים  המובדלים 
בבחי' היא  בחירה  (אשר  בישראל  הקב "ה  בחירת 

כנ"ל ). הענינים , מכל  למעלה  פלא ,

בתחילת  הנפלאות  את  בגלוי ראינו שכבר  וכפי
– שעברה  בשנה  לנפלאות  בהמשך  – זו שנה 
(רוסי') ההיא  שמדינה  לזה , בקשר  במיוחד 
לעלות  יהודים  אלפי לאלפי ומסייעת  משחררת 
יכולים  בם  אשר  נוספים ), (ולמקומות  ישראל  לארץ 
– הפרטיים  בחייהם  החפשיות  במלוא  לחיות  הם 
אוה "ע  שגם  באופן ישראל , של  מעלתם  גילוי

ומסייעים . בזה  מכירים 

העולם  של  וההכרה  הגילוי – אשר  ובהקדים ,
מדור  מתחזק  ישראל  של  במעלתם  אוה "ע  ושל 
לגאולה  ויותר  יותר  מתקרבים  כשאנו לדור ,
גוים  "והלכו יקויים  כאשר  והשלימה , האמיתית 

ושרותיהם 84לאורך " אומנים  מלכים  "והיו ,
וכו'.85מניקותיך " ,

בזמן  גם  – הדורות  במשך  הרי לזה , וכהכנה 
בכך  מכירים  אוה "ע  שאפילו רואים  – הגלות 
מדרשי  בכו"כ  כנראה  הנבחר . העם  הם  שהיהודים 

בזבחים  הגמרא  [לדוגמא : מאוה "ע 86חז"ל  שמלך  ,
ולתפארת ", "לכבוד  לבוש  יהי' שיהודי סייע 

אומניך ", מלכים  והיו בך  ]."אקיים 

בלשונם  ליהודים  קוראים  שאוה "ע  גם , וכידוע 
הנבחר ". ה "עם  – ביניהם ) מדברים  הם  כאשר  (גם 

האחרונים  בדורות  יותר  עוד  נוסף  ,87ובזה 
הברית  ארצות  במדינת  – מדינות ),ובמיוחד  (ועוד 

ליהודים  המתירה  חסד , של  מדינה  היא  אשר 
הגוף , ומנוחת  הנפש  מנוחת  מתוך  עבודתם  לעשות 
ישראל  בארץ  ליהודים  ומסייעת  בזה , מסייעת  ועוד 

וכו'.

האחרונות  בשנים  מכך  יותר  נוסף  – גופא  ,ובזה 
נפלאות ) אראנו (שנת  שעברה  בשנה  ובפרט 

להיתר  בנוגע  – בה ) נפלאות  (שנת  זו שנה  ובתחלת 
בנ"י  אחינו בעליית  ההיא  ממדינה  והסיוע  היציאה 

כנ"ל . ישראל , לארץ 

הפעולות  ע "י נסללה  זה  בכל  שהדרך  לומר  ויש 
אוה "ע , עם  הדורות  במשך  ישראל  גדולי של 
מאדמו"ר  [מתחיל  נשיאינו רבותינו של  – ובמיוחד 
השתדלותו  כידוע  העולם , בעניני שהתערב  הזקן,
בנ"י  לטובת  נפוליון על  אלכסנדר  של  בנצחונו
בנ"י  טובת  נעשתה  שעתה  וי"ל , (ברוחניות ).
המדינה  סיוע  ע "י בגשמיות , גם  ההיא  במדינה 

כנ"ל ]. משם , לצאת  יוכלו שיהודים  ההיא 

יותר  ועוד  יותר  עוד  בזה  שיתוסף  רצון, ויהי
עד  ואור , והולך  דמוסיף  כל באופן שיתבטלו

של  מעלתם  ובהכרת  לבנ"י חסד  בהשפעת  ההגבלות 
יהודי  לכל  [אשר  ישראל  ארץ  על  ובבעלותם  ישראל 

ישראל ] בארץ  חלק  לו יש  – הזה  בזמן גם  –88,
מעשיו  "כח  פרשתנו: בריש  רש "י לדברי בהתאם 
יאמרו  שאם  גוים , נחלת  להם  לתת  לעמו הגיד 
שכבשתם  אתם  לסטים  לישראל  העולם  אומות 
של  הארץ  כל  להם  אומרים  הם  גוים , שבעה  ארצות 
בעיניו, ישר  לאשר  ונתנה  בראה  הוא  היא , הקב "ה 
לנו" ונתנה  מהם  נטלה  וברצונו להם  נתנה  ברצונו
של  באסיפה  ממש  אלו בימים  שהוכרז [וכפי
שייכת  חברון, ובמיוחד  ישראל  שארץ  אוה "ע ,
אשר  ב "בייבעל ", ובלשונם  בתורה , ככתוב  ליהודים ,

קדוש ]. כספר  אותו מחשיבים  הם  גם 

.מובן הנ"ל  מושללת מכל  כמה  עד 
שיהודים  – לאחרונה  שהתפרסמה  ההכרזה  בתכלית 
אוה "ע  של  ללחץ  להכנע  צריכים  ישראל  בארץ 
באומות , תתגרה  אל  בגלל  ישראל  לארץ  בקשר 
של  השליטה  תחת  נמצאים  (היהודים ) והם  היות 
מכך : יותר  – עד  בחסדיהם , ותלויים  אוה "ע 

ישראל  בארץ  היהודים  וקיום  (היתה )שההצלה 
היל "ת !... ר "ל  באוה "ע , תלוי'

הוא  דיהודי שהקיום  לומר  ר "ל  (א ): לראש  לכל 
והם  היות  נצחי הוא  ישראל  עם  היל "ת . ר "ל  בספק 

(כמ "ש  נצחי הינו והקב "ה  ה ' לא 89עם  ה ' "אני
ועוד ). ועוד , כליתם ", לא  בנ"י ואתם  שניתי
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כו). ע' ח "ד 
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ל    

שהתחלת  בפשטות , יודע  יהודי כל  (ב ): שנית 
" היא : כולה  התורה  כל  ורש "י ופתיחת  ,"

ראשית  שנקראת  התורה  "בשביל  ע "ז: מפרש 
   !"

איפוא  מובן  הם אוה "ע  שלא  ,
ר "ל ! בנ"י על  בעה "ב 

התורה  כל  של  ופתיחה  ההתחלה  שזוהי והיות 
("פירושה " שבע "פ  תורה  והן שבכתב  תורה  הן –

שבכתב  תורה  עם  יחד  שניתנה  תושב "כ  שזה 90של  (
לחדש " עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל  ,91כולל 

כל  במשך  בנ"י אצל  ונתוספה  שנלמדה  התורה 
התורה  בשביל  ש "בראשית , מובן, הרי – הדורות 
ראשית ", שנקראו ישראל  ובשביל  ראשית  שנקראת 

כולה . התורה  בכל  יסוד  זהו

ענין  שכל  מזה  וק "ו ובמכ "ש  בפשטות , [כמובן
בתכלית  הוא  – שבתורה  הסדר  גם  – שבתורה 

ה 92הדיוק  ל "בראשית ", בנוגע  עאכו"כ  , של
  בני בלשון אפילו דבר , כל  של  שהתחלה  .

בתורה  עאכו"כ  גדול , הכי בדיוק  היא  ].93אדם ,

לפני  בפומבי להכריז יהודי נעמד  – זה  ולמרות 
"תורה " לשמוע  באו אשר  מישראל  עשיריות  כו"כ 

באוה "ע !... תלוי ישראל  של  שקיומם  –

מהימים  עתה  בבואנו יותר  חזקה  בדבר  הפליאה 
כמה  אמרו יהודים  כאשר  תשרי חודש  של  טובים 
העמים "! מכל  בחרתנו "אתה  בתפילותיהם  פעמים 

לא  אחד  שאף  – בפשטות  הדבר  כך  כדי ועד 
ליהודי.... ובפרט  זאת . להבהיר  צורך  שיש  'חלם '

העם – הם  שבנ"י בכך  מכירים  אוה "ע  אפילו
עד  הפשוט . דבר  זה  הי' הדורות  ובמשך  הנבחר .
כו' והסתרים  העלמות  שהיו בדורות  שאפילו
שיש  רב  נעמד  הי' לא  וכיו"ב ), המשכילים  (כבזמן

כזה ! דבר  ומכריז סמיכה  לו

וכו' באומות  תתגרה  אל  של  ה "טענה " ו(ג )
שייכות  כל  לה  אין – מאוה "ע  שמקבלים  והחסדים 

וכו' באומות  תתגרה  שאל  ופשוט , מובן כי לזה ,
בשביל  ל "בראשית  וכלל  כלל  ח "ו נוגע  זה  אין
(ס "ז). לעיל  וכמדובר  – בחרתנו" ול "אתה  ישראל "

שכאשר  בפשטות , מובן הרי (ד ): ועיקר  ועוד 
– התומ "צ  קיום  בענין הוא  זה המדובר  על  שייך  לא 

כאשר  – בנדו"ד  ועאכו"כ  וכו'. תתגרה  אל  הציווי
החזרת  בעקבות  נפשות  פיקוח  על  הוא  המדובר 
חיים  אורח  ערוך  בשולחן הדין כפסק  השטחים ,
על  שצרו ש "נכרים  כמ "פ ), (כמדובר  שכט  סימן

. ישראל  .עיירות  נפשות  עסקי על  באו אם  ואפילו . .
עליהם  יוצאים  לבוא  ממשמשים  אלא  באו לא  עדיין

. השבת  את  עליהם  ומחללים  זיין ובעיר בכלי .
עסקי  על  אלא  לבוא  רוצין אינן אפילו לספר  הסמוכה 
העיר  ילכדו שמא  השבת  את  עליהן מחללין ותבן קש 

לפניהם ". ליכבש  נוחה  הארץ  תהא  ומשם 

. המלך דוד  אפילו בדבריו. שיחזור  רצון ויהי
יבין"94אמר  מי יגדילו "שגיאות  שלא  [ועאכו"כ 

היפך  וכו' וביאורים  פירושים  אמירת  ע "י הטעות ,
יגרע , ורק  יעזור , לא  זה  כך  ובין כך  בין והרי האמת ,

תצמח " מארץ  "אמת  ].95שכן

לדבר  יצטרכו לא  בכלל  אשר  – ועיקר  ועוד 
רק  ידברו – ולהבא  ומכאן כאלו, ענינים  ולשלול 

מישראל , אחד  כל  של  ומעלתם  בשבחם 

התורה  בלימוד  מוסיפים  שהם  ע "י – ובמיוחד 
ר "ת  חת "ת , בשיעורי – ובמיוחד  כולל  המצוות , וקיום 
בזמן  כך  על  להזכיר  (כרגיל  תניא  תהלים  חומש 

תורה ), בשמחת  מתחלתה  תורה  ללמוד  שמתחילים 

העולם  כל  בהכרת  שיתוסף  העיקר : והוא  ועוד 
– ישראל  של  ושבחם  במעלתם  אוה "ע , כולל 
ישראל  שארץ  – וכן ישראל ", בשביל  "בראשית 
בזה , הגילוי שלימות  – ועד  ישראל , לעם  שייכת 
לז' נוסף  כאשר  והשלימה , האמיתית  בגאולה 

וקדמוני  קניזי קיני את  גם  לנו יהי' ,96הארצות 

תהא  הי' בראשית  בשבת  ממש , ומיד  ותיכף 
עד  הקב "ה , נפלאות  גילוי – בה  נפלאות  שנת 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי – הנפלאות  לעיקר 

נפלאות " ע "י 97אראנו והשלימה  האמיתית  בגאולה  ,
צדקנו, משיח 
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.21 ֿ 20 הערות 252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן רפמ "ז.
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בבראשית")93) ("פתח  בבראשית התורה שפתיחת ובפרט 
 הזה מהחודש אלא התורה להתחיל  צריך  הי ' ד "לא היא,

בראשית). ר"פ (פרש"י  כו'" לכם
יב.94) יט , תהלים

יב.95) פה, שם
ועוד .96) יט . טו, לך  לך  פרש"י 
טו.97) ז, מיכה



לי     

נח ", נח  תולדות  ל "אלה  ומיד  תיכף  והולכים 
– מכן ולאחר  לתחתונים , ונייחא  לעליונים  נייחא 
הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  ל "לך 
הנמצאים  אלה  כולל  – בנ"י שכל  אראך ", אשר 
אדמו"ר  – חב "ד  חסידות  אבות  [כולל  בחו"ל  לע "ע 
(הנמצאים  צדק  והצמח  האמצעי אדמו"ר  הזקן,

האדיטש , אביך "; ו"בית  "מולדתך " ַב "ארצך ",
וכל  נשיאינו רבותינו וכל  ליובאוויטש ), ַניעזשין,
לארץ  הולכים  הדורות ], שבכל  והיהודים  הצדיקים 
בבית  הקודש , להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקודש ,
ומיד  ותיכף  הקדשים , בקדש  השלישי, המקדש 

ממש .
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dcp(oey`x meil)

:e`aedy zei`xd izy z` zegcl oi`y dgiken `xnbdàîéz éëå§¦¥¨
oipc ze`nehd lk' epipyy dn mpn`y xnele wlgl dvxz m`e -

oze`'ïúàéöî úòLkzeipyndn gkeny enk i`ce oic `ed ¦§©§¦¨¨
xn`pe ,dlrnl e`aedyå ,àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa`weecíB÷îá ¥§¨¥§§¨§¦§

,ïúàéöîmipc ep` f`y ,my e`vnpy mewn lr mipcyk epiidc §¦¨¨
dcelg dzlrdy hgn iabl o`k enk ,lwdl oia i`ce oic mdilr
zexdhdy mixne` ep`y zexdhd lr e`vnpy diela zilhne
zn `vnpe mc`a rbepd iabl enk ,xingdl oiae ,i`cea zexedh

,ea rbpy drya zn did xak i`cey mixne` ep`yìáàoiprl £¨
epl clepy wtq,ïúàéöî íB÷îa àlLoiwifgn oi`y i`ce epi` ¤Ÿ¦§§¦¨¨

e ,wtq `ed `l` ,mewnl mewnn d`nehàìúî ïðéôøN àì óøNî¦§¨Ÿ¨§¦©¦§¨
ïðéìzeze`a d`nhp m` wtq epl yiy dnexz mitxey oi`e - ¨¦©

yi df itle ,d`nh wtq `idy mixne`e milez ep` `l` mewn
miwifgn zelzl oiprly opgei iax zrcl epvxizy dn miiwl

,jk lr dywy oeik ,ok xnel oi` ,mewnl mewnn d`nehïðúäå§¨§©
(c"d c"t zexdh `ztqez)økk ,zgpen dzidyócä éab ìò- ¦¨©©¥©©

,lzekdn ze`veid zeczi iab lr gpend yxwàîè ócîecbae - ©¨¨¥
`nh,åézçz çpeîux`d iab lr zgpen xkkd z` `vne `ae ¨©§¨

,d`lde cbadnäìôð íàL ét ìò óà,dnvrn scdn xkkdéà ©©¦¤¦¨§¨¦
øLôàdf mewna dltpyäòâð ïk íà àlàgpend `nhd cbaa ¤§¨¤¨¦¥¨§¨

xkkd mewn lkn ,scd zgznøîBà éðàL ,äøBäèyøBäè íãà §¨¤£¦¥¨¨¨
ì ñðëðdìèðe ,íLxkkd dltp `le ,rwxwd iab lr dgipde ¦§©§¨§¨¨
,dnvrnñðëð àlL éì éøa ,øîàiL ãòmeyíãàl,íLxnelk ©¤Ÿ©¨¦¦¤Ÿ¦§©¨¨¨

dnvrn xkkd dltp i`ce f`y ,zgpen xkkd dzid eay mewnl
.cbadn d`nhpeøæòìà éaø øîàå,ef `ziixa lräëøöð àì`l - §¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§§¨

milez ep`y mrhdn dxedh xkkdy xnel `ziixad dkxved
,rwxwd iab lr dgipd xedh mc`yïBøãî íB÷îì àlà`l` - ¤¨¦§¦§

`ziixad d`ae ,rteyn xkkd zgpen eilry scdy ote`a
m`e ,letil xkkd dlelre rteyn `edy it lr s`y eprinydl
xedh mc`y xne` ip`y ,dxedh mewn lkn ,cbaa drbp dltp
mewn iab lr zgpen xkkd dzid m` la` ,rwxwd iab lr dgipd
mc`y xnel xzei xazqny] dxedh xkkd df mrh `lel mb xyi
,[dnvrn dltpy xneln rwxwd lr dgipde xkkd z` lhp xedh
mixne` `l` ,mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`y gkene
mewnn d`ay miyyeg oi` xedh mewna xkkd d`vnpy oeikny
d`neh miwifgn oi`y df oicy gken ,o`kl dlblbzde `nh
,wtq `le i`ce oic `ed ok m`e ,`lewl s` xn`p mewnl mewnn
,wtqn `ed df oicy opgei iax itl `xnbd dvxizy itk `le
mewnn d`neh miwifgny xn`y opgei iax lr `iyewd zxfege

.mewnl
e`aedy zeipyndn zei`xd z` zegcl yi ok`y zvxzn `xnbd
oi`y `ziixaa epipyy dny opgei iaxl uxzl xyt`e ,dlrnl
.`xnegl wx xn`pe wtqn `ed mewnl mewnn d`neh miwifgn

:`xnbd zvxzníúä`ed rwxwd lr ltpy xkk iabl my - ¨¨
àîòè éðz÷ãkmeyn `ed dxedh xkkdy mrhdy epipyy enk - ¦§¨¨¥©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dcp(oey`x meil)

.zrl zrn rxtnl `nhze ,df
:dpyna epipy['åëå] úñå dì LiL äMà ìk`xnbd .dzry dic ¨¦¨¤¤¨¤¤

:`xnbd zl`ey .ef dkld diepy in zrck dpcéaø ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦©¦
ïðaø àìå àéä àñBc`id `qec iax zhiya epzpyny xn`p m`d - ¨¦§Ÿ©¨¨

,opax zhiya `le diepyàéðúc,`ziixaaòaøà ,øîBà øæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤¥©§©
ïzòL ïéic íéLð,od el`e ,oda ievn mcd oi`y iptn,äìeúa ¨¦©¨©§¨§¨

äð÷æe ä÷éðî ,úøaeòîdic úñå dì LiL äMà ìk ,øîBà àñBc éaø , §¤¤¥¦¨§¥¨©¦¨¥¨¦¨¤¤¨¤¤©¨
,dzòLmby mixaeqe xg` mewna `qec iax lr miwleg opaxe ©§¨

.rxtnl d`nhn zqe dl yiy dy`
:`xnbd daiynàîéz eléôàxn`z m` elit` -diepy epzpyny £¦¥¨

zhiya,ïðaødic zqe dl yiy dy` lky epipy recn dyw `l ©¨¨
y ,dzryàñBc éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãòopax ewlgp `l - ©¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¨

,rxtnl d`nhy exn`e `qec iax lràlàdz`xy dy`aàlL ¤¨¤Ÿ
,dzñå úòLadz`x `ny yegl yi dpnfa `ly dz`xy oeikny ¦§©¦§¨

zqedy xnelk ,'`a epnfa gxe`' dwfg xnel jiiy `le ,okl mcew
,zqed onfa `ly dz`xy mi`ex ep` ixdy ,epnfa `aìáàdy` £¨

dz`xydéì eãBî ,dzñå úòLa,dzry dicy `qec iaxl minkg ¦§©¦§¨¥
,okl mcew `le epnfa `a zqedy dwfg yiyïéúéðúîeepzpyne - ©§¦¦

dz`xy ote`a zwqer dzry dic zqe dl yiy dy`y zxne`y
e ,dzñå úòLak diepy.ìkä éøáã ¦§©¦§¨¦§¥©Ÿ
nbd zwiicnexn` `l rxtnl e`nihy opaxy zxn`y jkn :`x

dzqe zrya `ly d`exa `l` okììkîrnyn -àñBc éaøc ¦§¨§©¦¨

eléôàdz`xy dy`aøîà dzñå úòLa àlLm`e ,dzry dicy £¦¤Ÿ¦§©¦§¨¨©
dyw okïðaø eðúc àäì àpz ïàîz` dpyy `pzd `ed in - ©©¨§¨§¨©¨¨

y `ziixadúñå dì LiL äMàzrya dcba lr mc mzk d`vne ¦¨¤¤¨¤¤
,dzqeòøôîì àîè dîúk,rxtnl d`nh dy`dy xnelk ¦§¨¨¥§©§¥©

z` dqaiky drydn mda dwqrzpy zexdhd lk z` d`nhne
epiid zqed zrya eiykr mc d`ex dzid eli`y ab lr s` ,cbad

meyn ,dzry dicy mixne`äàøz íàLmcdzñå úòLa àlL ¤¦¦§¤¤Ÿ¦§©¦§¨
äànèîrxtnl,úòì úòîd`nhny ote` yiy oeike ,xnelk §©§¨¥¥§¥

oi`e ,rxtnl d`nhny xnel xyt` mzka mb ,mc zii`xa rxtnl
.dxenb dii`xn xeng mzkd `di `ly zeywdlàîéðm`d - ¥¨

ef `ziixay xn`p,àñBc éaø àìå àéä ïðaød`ex m`y epipy ixdy ©¨¨¦§Ÿ©¦¨
`qec iaxl eli`e ,zrl zrn rxtnl d`nhn dzqe zrya `ly

.dzry dic
:`xnbd dgecàîéz eléôàdiepy `ziixady xn`z m` elit` - £¦¥¨

zrckàñBc éaøy xnel yiy ,dyw `làñBc éaø âéìt àì ïàk ãò ©¦¨©¨Ÿ¨¦©¦¨
ïðaøc eäééìò,dzry dic xn`e minkg lr `qec iax wlgp `l - £©§§©¨¨

àlàd`exaìáà ,dzñå úòLad`exaeäì éãBî dzñå úòLa àlL ¤¨¦§©¦§¨£¨¤Ÿ¦§©¦§¨¥§
x`azpy enk `le ,rxtnl d`nhny minkgl `qec iax dcen -

,dzqe zrya `ly d`exa ewlgpy dlrnlïéúéðúîeepzpyne - ©§¦¦
'dzry dic' epipyyd`exd dy`a xaecnéaøå ,dzñå úòLa¦§©¦§¨§©¦

,àéä àñBc,rxtnl d`nhn ote` lka minkgl ixdy ¨¦
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לב

      
. להיותה כללית , שבת  היא  נח  פרשת  שבת 

ימי השבת  דששת  העבודה  נשלמת  שבה 
וחותם  (סיום  בראשית  שבת  שלאחרי המעשה 
עיקר  מתחילה  שלאח "ז תשרי, חודש  מועדי
– צבאם ) וכל  וארץ  שמים  בעולם , העבודה 

" הפרשה : בשם  מנוחה ,כמודגש  מלשון ,"
כאדם "נייחא  שביתה  בחינת  שהוא  דרוחא ,

וכמ "ש  ממלאכתו, השביעי השובת  ביום  וישבות 
שביעאה " ביומא  ונח  שבשם ותרגומו היינו, ,

השבת . יום  של  ענינו כללות  מודגש  הפרשה 

בזה : וההסברה 

שבת  היא  בראשית " ש "שבת  לכך  מהטעמים 
נשיאינו  רבותינו כפתגם  זיך כללית , מ 'שטעלט  "ווי

(ההנהגה  יאר " גאנץ  א  גייט  אזוי בראשית  ַַַָשבת 
ש "מיני' כיון – השנה ) בכל  נמשכת  בראשית  דשבת 

יומין" כולהו הראשון מתברכין השבוע  ימי כל  ,
השבוע  ימי גם  כלולים  שבו בעולם , בפועל  לעבודה 

השנה  שבמשך  השבועות  שבוע דכל  בכל  שהרי ,
עד  ראשון מיום  ימים , שבעה  אותם  ונשנים  חוזרים 

השבת  המשך יום  כל  הכוללים  ההיקף  ימי שבעת  ,
הזמן.

– כללית  שבת  היא  נח " "שבת  שגם  מובן ומזה 
העבודה  נשלמת  שבה  הראשונה  השבת  להיותה 

ו  השמים  ("ויכולו המעשה  ימי וכל דששת  הארץ 
השבועות צבאם " כל  שכולל  הראשון, דשבוע  (

השנה  ענין שבמשך  כללות  בה  מודגש  ולכן ,
. דרוחא  "נייחא  "נח ", מנוחה , שענינו .השבת 

ממלאכתו". השובת  כאדם  שביתה 

דכל  העבודה  כוללת  בראשית  ששבת  ונמצא ,
" שהיא  כפי השנה ) (בכל  השבוע  ושבת ימי ,"

ימי  ששת  במשך  בפועל  העבודה  (לאחרי נח  פרשת 
דכל  לעבודה  הבוחן" "אבן ומהוה  כוללת  המעשה )

" שהיא  כפי השנה ) (בכל  השבוע  ."ימי

. של לתוכנה  גם  והשייכות  הקשר  לבאר  ויש 
השבוע  :פרשת 

ונח  בראשית  לפרשיות  המשותפים  מהענינים 
נח  שבפרשת  והמעלה  ההוספה  מודגשת  (שבהם 
העולם : וקיום  בריאת  – בראשית ) פרשת  לגבי
העולם , בריאת  אודות  מסופר  בראשית  בפרשת 

הארץ " ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ,"בראשית 
בהבראם " והארץ  השמים  תולדות  ,"אלה 
(והשבועה  ההבטחה  אודות  מסופר  נח  )ובפרשת 

לא  וגו' הארץ  ימי כל  "עוד  העולם , קיום  על 
ביני ישבותו" נותן אני אשר  הברית  אות  "זאת  ,

בענן  נתתי קשתי את  עולם  לדורות  גו' וביניכם 
הארץ " ובין ביני ברית  לאות  .והיתה 

שביניהם  בראשית ומהחילוקים  שבפרשת  –
מילואו  על  ("עולם  העולם  שלימות  אודות  מדובר 

מצד נברא " שהוא  כפי (  ,ולכן ,
רצון  מצד  שצ "ל  כפי ממדרגתו יורד  כשהעולם 
בס "פ  כמסופר  העולם , קיום  להיות  יכול  לא  הקב "ה 
גו' בארץ  האדם  רעת  רבה  כי ה ' "וירא  בראשית 
נח  ובפרשת  וגו'"; אמחה  ה ' ויאמר  גו' ה ' וינחם 

שהוא  כפי העולם  שלימות  אודות  מדובר 
 וזיכוך לבירור  כח  ניתן ירוד  במצב  שגם  ,

הארץ  על  ענן "בענני ולכן, התשובה ), (ע "י העולם 
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פרשתנו.1) ריש תו"א
ב.2) ב, בראשית
נייחא 3) לעליונים "נייחא ב"פ, נח " "נח  יותר: ובפרטיות

דתתאי (נייחא תתאה שבת בשבת, בחינות ב' שהם )*לתחתונים",
דעילאי (נייחא עלאה שם.*ושבת תו"א – (

וש"נ.4) בתחלתו. בראשית ש"פ משיחות קונטרס ראה
א.5) פח , ב. סג , זח "ב
הוא 6) ש"שנה" כיון שלאח "ז, לשנים גם שנוגע לומר, ויש

בשנה  שהיו ענינים אותם ונשנים חוזרים שבה שונה, מלשון
שבכללות  שינוי ) מלשון (שנה השינויים כל  הכוללים שלפנ"ז,

הזמן.

         
      

עד 7) כו' שני  יום בשבת ראשון יום היום מונין "אנו שלכן
עתה" עד  משימ "ב ימים רבבות עברו ש"כבר אף השבת", יום

ובכ "מ ). סע"א. כה, שה"ש (לקו"ת
א.8) ב, בראשית
הבריאה 9) שלפני  השבת שבין החילוק ובדוגמת ע"ד 

ש"פ  משיחות קונטרס גם (ראה הבריאה וגמר שבסיום להשבת
.((17 ע' (לעיל  וש"נ ס"ז. וילך  וש"פ בדר"ה נצבים,

"נח ".10) – הפרשה לשם בנוגע לעיל  האמור על  נוסף
א.11) א, בראשית
ד .12) ב, שם
לשבועה"13) הדבר "כפל  אוסיף", ולא גו' אוסיף "לא כמ "ש

ובפרש"י ). כא (ח ,
כב.14) שם,
ֿ יג .15) יב ט , שם
ואילך .16) 51 ע' חט "ו לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא



לג     

ואבדון  חושך  להביא  לפני במחשבה  (כשתעלה 
לזכור  וראיתי' גו' בענן הקשת  ונראתה  לעולם )

גו'" עולם  נח ברית  עם  ברית  הכריתת  שהו"ע  ,,
שאין  התחתון העולם  וזיכוך  בבירור  עבודתו שע "י
שנשלם  דרוחא ", "נייחא  נעשה  ממנו, למטה  תחתון
הקב "ה  שנתאוה  העולם , בבריאת  הקב "ה  של  רצונו

בתחתונים  דירה  ית ' לו .להיות 

בעיקר  מודגש  בראשית  בפרשת  אחר : ובסגנון
הכוונה  מצד  שהוא  כפי העולם  ומצב  מעמד 
בעיקר  מודגש  נח  ובפרשת  ("בכח "), העליונה 
האדם  עבודת  מצד  שהוא  כפי העולם  ומצב  מעמד 
תחתון  שאין התחתון בעולם  שגם  ("בפועל "),
הארץ  ד "מלאה  הירידה  לתכלית  (ועד  ממנו למטה 

(ועד חמס " וזיכוך  בירור  של  ומצב  מעמד  נעשה  ,(
ראה "לטהרה  חדש  "עולם  – (.

. בפועל העבודה  שע "י – יותר  ובעומק 
המעמד  לגבי יותר  גדול  עילוי ניתוסף  נח ) (בפרשת 
כמרומז  בראשית ), (בפרשת  הבריאה  שמצד  ומצב 
מעלתו  אודות  בראשית  פרשת  של  וחותמה  בסיומה 

הוי'": בעיני חן מצא  "ונח  נח , של 

ברא  "בראשית  כתיב  העולם  את בבריאת 
נאמר  אלקים  פעמים  ל "ב  הארץ ", ואת  השמים 

בראשית  ע "י במעשה  היא  העולם  שבריאת  כיון –
הכחות שם  ובעל  היכולת  "בעל  שפירושו ,

לעולם ,כולם " השייכת  האלקות  דרגת  על  שקאי ,
"הטבע " בגימטריא  ."אלקים "

עשות  "ביום  הפרשה  בהמשך  מש "נ וגם 
'הוי ששם  באופן ה "ז – ושמים " ארץ 

  שכח שאף  היינו, אלקים , בשם 

מהוה  לשון (הוי' הוי' משם  הוא  ),ההתהוות 
דשם  ההתלבשות  ע "י היא  בפועל  ההתהוות  מ "מ ,
ההתהוות ) (כח  הוי' שם  ולכן, אלקים , בשם  הוי'
אלקים  משם  הוא  והגילוי בהנבראים , מתגלה  אינו

בלבד .

בעיני  חן ש "מצא  – דנח  העבודה  שע "י והחידוש 
 מתגלה שעי"ז – " ע "י (שנברא 

הוי' שם  אלקים ) ב )שם  (ההתלבשות 
 ע "י שנברא  כפי העולם  שבמציאות  היינו, ,

(כמ "ש  הוי' שם  מתגלה  אלקים  הוי'שם  "ואמת 
האלקים " הוא  ש "הוי' בגלוי שניכר  ועד  ,לעולם "),

שם  לאמיתתו הוא  (אלקים ) וההסתר  הצמצום  שגם 
וחודר  מתגלה  הוי' דשם  שהגילוי עי"ז הוי',
ואז  אלקים , שם  ע "י שנברא  העולם  במציאות 

הוי' בשם  יותר  נעלית  דרגא  ומתגלה  (הוי'נמשכת 
כמבואר  עילוי, אחר  בעילוי והולך  ומוסיף  דלעילא ),

בענין  בסיום שאומרים  האלקים  הוא  הוי'
הכיפורים  דיום  נעילה  תפלת  .וחותם 

. בשם שנברא  (שבעולם  זה  שענין לומר , ויש 
פרשת  של  בתוכנה  מרומז הוי') שם  מתגלה  אלקים 
ישבותו", ד "לא  באופן העולם  קיום  אודות  נח 

בענן": נתתי קשתי ד "את  והברית 

בכ "מ  כמבואר  – ישבותו" שבהנהגת "לא 
כמו  והפסק , שינוי ללא  תמידי באופן העולם 
בסיבובם  הגלגלים  וכל  והכוכבים  והירח  השמש 
האיןֿ כח  ומתגלה  ניכר  ישבותו"), ("לא  התמידי
(כיון  דהעולם  וההגבלה  מהמדידה  שלמעלה  סוף 
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ז.17) פי "ד , ג . פי "ג , ו. פי "ב, ב"ר ראה
ובפרש"י .18) ֿ טז יד  ט ,
זכרונות 19) בפסוקי  כמ "ש לנש"י , דנח  מהשייכות להעיר

ע' ח "א תער"ב המשך  (ראה זכרת" באהבה נח  את "וגם דר"ה
תח ).

ובכ "מ .ר 20) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא אה
יג .21) ו,
ובדוגמת 22) ע"ד  העולם, את לטהר בא שהמבול  להעיר,

דהמבול  הגשם הי ' ולכן סאה, ארבעים ששיעורה דמקוה הטהרה
שם). (תו"א יום ארבעים במשך 

ח .23) פ"ל , פרשתנו ב"ר
ג .24) קיב, ב. צו, ב. צד , זו"ח  סע"ב. רטז, זח "ג  ראה
שם.25) אדה"ז ושו"ע טור וראה סוס"ה. או"ח  שו"ע
בסה"מ 26) הנסמן פ"ו. התשובה שער ר"ח  פ"ב. שי "ב פרדס

.67 הערה צג  ע' ח "ב מלוקט 

ועוד .27) פ"ט . ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 
לעולם 28) ששייך  הוי ' שם רק לא – יותר ובפרטיות

שלמעלה  הוי ' שם גם אלא דלתתא, הוי ' אלקים), דשם (הפנימיות
דלעילא  הוי ' .*מהעולם,

ב.29) קיז, תהלים
לט .30) יח , מ "א לט . לה. ד , ואתחנן
"אלקים 31) (ולא האלקים" הוא "הוי ' הלשון בדיוק ומרומז

שבדרגא  הוי ' שם נחשב יותר נעלית דרגא שלגבי  הוי '"), הוא
הוא  ואלקים ז"א הוא הוי ' הקבלה: ובלשון – אלקים. כשם הקודמת
דרושי (לקו"ת יחשב כאלקים בעתיק, עולה (הוי ') וכשז"א מלכות,

יומא). מס' סוף חסידים ממשנת – רע"ד  סה, ש"ש
וש"נ.32) שמט . ע' ח "א מלוקט  סה"מ  ראה
ועוד .33) קנו. ע' תרס"ו המשך  ראה

          
    



לד    

שינוי  צ "ל  דהעולם  וההגבלה  המדידה  שמצד 
"אני – שניתי"והפסק ) .לא 

היא  שה "קשת " – בענן" נתתי קשתי ו"את 
שגם  היינו, בהענן, השמש  קרני מהשתקפות 

העולה  " הארץ מן יעלה  נעשה ("ואד  (
ד "שמש  האור  בו שמשתקף  עד  ."מזוכך 

קשורי  אלו ענינים  העולם וב ' שקיום  זל "ז, ם 
אשר  הברית  אות  "זאת  כמ "ש  הקשת , ע "י מודגש 
– הארץ " על  אשר  בשר  כל  ובין ביני הקימותי
על  אשר  בשר  "כל  של  שבמציאותו מרומז שבזה 
ומהוה  שמחי' הפועל  כח  ומתגלה  ניכר  הארץ "
לשם  ועד  מהוה , מלשון הוי', שם  שזהו"ע  אותו,

כאחד  ויהי' הוה  הי' מהעולם , שלמעלה  שם הוי' ,
ליש ,העצם  מאין שבהתהוות  העצמות  לכח  ועד  ,

שמציאותו  ב "ה  המאציל  של  ועצמותו מ "מהותו
לו  שקדמה  עילה  מאיזה  עלול  ואינו מעצמותו הוא 
מאין  יש  לברוא  ויכלתו בכחו לבדו הוא  ולכן ח "ו

ממש " המוחלט  הגשמי ואפס  בהיש  שניכר  ,
האמיתי  היש  היא  .שמציאותו

. העבודה ע "י שנעשה  שהעילוי להוסיף , ויש 
שבהתחלת  ומצב  המעמד  לגבי נח ) (פרשת  בפועל 
לך  לך  בפרשת  מרומז – בראשית ) (פרשת  הבריאה 
נח , פרשת  דשבת  מנחה  בתפלת  לקרוא  שמתחילין
לעבודה  הראשון דהשבוע  ההיקף  ימי שבעת  בסיום 

בעולם :

" ֿבאין שהיא  אמיתית  הליכה  על  מורה  "
הקודם  ומצבו) (מעמדו למקומו שעי"ז ערוך  ועד  ,

אראך ", "אשר  כהפי' האמיתית , מעלתו מתגלית 
בעצמך " אותך  ואגלה  ."אראה 

בעולם  בפועל  העבודה  שע "י – בזה  והענין
כאו"א  של  האמיתית  מציאותו מתגלה  התחתון
בעולם  בהיותו (גם  ומצב  מעמד  שבכל  מישראל ,
אלא  עוד  ולא  אלקות , עם  ומאוחד  קשור  ה "ה  ירוד )
וממשיך  העולם  את  ומזכך  מברר  עבודתו שע "י

בעולם . אלקות  ומגלה 

בדרגת  גם  ההליכה  ענין נעשה  שעי"ז לומר , ויש 
דאחדות  הענין אמיתת  שמתגלה  (כביכול ), האלקות 
אלקים  שם  שגם  האלקים ", הוא  ש "הוי' – הוי'
היא  האמיתית  מציאותו העולם , בריאת  עם  שקשור 

מהעולם  שלמעלה  הוי' .שם 

*

. נח דפרשת  שבשבוע  לעיל  האמור  ע "פ 
בפועל , שהיא  כפי כולה  השנה  דכל  העבודה  כלולה 
המתאים  הזמן הוא  נח  פרשת  הש "ק  שיום  מובן,

 החדשה דהשנה  בפועל  העבודה  של 
בתוכה  כבר  עניני שנמצאים  פרטי כל  לבחון –

דשש  השבת העבודה  ודיום  המעשה  ימי ת 

מנת  על  השנה ), דכל  השבוע  ימי כל  (הכוללים 
בתכלית  בפועל  העבודה  עניני כל  ולהשלים  לתקן

השלימות .

פרשת  בשבת  ֿ צדק  החשבון שעשיית  לומר , ויש 
צ "ל  בפועל , העבודה  של  הראשון השבוע  על  נח 
– בפועל  העבודה  של  לתוכנה  המתאים  באופן
האלקות  דרגת  בעולם  לגלות  ותכליתה  שעיקרה 

האלקים ". הוא  "הוי' מהעולם , שלמעלה 

התשובה  בעבודת  גם  מודגש  זה  שענין ולהעיר ,
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56 ו.34) ג , מלאכי 
ו.35) ב, בראשית
ג )36) פל "ה, פרשתנו (ב"ר המדרש פירוש ע"פ יותר ויומתק

ית', לכבודו דוגמא שהוא לי ", מוקש שהוא "דבר הוא ש"קשתי "
ביום  בענן יהי ' אשר הקשת "כמראה כח ) א, (יחזקאל  כמ "ש
(וראה  ה'" כבוד  דמות מראה הוא סביב הנוגה מראה כן הגשם
וש"נ). ואילך ). רעח  (ע' קשת ערך  להצ"צ) (דא"ח  הלקוטים ספר
הוי ' שם גם כולל  שב"קשת" הוי '" שה"שמש י "ל , ועפ"ז
מן  שעולה (בענן בעולם ומתגלה נמשך  הוא שגם דלעילא,

הכר  נעשה ועי "ז ד "לא הארץ), באופן העולם קיום על  ברית יתת
שעיקרו  שניתי ", לא הוי ' ד "אני  התוקף מתגלה שבזה ישבותו",
הוא  ובל "ג  הא"ס ענין אמיתת כי , דלעילא, הוי ' שם מצד 

.(98 ע' ח "ה לקו"ש (ראה דוקא בהעצמות
פס"א 37) ח "א מו"נ שי "ט . פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל ' כס"מ 

פכ "ח . ב' מאמר עיקרים ואילך .
ס"כ .38) אגה"ק תניא
ועוד .39) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
וש"נ.40) .58 ע' ח "כ  לקו"ש ראה

לך .41) לך  ר"פ תו"א
אל 42) הוי ' "וירא ז) (יב, הפרשה בהמשך  ממ "ש להעיר
. גו'"אברם להוי ' מזבח  שם ויבן .*.
(בעה"ט 43) רשית אותיות תשרי , חודש של  סיומו לאחרי 

יב). יא, עקב
קרוב 44) המנחה, זמן חצות, לאחרי  השבת ביום ובפרט 

השבת. יום של  לסיומו
זה 45) בבנין ש"הטריחו – השבוע לפרשת מהשייכות להעיר

שנה  ק"כ  בה עוסק המבול  דור אנשי  שיראוהו כדי  התיבה) (בנין
אולי . . כשהורידן" מזה, ויתירה יד ), ו, פרשתנו (פרש"י  "

אם ברחמים יב).הורידן ז, (שם ברכה" גשמי  יהיו

        
            



לה     

עד  ישראל  "שובה  – ֿ צדק ) החשבון הקדמת  (לאחרי
 " נעשה שהוי' באופן היא  שהתשובה  ,

שסיומו אלקיך  ביוהכ "פ  התשובה  לשלימות  ועד  ,
ובהתאם  האלקים ", הוא  "הוי' ז"פ  באמירת  וחותמו
יותר , נעלה  באופן ֿ צדק  החשבון גם  נעשה  לכך ,

כדלקמן.

.: ובהקדמה

כשרות " בחזקת  ישראל  ש "כל  הוא הכלל 
בנוגע  להלכה  שמצינו (כפי להזולת  בנוגע  (בעיקר )
על  לסמוך  אין לעצמו, בנוגע  אבל  וכיו"ב ), לעדות 

כשרות " לזמן)ה "חזקת  (מזמן לבחון צריך  אלא  ,
לכל  בנוגע  ֿ צדק  חשבון עשיית  ע "י ומצבו מעמדו
על  ולקבל  ומעשה , דיבור  במחשבה  עניניו פרטי
תיקון  הדורשים  הענינים  ולהשלים  לתקן עצמו
ולהשלימם  לתקנם  העיקר , והוא  ועוד  ושלימות ,

העיקר " הוא  ש "המעשה  בפועל , .במעשה 

להתשובה  ושייך  נוגע  בפועל  במעשה  והתיקון
בלב " התשובה  ש "עיקר  דאף  – וכהפס "ד עצמה  ,

(ויתירה בגמרא  צדיק  נעשה  תשובה  הרהור  שע "י
גמור " "צדיק  תשובה מזה : שההרהור  מפני ה "ז ,(

שלאח "ז  ההמשך  (בכח ) שכולל  באופן הוא  שבלב 
העיקר ). (שהוא  בפועל  למעשה  עד 

שבין  ענינים  על  בתשובה  יותר  מודגש  זה  וענין
לחבירו  התורה אדם  פעולת  יותר  מודגשת  (שבהם 

 לחבירו שיתן עד  לעולם  לו נמחל  ש "אינו – (
וירצהו" לו חייב  שהוא  כמ "ש מה  , את "והשיב 

ש "נתן  בדקות , בגזילה  ולדוגמא  גזל ". אשר  הגזילה 
. (שלום ) החזיר  ולא  (שלום ) העני לו גזילת  .

שלום בבתיכם " לו החזיר  שלא  כשהסיבה  גם  ,
מצוה  של  בענין וטרוד  עסוק  שהי' מפני היא 

בו), הבחין לא  זה  שבגלל  שלא (ויתכן ובודאי
היתה  שבפועל  כיון מ "מ , ח "ו, בו לפגוע  התכוין

הרוח  נפילת  ולרצותו.לחבירו לפייסו צריך  ,

ביום  גם  להיות  (וצריך ) יכול  זה  שענין [ולהעיר ,
המוכשר  זמן הוא  השבת  שיום  ובפרט  השבת ,
ואחדות  ישראל  באהבת  להוסיף  ביותר  ומסוגל 

השתתפות ישראל  לענין בהלכה  שמצינו כפי ,
במנהג גם  ומודגש  השבת , ביום  חבירו עם  בסעודה 

השבת  ביום  אורחים  דהכנסת  ].ישראל 

שמפשפש  באופן הוא  ֿ צדק  שהחשבון וכיון
בתיקונם  ועוסק  ומשתדל  עניניו, בפרטי

 של ומצב  במעמד  מעשה ) (בשעת  הוא  הרי –
להמדידה  וביחס  ערך  לפי והגבלה , מדידה 
בהתיקון  ועוסק  שמונח  עניניו דפרטי וההגבלה 

ענינו. לפי ופרט  פרט  כל  שלהם ,

הפשפוש  שתמורת  – יותר  נעלה  אופן וישנו
ה "ה  יותר ,במעשיו נעלה  ועולם  לדרגא 

כו', ותורה  בתפלה  לגמרי מונח  להיות  
שמעט  כיון ֿ רצויים , הבלתי הענינים  ויתבטלו ידחו
אבל  אור ; הרבה  ועאכו"כ  חושך , הרבה  דוחה  אור 
והשלימות  התיקון מודגש  לא  זה  באופן לאידך ,

בהם . מתעסק  שאינו כיון הפרטיים , דהענינים 

המעלות  ב ' בחיבור  היא  האמיתית  והשלימות 
והשלימות  התיקון ֿ צדק  שהחשבון – יחד  גם 
היא , בהם , ההתעסקות  ע "י הפרטיים  דהענינים 
יותר , נעלית  לדרגא  התעלות  של  תנועה  מתוך 
פרט  דכל  וההגבלה  בהמדידה  ולגלותה  להמשיכה 
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ב.46) יד , הושע
בשם 47) ומתגלה נמשך  הוי ' ששם – שבזה הפירושים ובב'

ומתגלה  ונמשך  אלקים, שם נעשה הוי ' ששם מזה, ויתירה אלקים,
.(31 שבהערה (לקו"ת יותר נעלה הוי ' שם

יסוה"ת 48) הל ' גם וראה ה"ב. פ"ב קידוה"ח  הל ' רמב"ם
ספ"ז.

פ"ב 49) (אבות כו'" בעצמך  תאמין "אל  ממארז"ל  להעיר
מ "ד ).

מי "ז.50) פ"א אבות
ס"י .51) אגה"ק שם פכ "ט . תניא
ב.52) מט , קידושין
סקי "ב.53) זרוע אור
אדם 54) שבין ענינים על  הי ' המבול  עונש שעיקר ולהעיר,

דינם  גזר נחתם "לא יג ) ו, פרשתנו (פרש"י  כמארז"ל  לחבירו,
הגזל ". על  אלא

ה"ט .55) פ"ב תשובה הל ' רמב"ם
כג .56) ה, ויקרא

סע"ב.57) ו, ברכות
כה,58) (סוכה המצוה" מן פטור במצוה ש"העוסק ובפרט 

יש  המצוות, דכל  ההתכללות שמצד  הטעם וכידוע וש"נ), סע"א.
ודוגמת מעין מצוה 237בכל  ע' חכ "ו לקו"ש (ראה המצוות שאר

וש"נ). .64 הערה
גזילה)וזה59) (שלילת שלום דהחזרת המצוה ישנה

נפילת  לבטל  מהני  לא הקודמת), (כבהערה המצוות התכללות מצד 
כפשוט .הרוח  ,

כו'60) גדולות קהלות לך  "עשה משה", ד "ויקהל  ובאופן
ויקהל ). ר"פ (יל "ש ושבת" שבת בכל 

הוא 61) אורחים דהכנסת החיוב שעיקר שהטעם לומר, ויש
לפי הוא, ובכ "מ ), חיי "ש. ר"פ תו"א (ראה בשבת מאשר יותר ביו"ט 
את  מרגיש אינו שהאורח  באופן היא השבת ביום אורחים שהכנסת
האהבה  גודל  מצד  הבית, לבעל  בשוה אלא כ "אורח ", עצמו

שביניהם. והאחדות



לו    

לדרגא  המתאים  באופן שיהי' ענינו, לפי ופרט 
להמשכה  ובהתאם  ובדוגמת  ע "ד  – העליונה 
בעבודה  שנעשית  אלקים , בשם  הוי' דשם  והגילוי

נח .בפועל  בפרשת 

רגש  לשלילת  גם  נוגע  זה  שענין להוסיף , ויש 
ֿ צדק  מהחשבון כתוצאה  ומרירות  צער  של 
כיון  – תיקון) הצריכים  ענינים  שיש  (כשרואה 
שבענינים  החסרון (לא  בעיקר  אצלו שנרגש 
נעלית  לדרגא  ההתעלות  תנועת  אלא ) הפרטיים ,
הפרטיים , בעניניו ולגלותה  להמשיכה  יותר ,
הירידה  שכוונת  אצלו שנרגש  יותר , ובעומק 
השלימות  בשביל  היא  תיקון הדורש  ומצב  למעמד 

התשובה , ע "י שנעשית   תוקף
במצב  בהיותו גם  הקב "ה  עם  יהודי של  ההתקשרות 
כשנמשך  הוי' דשם  השלימות  ובדוגמת  ע "ד  ירוד ,
ב )שם  והירידה  ב (הצמצום  גם  בפועל  ומתגלה 
מתוך  והתשובה  ֿ צדק  החשבון נעשה  ולכן, אלקים ,

שמחה  של  .ותענוגרגש 

. דיום העבודה  באופן גם  מודגש  זה  וענין
ושביתה  מנוחה  נח , (פרשת ) של  התוכן – השבת 

השבת : דיום 

כמ "ש  – השבת  יום  של  השביעי ענינו "ויום 
שבת   בשם הוי' שם  ומתגלה  שנמשך  ,"

חסידות  בדרושי וכמבואר  בפירוש אלקים ,
ש "כלתה הכתוב  השביעי", ביום  אלקים  "ויכל 

אלקים  דשם  וההסתר  הצמצום  מדת  ומדרגת  בחי'
להוי'". שבת  הוי', שם  התגלות  ונמשך 

השבת , דיום  בהתשובה  גם  מודגש  זה  וענין
תשב " אותיות  היא "שבת  דשבת  שהתשובה  –

עילאה  רבה תשובה  בשמחה  שאינה שהיא  כיון ,
הענינים  ותיקון שלילת  עם  התעסקות  של  באופן
יום  לפני שזמנה  תתאה  (תשובה  ֿ רצויים  הבלתי
נעלית  לדרגא  התעלות  של  באופן אלא  השבת ),

התורה יותר  בלימוד  ההתעסקות  ע "י , נגלה)
התורה  פנימיות  ובמיוחד  בתכלית דתורה  (

ברוחא " רוחא  "אתדבקות  של  באופן ,השלימות ,
כמוהו" יחוד  שאין נפלא  מזה ,ב "יחוד  ויתירה  ,

ע "ד  בתורה , לגמרי ומכוסה  בטלה  מציאותו שכל 
ליום  (ששייך  לבוא  דלעתיד  ומצב  המעמד  ובדוגמת 
לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו "ליום  השבת ,

וחותם העולמים " בסיום  הרמב "ם  כמ "ש  ,(
באופן ספרו  התורה  לימוד  יהי' הזמן" ש "באותו

("אין  תורה "ד "כמים  אלא  לים מים  (."

ביותר  מודגשת  נח  פרשת  שבשבת  להוסיף , ויש 
בשמחה  מחודש התשובה  ֿ עתה  זה  שבאים  כיון –
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("שובה 62) שובה דשבת (בכח ) ֿ כח  הנתינת וע"י  לאחרי 
ודיוה"כ  אלקיך ") הוי ' עד  הוא *ישראל  "הוי ' מכריזים (שבסיומו

ז"פ). האלקים"
בפועל .63) ולא בכח  ה"ז בצדיק משא"כ 
"ראשון 64) נקרא שמחתנו", "זמן הסוכות, שחג  להעיר,

לומר, דיש סתקפ"א), טואו"ח  ז. פ"ל , (ויק"ר עונות" לחשבון
הערה  (וראה שמחה מתוך  צ"ל  שהחשבון גם מרומז שבזה

הבאה).
והתשובה 65) ֿ צדק בהחשבון מודגש זה שענין לומר, ויש

דאלול  והתשובה ֿ צדק בהחשבון מאשר יותר נח  פרשת שבשבת
ותשרי .

ותשרי , דאלול  ֿ צדק שהחשבון – בפשטות – לזה ומהטעמים
עיקרו השנה, דכל  בפועל  העבודה בסיום להיותו  אף)

שבשבת  ֿ צדק החשבון משא"כ  הבאה), לשנה הכנה גם שהוא
הראשון  השבוע של  בפועל  העבודה בסיום להיותו נח , פרשת

 ה דכל  השבועות עיקרו(בכח ) שנה,   בנוגע
הבאים. השבועות במשך  שתהי ' בפועל  לעבודה

יו"ד .66) כ , יתרו

         
          
          

    

ובכ "מ .67) א. עב, בלק ג . מב, בהר לקו"ת
ספ"י .68) אגה"ת תניא
ספי "א.69) שם
(70. "בחול  שם: בלק לקו"ת .ראה אלקים שם .. מסתיר ..

. ההסתר מן לצאת בתפלה הצעקה צ"ל  כתיב לכן בשבת אבל  .
. אלקים .ויכל  ההסתר מבחי ' יוצאים רק . צעקה, שייך  אין .

בשבת". שמתגלה הגילוי  מן בה' ההתענגות אדרבה,
ורחימו"71) בדחילו באורייתא דיתעסק היא עילאה "תשובה

ספ"ח ). (שם
בהלכה 72) דרכים ו' מעיין ש"הי ' האריז"ל  מהנהגת להעיר

(טעמי השבת" יום כנגד  הסוד  ע"ד  וא' המעשה , ימי  ו' כנגד 
הי ' המעשה שבימי  מובן, שמזה ואתחנן), פ' להרח "ו המצוות
וראה  בנסתר. לימודו עיקר הי ' השבת וביום בנגלה, לימודו עיקר
בנסתר  שלישים ב' הש"ק "ביום כו): (ע' מהר"ש אדמו"ר אג "ק

בנגלה". ושליש
רפ"י .73) שם
פ"ה.74) תניא
בסופה.75) תמיד 
שמיני76) מחזור מסיום ֿ עתה זה בבואנו – יתירה ובהדגשה

מישראל . רבים ע"י  הרמב"ם דלימוד  תשיעי ) מחזור (והתחלת
וש"נ.77) א. יז, ב"ק
(78– ה"ט ) פ"ג  ת"ת (הל ' ברמב"ם היומי  משיעור להעיר

כמים". נמשלו תורה "דברי 
("כמים 79) עילאה שבתשובה התורה דלימוד  השלימות וגם

המבול  שענין כיון – נח  בפרשת מודגשת מכסים") לים
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במועדות " ה "מרובה  תחנון תשרי, אומרים  שאין ,
החודש  של  סיומו עד  יוה "כ ) ,(מערב 

(לאחרי  מרחשון בחודש  תחנון לומר  וכשמתחילים 
(ובעומק  תחנון באמירת  עדיין רגילים  אין ר "ח )

המועדים  השפעת  עדיין שנמשכת  – ולכן,יותר  ,(
(גם  התשובה  שבעבודת  השמחה  יותר  מודגשת 

תתאה  השבת ).בתשובה  שלפני

.ֿלחשבון בנוגע  – בכהנ"ל  יתירה  והדגשה 
זו: בשנה  נח  פרשת  בשבת  צדק 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהעיד  שכיון – ובהקדמה 
כולל  העבודה , עניני כל  סיימו שכבר  דורנו נשיא 
("עמדו  מוכנים  ועומדים  הכפתורים , צחצוח  גם 
מסקנת  הרי, צדקנו, משיח  פני לקבל  כולכם ") הכן

(חשבוןֿ ֿ צדק  אמיתי)החשבון חשבון דייקא ,
ממש  ומיד  שתיכף  היא , אלו, בימינו שעושים 
בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  לבוא  צריכה 

ממש !

יותר : ובפרטיות 

שיש  ומצבו מעמדו בנפשי' איניש  כשידע  גם 
ח "ו  בסתירה  זה  אין תיקון, הצריכים  ענינים  אצלו
העבודה  נשלמה  שכבר  דורנו נשיא  של  לעדותו
כי, צדקנו, משיח  פני לקבל  מוכנים  ועומדים 

העבודה   שצריכה הדורות  כל  במשך 
דהגאולה  להשלימות  לבוא  כדי הגלות  בזמן להיות 
משך  זמן (ד )כל  ועבודתינו "במעשינו (שתלוי'

–הגלות " (  כלל והסבר  ביאור  ואין ,
של  בעבודתו חסר  אם  גם  ולכן, הגאולה , עיכוב  על 
סיבה  מאיזו הגאולה  שמתעכבת  הזמן במשך  הפרט 

ענין ה "ז לתקנו שתהי', צריך  שבודאי
ושלימות  בגמר  ח "ו גורע  זה  אין אבל , ולהשלימו,
מוכנים  שעומדים  ישראל  דכלל  ועבודתינו" "מעשינו
דהפרט  והשלימות  התיקון גם  שכן, וכיון להגאולה ,
ומיד  שתיכף  בידעו שמחה , ומתוך  יותר , בנקל  היא 

והשלימה . האמיתית  הגאולה  באה  ממש 

אחת  "קומה  שהם  בנ"י כללות  אחר : ובסגנון
בכל שלימה " שלם  דאדם  ומצב  במעמד  נמצאים 

מ "ע  (רמ "ח  ברוחניות  הן גידיו, ושס "ה  אבריו רמ "ח 
הוא  דהפרט  והחסרון בגשמיות , והן מל "ת ) ושס "ה 
שתיקונו  פרטי באבר  וחיצוני קל  חולי או מיחוש  כמו

כמ "ש  ומהירה , קלה  רפואה  ירפא ",ע "י "ורפא 
לרפאות " לרופא  (וכח ) רשות  כולל "שניתנה  ,

תשובה  ("גדולה  התשובה  שע "י הרפואה  ובמיוחד 
לעולם " רפואה  הרפואה שמביאה  לשלימות  ועד  ,(

מ  רק  (לא  החולי שהיא  את  עוקרת  אלא ) ולהבא , כאן
.

מו"ח  כ "ק  של  בזמנו אמורים  הדברים  ואם 
על  דין, בעלמא  חיותו בחיים  דורנו נשיא  אדמו"ר 
עשיריות  כמה  שעברו לאחרי וכמה  כמה  אחת 
לב  לכם  ה ' ש "נתן שנה  מארבעים  יותר  שנים ,

לשמוע " ואזנים  לראות  ועינים  .לדעת 

שלה  שהר "ת  – ה 'תשנ"ב  – זו בשנה  ועאכו"כ 
הי' ה 'תנש "א , שלפני', לשנה  ובהוספה  (לאחרי
נפלאות  שנת  תהא  "הי' אראנו) נפלאות  שנת  תהא 

כל " מכל  "בכל  בכל ", ו"נפלאות  בה ",

"קבץ " כולם (בגימטריא  הענינים  כל  שכולל  ,(

לכל  השימוש  אות  היא  ב ' שהאות  לכך  (נוסף 
ה "נפלאות " ובעיקר  לראש  ולכל  הענינים ),
מארץ  צאתך  "כימי והשלימה , האמיתית  דהגאולה 

נפלאות " אראנו .מצרים 

של  הראשון החודש  נשלם  שכבר  לאחרי ובפרט 
"רשית " אותיות  "תשרי", כל השנה , שכולל  ,

הראשון  השבת  ביום  ועומדים  כולה , השנה 
ענין  כללות  מודגש  שבו בעולם , העבודה  לשלימות 
השבת  יום  ובפרט  הגאולה , עם  שקשור  השבת 
עם  הקשורה  שלישית  דסעודה  הזמן חצות , לאחרי
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לים  ד "כמים השלימות על  מורה בתורה) שהוא (כפי  למעליותא
ואילך ). 16 ע' ח "ל  בלקו"ש בארוכה (נתבאר מכסים"

ס"ב.80) סתצ"ב או"ח  אדה"ז שו"ע
סקל "א 81) מדובראוונא) (להר"נ אדה"ז לשו"ע השלמה

ס"ח .
הם 82) כאילו להם דומה ש"הי ' – מרחשון ז' לפני  ובפרט 

סמ "ג חו"מ  (ש"ך  הרגל " בעניני  עסוקים ישראל  בארץ עדיין
סקמ "ז).
רפל "ז.83) תניא

ובכ "מ .84) נצבים. ר"פ לקו"ת
יט .85) כא, משפטים
וש"נ.86) סע"א. ס, ברכות
סע"א.87) פו, יומא
ועוד .88) ה"ב. פ"ב תשובה הל ' לרמב"ם צפע"נ ראה
ג .89) כט , תבוא
ואילך .90) סע"ב טז, ב"ב ראה
שם.91) חת"ס חידושי  ראה
הענינים92) הפיכת גם בתיבת כולל  שנרמזים ֿ רצויים הבלתי 

ֿ צדק  ה(חשבון ע"י  – פ"צ) ח "א תער"ב המשך  (ראה "כל "
וה)תשובה.

טו.93) ז, מיכה
(94.43 הערה כנ"ל 
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השלישית  גאולה  כנגד  שבאבות , שלישי יעקב ,
השלישי  ונחי'וביהמ "ק  יקימנו השלישי ("ביום 

גו'לפניו" לך  "לך  בתורה : להקריאה  ומתכוננים  ,(
לכאו"א  ֿ כח  ונתינת  ציווי אראך ", אשר  הארץ  אל 
היהודי  אברהם , (ע "י ישראל  ולכלל  מישראל 

אברהם " הי' "אחד  אל הראשון, מהגלות  ללכת  (
לך " ("לך  כפולה  הליכה  של  ובאופן )הגאולה ,

על  גם  היא שרומז בזה  שהשלימות  ההליכה ,
ד "ארו  שמיא "באופן ענני בודאי עם  הרי –

תשובה , עשו וכבר  הקיצין, כל  כלו שכבר  ובודאי
ועכשיו      !

*

., צדק ֿ חשבון אודות  לעיל  להמדובר  בהמשך 
לעורר  יש  – להגאולה  ובשייכות  בקשר  ובמיוחד 

והידור  בזהירות  הוספה  ע "ד   ששייך ,
לעיל  האמורים  הענינים  לתוכן כדלקמן.ביותר  ,

ובהקדמה :

ישבותו" לא  ולילה  ש "יום  באופן העולם  קיום 
המבול  והלבנה ,(לאחרי החמה  במהלך  תלוי (

הקב "ה  שקבע  כפי ובתמידיות  בקביעות  שמהלכים 
כמ "ש  בריאתם , ברקיע בתחלת  מאורות  "יהי

. הלילה  ובין היום  בין להבדיל  .השמים 
בברכת ולמועדים  שאומרים  וכפי ושנים ", ולימים 

את  ישנו שלא  להם  נתן וזמן "חוק  לבנה : קידוש 
ביום תפקידם " לשמש  קבוע  דבר  הוא  "חוק  ,

גלגל  סיבוב  זמן דהיינו להם  נתן וזמן בלילה , ולירח 
החמה  גלגל  וסיבוב  תשצ "ג , י"ב  בכ "ט  הלבנה 

ורביע " יום  הקבוע בשס "ה  הסדר  ובמיוחד  כולל  ,
, החודש ימי כל  במילואה  שאינה  הלבנה ,

עד  ומתמעטת  והולכת  החודש , באמצע  אלא 
זה  שעל  – ומתחדשת  חוזרת  ואח "כ  לגמרי, שנעלמת 

החודש . דקידוש  המיוחדת  הברכה  מברכים 

כמארז"ל  לבנה , דקידוש  העילוי גודל  וביאור 

פני  מקבל  כאילו בזמנו החודש  על  המברך  "כל 
הלבנה  קידוש  בברכת  שאומרים  וכמו שכינה ",
אביהם  פני להקביל  אלא  ישראל  זכו לא  "אלמלי

. דים  בחודש  אחת  פעם  נימרינהו שבשמים  הלכך  .
לראות  זוכין אינן בגלותן שישראל  "לפי – מעומד "
הלבנה  חידוש  אבל  מקבלתה , ורחוקה  שכינה  פני
כמותה  להתחדש  עתידים  שהם  לישראל  סימן הוא 

. שכינה  פני בקיבול  ליוצרם  כשאנו לפאר  ולזה  .
עתידין  שאנו סימן שהוא  בזמנו החודש  על  מברכין
פני  מקבלין כאילו אנו הרי כמותה , להתחדש 

בקידוש השכינה " שאומרים  מהטעמים  גם  וזהו .
וקיים " חי ישראל  מלך  "דוד  "שמלכותו לבנה  ,

ללבנה  וכנסת נמשל  כמותה , להתחדש  ועתיד  ,
הקב "ה  שהוא  בבעלה  להתדבק  תחזור  ישראל 

שנאמר  החמה , עם  המתחדשת  הלבנה  דוגמת 

בקידוש  ורוקדין שמחות  עושין ולכן ה ', ומגן שמש 
נישואין" שמחת  דוגמת  .החודש 

. הקבלה דתורת  בסגנון – יותר  ובעומק 
:והחסידות 
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וש"נ.95) .231 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ובמפרשים.96) ב ו, הושע
כד .97) לג , יחזקאל 
(יל "ש 98) חז"ל  כדרשת לגאולה, דכפל  מהשייכות להעיר

גאולה" לשון וכולן נכפלו אותיות "חמש ועוד ) לך . לך  ר"פ
הכפל  שגם י "ל  ועפ"ז – ועוד ). תר"ל . תרכ "ז. לך  לך  ד "ה (וראה
על  רומז (3 הערה כנ"ל  דשבת, להכפל  גם (ששייך  נח " ד "נח 

הגאולה.
יג .99) ז, דניאל 

ד "ענני 100) הדיוק לבאר באים ויש שהעננים שאף – "
  ענני" נעשים מ "מ , הארץ"), מן יעלה ",("ואד 

קרני  מהשתקפות שנעשה ה"קשת", ענין  ובדוגמת ע"ד 
להגאולה, ד "קשת" מהשייכות ולהעיר – ס"ד ). (כנ"ל  בעננים
זמינא  גלותא מן ישראל  יפקון "כד  ב) עב, (פרשתנו בזהר כדאיתא

. לאתקשטא קשת נהירין האי  בגווני  למשיח ,.*. לי ' צפי  וכדין .
. עולם ברית לזכור וראיתי ' דכתיב ברית מנלן, להאי  קב"ה ידכר .

אלקיהם  ה' את ובקשו הה"ד  מעפרא, לה ויקים בגלותא דאיהו
מלכם" דוד  תרנ"ד ).**ואת בענן נתתי  קשתי  את ד "ה (וראה

ושינוי ,101) הפסק להיות יכול  שהי ' המבול  קודם משא"כ 
לילה" ובין יום בין ניכר ולא המזלות שמשו ש"לא המבול , כבזמן

עה"פ). (פרש"י 

         
           

         
     

        
           

יד .102) א, בראשית
נמנים 103) והם המועדות על  להצטוות ישראל  שעתידים

עה"פ). (פרש"י  הלבנה למולד 
א.104) מב, סנהדרין
שם.105) מהרש"א חדא"ג 
א.106) כה, ר"ה
יכון 107) כירח  נגדי  כשמש כסאו בו שנאמר כלבנה "נמשל 

שם). (פרש"י  עולם"
יב.108) פד , תהלים
ס"ב.109) סתכ "ו או"ח  רמ "א
ואילך .110) סע"ב כז, (חינוך ) ח "ב לאדהאמ "צ שעה"ת ראה

ועוד .



לט     

לה  ש "לית  המלכות , ספירת  על  קאי – לבנה 
כלום " ומק מגרמה  בחי', מהחמה , אורה  בלת 

בשם  הגילוי נמשך  שממנו הוי'", "שמש  ז"א ,
השינויים  ועפ "ז, אלקים ". הוי' ומגן "שמש  אלקים ,
על  מורים  החמה  אור  קבלת  באופן הלבנה  באור 
אלקים , בשם  הוי' דשם  והגילוי ההמשכה  אופן
יהי' ולא  הלבנה , פגימת  שתתמלא  לבוא , ולעתיד 

החמה  כאור  הלבנה  אור  ויהי' מיעוט  שום  ,בה 
היחוד  שלימות  בשם יהי' הוי' דשם  והגילוי

האלקים ". הוא  "הוי' אלקים ,

שהולכת  (לאחרי לבנה " שב "קידוש  לומר , ויש 
מעשינו  כללות  נרמז ומתחדשת ) וחוזרת  ומתמעטת 
הלבנה ) (מיעוט  הגלות  משך  זמן כל  ועבודתינו
(חידוש  והשלימה  האמיתית  להגאולה  באים  שעי"ז
דירה  ית ' לו לעשות  היא  בזה  שהכוונה  הלבנה ),
ממנו  תחתון שאין התחתון בעולם  שגם  בתחתונים ,
אלקים  שם  ע "י בריאתו מצד  ית ', אורו הסתר  בענין
אורו  ויתגלה  יומשך  הלבנה ), ופגימת  מיעוט  (ע "ד 
לו  דירה  שנעשה  העצם , שם  שהוא  הוי', שם  ית ',

לעצמותו  דירה  "נייחא ית ', נעשה  ועי"ז ,
שנתאווה  הקב "ה  של  רצונו שנשלם  כיון דרוחא ",

ס "ב ). (כנ"ל  בתחתונים  דירה  לו להיות 

. צדק ֿ חשבון שכשעושים  מובן, עפ "ז
בשנת  בעולם  לעבודה  הראשון השבוע  של  בסיומו
ובאים  בה ", נפלאות  שנת  תהא  "הי' ה 'תשנ"ב ,

למסקנא       
בתוספת  להתבטא  הדבר  צריך  – ס "ט ) (כנ"ל 
עתידים  "שהם  לבנה , בקידוש  והידור  זהירות 
והשלימה  האמיתית  בגאולה  כמותה ", להתחדש 
חי  ישראל  מלך  "דוד  משיחא , מלכא  דוד  ע "י

וקיים ".

יותר : ובפרטיות 

בקידוש  יותר  ולהשתדל  להזהר  – לראש  לכל 
עם  וברוב  ברחוב  ונאים , חשובים  בבגדים  לבנה ,

מלך  לא הדרת  עתה  שעד  מקומות  באותם  גם  ,
הגוים  בין שדרים  (לפי זה  על  כולל הקפידו ,(

בנוגע  הזהירות  שמצינו גם  – לבנה  דקידוש 
למולד בזה  ימים  ג ' אחר  מנהגים : אחר חילוקי ,

למולד  ימים  ובמוצאיז' ליל שבת , "אם  ,
. בחודש  י' קודם  הוא  שבת  הוא מוצאי אם  אבל  .

יהיו אח "כ  שמא  שבת , מוצאי עד  ממתינין אין
הלבנה  יראו ולא  עננים  ד ' או ג ' או לילות  ב '

הזמן" יותר ויעבור  שרגיל  במדינות  ובפרט  ,
מכוסים  החורף שהשמים  בימות  ובפרט  בעננים ,

לפי  ומקום  מקום  ובכל  ופשטי', נהרא  ונהרא  –
כהוראת  יעשו וספק  שאלה  שיש  (ובמקום  ענינו

אתר ). שעל  ֿ הוראה  מורה  רב 

מיוחדת  כוונה  מתוך  לבנה  קידוש  – ועיקר  ועוד 
מלכא  דוד  ביאת  ומיד  תיכף  ולפעול  ולזרז למהר 
הגאולה , על  ובקשה  בדרישה  ההוספה  ע "י משיחא ,

" לבנה : קידוש  וחותם  אלקיהם כסיום  ה ' את 
אמן". מלכם  דוד  ואת 

. שעוד דחודש ויה "ר  הלבנה  קידוש 
וכסלו  שחשון שכיון זו בשנה  ובפרט  – מרחשון
(תשרי  שלמים  חדשים  שלשה  ישנם  מלאים , שניהם 
"חזקה " נעשית  שעי"ז אחד , בהמשך  כסלו) חשון
על  שרומזת  החדשים , שלימות  על  השנה  בהתחלת 
– כמותה " להתחדש  ש "עתידים  דבנ"י השלימות 
אלקיהם  ה ' את  ובקשו שכתוב  מקרא  בנו "יתקיים 
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ח "ב 111) ב. רמט , ב. לג , ח "א ועוד .זהר א. רטו,
לבנה.112) קידוש בברכת כמ "ש
עליכם 113) שלום "הג "פ שלג : ע' לזח "ג  לוי "צ לקוטי  ראה

המקבל  אל  ז"א המשפיע התקשרות א' לבנה, בקידוש שאומרים
ז"א  המשפיע אל  מל ' המקבל  התקשרות ב' למטה, מלמעלה מל '
סוד "ה  בלקו"ת כמ "ש יחדיו, הבחי ' ב' חיבור ג ' למעלה, מלמטה

ע"ש". דרוה"ר כדכד  ושמתי 
וש"נ.114) רמא. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה

או"ח 115) בטושו"ע ראה – לבנה דקידוש הדינים פרטי 
שם. ובנ"כ  סתכ "ו,

סקי "ד .116) שם מג "א ראה
סק"ג .117) שם ט "ז ראה
(118" אדה"ז: ובסידור ס"ד . שם שו"ע  לקדש אין

אדנ"ע  כ "ק הגהות בארוכה (וראה למולד " ימים ז' אחר עד  הלבנה
שער  ֿ ב). א שכא, דא"ח  עם ובסידור ֿ ב. א רמה, אור תורה (בסידור

וש"נ). ס"ב. פל "ג  הכולל 
ס"ב.119) שם שו"ע
ימים 120) ז' (שלאחר שבת שמוצאי  זה, בחודש כמו

בחודש.*למולד  י "א ביום הוא (
שם.121) רמ "א
זה 122) שמטעם שם, הכולל  ושער אדנ"ע כ "ק הגהות ראה

ימים. ז' אחר עד  להמתין החורף) (בימות מקפיד  הצ"צ הי ' לא
מ )חדשי ש(כו"כ  במדינה דרים באם בזה שחילוק פשוט  אבל 

מעוננים. אינם החורף

           
           



מ    

מלכם  דוד  משיחא ואת  מלכא  דוד  ביאת  ,"
ממש . ומיד  תיכף 

הציווי  מתקיים  ומיד  שתיכף  – ובפשטות 
הארץ  אל  גו' לך  "לך  המנחה : בזמן תיכף  שקורין

ש "לזרעך  כיון הקדושה , לארצנו אראך ", אשר 
נהר  הגדול  הנהר  עד  מצרים  מנהר  הזאת  הארץ  את 

וגו'" הקדמוני ואת  הקניזי ואת  הקיני את  ,פרת 
אומות  עשר  –ארץ  עצמה  הקדושה  ובארצנו ,

הנגבה " ונסוע  ."הלוך  ירושלים  "לצד  הר , .
המזבח "המורי'" מקום  "אל  – גופא  ושם  ,,

ביותר " מכוון .ש "מקומו

. לפניך  נעשה  גם "ושם  כולל  רצונך ", כמצות  .
פני  שמקבלים  באופן לבנה  דקידוש  השלימות 

אל  "יראה  – מזה ,בציון"שכינה  ויתירה  ,
האדון פני אל  גו' היחוד ""יראה  גם  כולל  ,

לבנה  בקידוש  שמודגש  אלקים  ושם  הוי' דשם 
אחר  ובעילוי האלקים ", הוא  "הוי' סי"א ), (כנ"ל 
בנעילת  שאומרים  האלקים " הוא  "הוי' ז"פ  עילוי,
אלקינו  הוי' ישראל  "שמע  אמירת  (לאחרי יוהכ "פ 
לעולם  מלכותו כבוד  שם  ו"ברוך  פ "א , אחד " הוי'
בניגון  הכריז שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  – ג "פ ) ועד "

המקובל :)       
        

      !
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ֿ יט .123) יח  טו,
עה"פ.124) פרש"י 
ט .125) יב,
עה"פ.פרש"י 126)
ד .127) יג ,
המקום 128) "והוא ושם: – רפ"ב. ביהב"ח  הל ' רמב"ם

לפרשת  השייכות מודגשת (שבזה התיבה" מן כשיצא נח  בו שבנה
נח ).

ח .129) פד , תהלים
יז.130) כג , משפטים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dcp(iriax meil)

z` zx`ane opaxcn `id milk ixeg` z`nehy `xnbd dgikene
:ok exfby mrhdìëBà ïéà àúééøBàcîc`nhïéàå ,éìk ànèî §¦§©§¨¥¤§©¥§¦§¥

ä÷Lî`nh,éìk ànèî`l` mpi` e`nhpy dwyne lke`y ©§¤§©¥§¦
d`nehl oey`x`le dwyne lke` wx `nhn d`nehl oey`xe ,

,milke mc`øeæâc àeä ïðaøåmilk ixeg` lr exfby md opaxe - §©¨¨§¨
,mda erbpy mi`nh miwynn e`nhiyïé÷Lî íeMî äøæbmi`veid §¥¨¦©§¦

mtebn,äáæå áæcd`nehd a` mdy ,eilbx inine ewex oebk §¨§¨¨
,jkld .dxezdn milk mi`nhneäàîeè ìa÷ì ïéìeìòc ïé÷Lî©§¦©£¦§©¥§¨

,xykd `la d`neh milawny ,lwaïðaø eäa eøæbilkn e`nhiy ¨§§©¨¨
,mzxinya mipdkd exdfiy ick ,miwyn ici lr eixeg`n `nhpy

la`äàîeè ìa÷ì ïéìeìò ïéàc ïéìëBàlawn lke` oi`y ,lwa ¨¦§¥£¦§©¥§¨
,miwyn drayn cg` ici lr jkl xyked m` `l` d`nehàìŸ

ïðaø eäa eøæb.df ilkn e`nhiy ¨§§©¨¨
:`xnbd zxxanè÷ðc íéìk éøBçà àðL éàîe`pzd dpy dnl - ©§¨£¥¥¦§¨©

e`nhpy milka `weec ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn z`
,opaxcn `l` miwynn `nhp epi` ilkd jez mb ixd ,mdixeg`n
miwyn `nhi df ilk xfril` iaxly xnel yi df ote`a mbe
lawl milelr mpi`y milke` `le lwa d`neh lawl milelrd

.lwa d`neh
,eixeg`n ilkd `nhpy ote`a `pzd dpy jkl :`xnbd daiyn

,milke` lqet epi` eixeg`n `nhp m` `weecyéìé÷c íeMî- ¦§¦¦
xy`n xzei lw ilkd ixeg` oicy meynixeg`a `weece ilkd jez

ekezn `nhp m` la` ,milke` lqet epi`y xfril` iax xaq ilkd
di`x `xnbd d`iane .milke`d z` lqety xfril` iax dcen

,ekezn lw ilkd ixeg` oicyïðúc,(e"n d"kt milk) dpynaéìk ¦§©§¦
ïé÷Lîa åéøBçàî àîèpL,eixeg`a erbpy miwyn ici lr -åéøBçà ¤¦§¨¥£¨§©§¦£¨

,àîèla`Bðæà ,BëBz,ilkd zici -BðâBàdtetkd ilkd zty - ¨¥¨§§

,oevigd cvlåéãé,ci el yiy zagn oebk ,ilkd ci -,ïéøBäèm`e ¨¨§¦
BëBz àîèð,ilkd ly,àîè Blek`nhne xeng ilk ly ekezy ixd ¦§¨¨¥

.ekez z` mi`nhn mpi` eixeg` eli`e eixeg` z`
drax`a xfril` iaxk dkldy xn`y l`eny lr dywn `xnbd

:zenewnìàeîL ïì òîLî à÷ éàîdna l`eny eprinyd dn - ©¨©§©¨§¥
ixd ,el` zenewn drax`a xfril` iaxk dkldy xn`yeäleëa§§

àúëìä ïðziaxk dkldy yexita epipy elld zenewnd lka - §©¦§§¨
,aeyii `xnbd drivne .xfril`òîLî à÷ íéìk éøBçà àîéz éëå§¦¥¨£¥¥¦¨©§©

ïðz àìc ïìiaxk dkldy eprinydl jxvedy xn`z m`e - ¨§Ÿ§©
epipy `l myy e`nhpy milk ixeg` iabl xn`y oica mb xfril`

ok m` ,`xnbd dgec ,ezenk dkldyàîéìå,l`eny xn`i - §¥¨
,'íéìk éøBçàa øæòéìà éaøk äëìä'cnedkldy xnel jxved re £¨¨§©¦¡¦¤¤©£¥¥¦

.rax`a ezenk
:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä àlàl`eny `a z`f - ¤¨¨¨©§©¨

,eprinydlãeîìz étî äëìä ïéãîì ïéàLe` dpyn jezn - ¤¥§¥¦£¨¨¦¦©§
ezenk dkldy xn` jkle ,ipeltk dkldy mda epipyy `ziixa

.yexita ok epipyy s`
:l`eny ixac lr cer `xnbd dywnàkéì eúåcer oi` ike - §¥¨

,xfril` iaxk dkldy l`eny xaq mday zenewnàkéàäå- §¨¦¨
,ezenk dkld wqty sqep mewn epyi ixdeïðúczenai) dpyna ¦§©

dlecb zg` ,zenezi zeig` izyl oi`eypd mig` ipy ,(.hw
dlra zne ,opaxcn di`eyipy dphw zg`e ,dxezdn di`eyipy
ly dlran dvilg e` meail dwewfe ,mipa `la dlecb ly
zeg` `idy dphwd ezy` z` eilr zxqe` `linne ,dphwd
z` maiil leki epi` aey hba dphwd z` yxbi m`e ,ezwewf
dphwd `dz dlecbl uelgi m`e ,`id ezyexb zeg`y ,dlecbd

,`id ezvelg zeg`y ,el dxeq`,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
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המשך ביאור למסכת נדה ליום רביעי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

È„Â‰ÈÏ ‰˙‡¯Â‰Â "Ì„‡ ·È·Á" ‰˘Ó‰

במשנה  חיבה 1נאמר בצלם, שנברא אדם "חביב :
שנאמר  בצלם, שנברא לו נודעת כי 2יתירה בצלם 3:

האדם". את עשה אלקים

שמכך  כך, על אומר טוב" יום "תוספות בעל
לנח  שנאמר בצלם.." "כי הפסוק את מצטטת שהמשנה
לבני  גם היא הכוונה אדם..." שב"חביב מובן, ולבניו,

בכלל.4נח  אדם לבני ,

אשר  המשנה, בלשון השינוי את מסביר הוא בכך
אחרים  ובחלקים אדם, בתואר משתמשת היא זה בחלק
האחרים  בחלקים כי ישראל", "חביבין אומרת היא
("נקראו  ישראל אצל רק הקיימות מעלות על מדובר
המעלה  ואילו חמדה"), כלי להם "ניתן למקום", בנים

בכללו. המדבר מין אצל קיימת בצלם" "נברא של

לישראל  הוראות שהיא אבות במסכת מובא זה ענין
הוא  אותה אשר לישראל, מסקנה ממנו יש כי בעבודתם,

הרמב"ם  של פסקו לפי רבינו 5מסביר משה "ציוה :
לקבל 6(ע"ה  העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי (

"מפני  אלו מצוות לקיים ועליהם נח", בני שנצטוו מצוות
בתורה" הקב"ה בהן הדעת".7שצווה "הכרע מפני ולא ,

בצלם" שנברא אדם "חביב המשנה באה זאת ואת
את  לחייב יהודי ויכול צריך כיצד לישראל, להורות
להם, הקב"ה מצוות את לקיים העולם" באי "כל
"שנברא  חביבותם, את להם מסביר שהוא עלֿידי

קונו" רצון לעשות עליו "מוטל כן על ואשר .8בצלם",

.·
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היא  הכוונה שב"אדם" זה פירוש לפי שגם מובן,
כולו  המדבר את 9למין גם כוללת זו שמילה ברור ,

מתאים  וזה בצלם". "נברא בודאי אשר היהודי,
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הנפש 10לפירושו היא ש"צלם" ,

נח, בני אצל והן יהודים אצל הן שישנה השכלית
שנברא  אדם "חביב – המשנה בדברי הלשון וכפילות
מכוונת  – בצלם" שנברא לו נודעת יתירה חיבה בצלם,

"צלם" של הסוגים בצלם"11לשני שנברא אדם "חביב :
האנושי", מין "שבכללות השכלית הנפש על מוסב
על  מוסב בצלם" שנברא לו נודעת יתירה ו"חיבה
של  ה"צלם" מן הנעלית שבישראל, השכלית הנפש

בכללו. האנושי המין

בענין  שווה צד קיום עובדת מעצם זאת, למרות
של  ה"צלם" שגם מובן, נח, לבני ישראל בין ה"צלם"
והשונות  לו רק המיוחדות מעלותיו מפני איננו היהודי
הזירוז  (כי המיוחדים תפקידיו ומפני נח מבני לגמרי
שבמשנה: האחרים בחלקים ישנו אלה תפקידים למילוי
כלי  להם שניתן למקום... בנים שנקראו ישראל "חביבין

נח  בני עם עבודתם מפני אלא .12חמדה")

שבן  העובדה רק לא חשובה זו, בעבודה גם כלומר,
קונו", רצון לעשות עליו "מוטל ולכן בצלם" "נברא נח
אם  "צלם" בחינת קיימת היהודי שאצל העובדה גם אלא
בכללותו. האנושי המין של ה"צלם" מן נעלית היא כי

אדם  "חביב של הענין בין הקשר מהו להבין וצריך
מפני  קונו" "רצון לקיים צריך נח שבן בצלם", שנברא
ישראל  אצל שגם הענין לבין בצלם", "נברא שהוא
יותר  נעלה באופן כי (אם זו וחביבות מעלה קיימת

לו...")? נודעת יתירה "חיבה

.‚
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מדברי  לעיל שצוטטה ההלכה את להבין צריך גם
העולם  באי כל את "לכוף ציווי לישראל שיש הרמב"ם,
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מי"ד.1) פ"ג אבות
ו.2) ט, פרשתנו
שם.3) למשניות נוסחאות שינויי וראה אדה"ז. בסדור כ"ה
שם.4) לאבות שמואל במדרש בארוכה השקו"ט ג"כ ראה
ה"י.5) פ"ח מלכים הל'
ליתא.6) לפנינו וברמב"ם בתוי"ט. כ"ה
וראה 7) העולם". אומות "חסידי נק' אז (שדוקא הפרק בסוף שם

ו). סעיף לקמן
שם.8) בתוי"ט הובא שם. לאבות רש"י לשון

מתאים 9) – בנ"י על רק קאי פי' שלכמה שם, ומד"ש תוי"ט ראה
אדם". קרויין "אתם רע"א) סא, (יבמות להכלל

חביבין 10) ד"ה שבועות אוה"ת (ועוד). פ"א תש"ב אדם חביב ד"ה
(ע"פ  כאן תוי"ט וראה ז"ל). החסיד בשם המד"ש (ע"פ בתחלתו ישראל

ועוד. בתחלתו). המו"נ
רפ"ד.11) שם אדם חביב ד"ה
ואילך)12) (ספ"א שם אדם חביב בד"ה בארוכה מהמבואר להעיר
n"kae דוקא שעי"ז לנפה"ב, נפה"א בין הממוצע היא השכלית שנפש ,

בירור .a"dtpהוא
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להביא  מכך, יותר ואף נח" בני שנצטוו מצוות לקבל
"הכרע  מפני יהא לא נח בני של המצוות שקיום לכך
בתורה  הקב"ה בהם ש"ציווה מפני אלא הדעת",
נצטוו  מקודם נח שבני ע"ה רבינו משה ע"י והודיענו
קיום  קשור מדוע מאוד: תמוה לכאורה כי בהן",

לישר  נח בני תורה?מצוות ולמתן אל

של  שרצונו להסביר, היה ניתן לישראל הציווי לגבי
את  לעבוד כולו העולם את "יתקן שהיהודי הוא ה'

העולם"13ה'" באי "כל את לחייב ישראל על ולכן ,
בני  צריכים מדוע מובן, לא אך קונם. רצון את לקיים
הקב"ה  בהם ש"ציווה מפני מצוותיהם את לקיים נח

ע"ה" רבינו משה ע"י והודיענו מפני 14בתורה ולא ,
וכדומה  הראשון לאדם זאת ציווה ?15שהקב"ה

כולל  מצוותיהם, כל את לקיים ישראל של חובתם
מילה), (כמצות תורה מתן לפני בהם שנצטוו המצוות

בסיני  ע"ה רבינו למשה ה' ציווי מפני כי 16רק מובנת, ,
בם  בחר אז אשר בישראל מהותי שינוי חל תורה במתן

אבל 17הקב"ה  מצוותיהם; בכל גם שינוי חל ולפיכך
נח  בני של הקשר תורה 18מהו מתן שלפני תורה, למתן

הראשון, לאדם ה' ציווי מפני המצוות את קיימו הם
ש"ציווה  מפני לקיימן צריכים הם תורה מתן ולאחר

ע"ה" רבינו משה ע"י בתורה... הקב"ה ?19בהן

.„
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כ"ק  של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי
אדמו"ר  –20מו"ח "צלם" – השכלית הנפש יתרון על

האנושי  המין של השכלית נפש פני על ישראל של
מורגש  ישראל של השכלית שבנפש המסביר בכללו,
ויש  טבעי, אנושי שכל שזהו למרות מיוחד, רוחני עידון
של  השכלית הנפש לעומת רוחנית לעדינות "דיבוק" לו

מקומות  במספר כמוסבר יותר. מגושמת שהיא 21הגוי

הרגשת  לידי האדם את מביא חיצוניות חכמות שלימוד
וכו'. מסויימת גסות ואף עצמית, ישות

את  לברר הוא השכל של תפקידו מובן: לא לכאורה,
מעל  להתעלות השכל צריך ולכן דבר, שבכל ה"אמת"

ה  הנטיות היא פני העולה האדם "רוח... – אישיות
היא 22למעלה  היורדת הבהמה ש"רוח כבעלֿחיים, שלא ,

היא, נח בני של השכלית שהנפש ייתכן, ואיך למטה",

גסות? לידי אותו ומביאה האדם את מורידה להיפך,

הקשור  שכל – הבהמית הנפש של השכל לגבי
עצמו" "הרגש היא שמהותן – להבין 23למידות ניתן ,

וגסות. עצמית ישות הרגשת לידי להביא יכול שהוא
היא  אלא למידות, קשורה איננה השכלית הנפש אבל
ומדוע  וכדומה, התכונה חכמת כלימוד בלבד, שכל

וגסות? ישות להרגשת זה שכל יגרום

מעל  להתעלות השכל של יכולתו הוא: לכך ההסבר
ובנטיותיו  בעצמו האדם מאיֿהתחשבות נובעת עצמו
שבנפש  השכל ולפיכך מתבטל, הוא האישיות,

עצמית  ישות שהם העולם בעניני העוסק ,22השכלית,
שאיננה  ומציאות, ישות הרגשת בו אף נעשית

הראויה. להתעלות להגיע מאפשרת

בעניני  עוסקת היהודי של השכלית הנפש גם אמנם

לא  מסויים, רוחני עידון לה יש זאת בכל אך העולם,
אלקית, נפש יש שליהודי מפני אלא עצמה, מצד
הנפש  את גם מביאה שהיא העולם, מן הנעלית
השכלית  בנפש יש לכן התבטלות. לידי שלו השכלית
אנושי  שכל שזהו למרות תכונות: שתי היהודי של

האלקי. העידון מן משהו בו יש בטבעו,

.‰
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שהובא  המשנה על שהפירוש להסביר, ניתן בכך
שנברא 6לעיל  אדם שב"חביב אדמו"ר, מו"ח כ"ק מדברי

האנושי  המין של השכלית לנפש היא הכוונה בצלם"
הכוונה  בצלם" שנברא לו נודעת יתירה וב"חיבה בכלל,

עצמה: במשנה רמוז ישראל, של השכלית לנפש היא
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ר"ח 13) מכתב וראה משיח. גבי – ספי"א מלכים הל' הרמב"ם לשון
קה"ת  בהגש"פ (נדפס שם ובהערות תשל"ח ניסן וי"א תשל"ב ניסן

תרצב). תרלז, ע' תשמ"ו
שם 14) רמב"ם ב. נו, תלמודית סנהדרין אנציקלופדי' וראה רפ"ט.

ואילך), שמט (ע' ב"נ .p"yeע'
תורה 15) דברי או ממשה הקבלה לולא כי שכוונתו, לומר ודוחק

הציווי ע"ד בכלל ידוע אין הקודמת) שבהערה רמב"ם .x"dc`l(ראה
מפני עשאן אם "אבל פ"ח) (בסוף שממשיך מה rxkdוצע"ק

zrcd.לאדה"ר ה' ציווי מפני עשאן אם גם שולל ואינו ,"
(להפר"ח)16) חיים מים ובפי' דחולין. ספ"ז להרמב"ם פיה"מ

ב"נ) (גבי הרמב"ם למ"ש המקור ג"כ דזהו שם, מלכים הל' לרמב"ם

וכו'". אותן שיקבל "והוא
ס"ד.17) ס, סי' או"ח אדה"ז שו"ע
בסיני 18) ונשנית לב"נ שנאמרה מצוה "כל א) נט, (סנה' שאמרו והא

dxn`p dfle dflהציווי מצד בזה מחוייבים שב"נ הכוונה אין – "ipiqa,
מב"נ להנך שקלינהו ד"לא iniiwכ"א edl iniiwcke לזה ד"ה שם (רש"י "

נאמרה). ולזה
בארוכה.19) 132 עמ' חכ"ו ואילך. 146 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
פ"א.20) שם אדם חביב ד"ה
ועוד.21) ואילך. פ"ב תש"ט משה ויאמר ד"ה
כא.22) ג, קהלת
ועוד.23) פ"ג. שם משה ויאמר ד"ה ראה
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האדם  חביבות – בצלם" שנברא אדם "חביב
יתירה  "חיבה בצלם"; ש"נברא העובדה בעצם מתבטאת
חיבה  גם לו יש – כלומר – בצלם" שנברא לו נודעת

עצמית  חיבה יותר, בצלם 24נעלית בראוהו שבגללה
היתירה. החיבה של תוצאה זוהי בצלם" "נברא אלקים:

של  "צלם" לבין נח בני של "צלם" בין ההבדל זהו
יהודי:

– השכלית הנפש מן נובעת נח בני של חביבותם
הקשורה  ישראל חביבות ואילו שבו, – ה"צלם"
החביבות  להיפך אלא ה"צלם" בגלל אינה ל"צלם"
שהוא  מפני ה"צלם": להם שניתן לכך שהביאה היא

שנב  לו, נודעת יתירה חיבה – לפיכך יהודי – בצלם רא
ודוקא  השכלית. הנפש לו ניתנה בצלם", "נברא הוא
לו  ויש השכלית, הנפש של השכל גם מושלם אז

למעלה". היא העולה האדם "רוח... של התכונה

.Â
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את  לכוף צריך שיהודי הרמב"ם, לפסק ההסבר זהו
נח": בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי "כל

אי  כראוי, תהיה המצוות בקיום בןֿנח שעבודת כדי
הנפש  כי שלו, הדעת" "הכרע על להסתמך אפשר

גסות  לידי להביאו עלולה שלו צריך 25השכלית אלא ,
יהודי, ע"י יכוון הדבר כאשר ליהודי. זאת לקשר
יוכל  מושלם, הוא שלו – השכלית הנפש – שה"צלם"
העולה  האדם "רוח... של מצב להיווצר בןֿנח אצל גם

למעלה". היא

בצלם" שנברא אדם "חביב של הענין קשור לכן
שנברא  לו נודעת יתירה "חיבה של לענין נח) (בן
ה"צלם" ששלימות לדעת נח בן על כי (יהודי), בצלם"

היהודי. של ב"צלם" תלויה שלו

של  תוצאה הוא ישראל בני של שה"צלם" וכיון
התוצאה  על הגורם משפיע אלקית, נפש בעל היותו
כדלעיל, ההתבטלות, תכונת קיימת השכלית בנפש וגם
המכלילה  נח, בן של עבודתו שלימות תלויה לפיכך

מפני  מצוותיו בקיום העולם", אומות "חסידי בין אותו
רבינו  משה ע"י והודיענו בתורה הקב"ה בהן ש"ציווה

תורה  במתן הגילוי מן כתוצאה מקיימן הוא – ,26ע"ה"
בנים  נקראו – העצמית לחביבותם ישראל זכו כאשר

חמדה. כלי להם וניתן למקום

אם  אבל הרמב"ם: דברי המשך גם מובן [בכך
העולם  אומות מחסידי אינו הדעת... הכרע מפני עשאן

"לא 27ולא  הוא מדוע תמוה: לכאורה כי מחכמיהם".
– הדעת"? הכרע "מפני מקיימן הוא אם מחכמיהם",
בישראל  תלותו בהכרת חדור בןֿנח אין כאשר אלא,

בשכלו]. גם פגם נגרם תורה, ובמתן

.Ê
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הנקודה  את להבין אפשר לעיל, האמור לפי
של  הראשון בחלק הלשון כפילות שבין המשותפת
ישראל  "חביבין – שלה האחרים החלקים לבין המשנה
שנקראו  להם נודעת יתירה חיבה למקום, בנים שנקראו
חמדה, כלי להם שניתן ישראל חביבין למקום... בנים

חמדה": כלי להם שניתן להם נודעת יתירה חיבה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מסביר אלו חלקים בשני 11גם

שונות: דרגות לשתי מכוון חלק שבכל הלשון שכפל
שנקראו  להם נודעת יתירה חיבה ישראל... "חביבין
ול"נפש  ישראל" של ל"גופם מכוון למקום" בנים
חיבה  ישראל... ו"חביבין הנשמה"; ומעלת האלקית
לנגלה  מכוון חמדה" כלי להם שניתן להם נודעת יתירה

התורה. ולפנימיות שבתורה

תלוי  ישראל" ש"חביבין היא, הכוונה כאן גם
להם...": נודעת יתירה ב"חיבה

ב"מעלת  תלויה ישראל" של  "גופם חביבות
בהרחבה  כבר שהוסבר כפי שבחירת 28הנשמה", ,

בגוף  הנשמה 29הקב"ה עבודת ע"י לגוף חודרת היהודי
חלק  להם שאין "אלו של מציאות תיתכן כן על (אשר

הבא" כלה 30לעולם שגופן שבנשמת 31– למרות
ח"ו  כליון ייתכן לא ).32היהודי
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(24– לו" ש"נודעת בזה היא יתרה שהחיבה פירשו, במפרשים
צע"ק  זה ע"פ אבל ע"ש. כו', וחיבתו מעלתו לו ופירסם גילה שהקב"ה
(ועד"ז  בצלם" שנברא לאדם נודעת יתרה "חיבה דהול"ל הלשון, כפל
באופן  ושזה המעלה, (עצם החיבה עניני ב' כולל שזה והג'), הב' בבבא

לו"). ד"נודעת
בהשמטת 25) – בצלם" "נברא המשנה דלשון כאן, תוי"ט גם ראה

ע"ש  אלקים", מידיעת באמת חסרים שהם "לפי הוא – "אלקים" תיבת
באורך.
פירושים 26) ליקוט וראה .76 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש גם ראה

מח). (ע' פ"א לתניא
הגירסא27) "dvetpdכ"ה גרסי כו"כ אבל מחכמיהם"`l`בדפוסים.

.11 הערה תושב גר ע' בסופו, ב"נ ע' תלמודית: באנציקלופדי' (נסמן
.141 ע' ח"כ לקו"ש וראה התימנים). בכת"י הגירסא וכ"ה

(28.71 הערה 409 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה
פמ"ט.29) תניא
חלק.30) ר"פ סנהדרין
ע"ש.31) ס"ד, ח סי' תשל"ד) (קה"ת, וביאורים בתשובות נסמן
וד').32) (ס"ג שם וביאורים תשובות ראה
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התורה: ופנימיות שבתורה הנגלה לגבי גם וכך
הנסתר, עם בשילוב שבתורה הנגלה את לומדים כאשר

חיים  סם לו נעשית – הנגלה לימוד .33אז

(f"lyz gly t"y xn`ne zgiyn)

1
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3

שם,33) אדם חביב סד"ה וראה ואילך. פי"ג פ"ה, עה"ח בקונ' בארוכה נת' עיי"ש. ב. עב, .n"kaeיומא
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חיים  סם לו נעשית – הנגלה לימוד .33אז

(f"lyz gly t"y xn`ne zgiyn)
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שם,33) אדם חביב סד"ה וראה ואילך. פי"ג פ"ה, עה"ח בקונ' בארוכה נת' עיי"ש. ב. עב, .n"kaeיומא
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ìBãb,dleza wx `yil xzenyì énð éà`dzy oiprdúaeúë ¨¦©¦§§¨¨

íéúàî.fef ¨©¦
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המשך ביאור למסכת נדה ליום חמישי עמ' ב



מה

בעמדו  שנה  שלשים  בן  ויוסף   – מו  מא,  בראשית 
פרעה  מלפני  יוסף  ויצא  מצרים  מלך  פרעה  לפני 

ויעבר בכל ארץ מצרים

סד

טעם שיוסף הי' בן "ל" כשעלה לגדולה

יוסף הי' בן ל'1 כשנתעלה לגדולה.

דהנה יש ד' שמות2 ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן.

ודלה  עני'4  נקראת  ומלכות  מלכות,  בחי'3  הוא  ב"ן 

כשעלה  שנה  “ל"  בן  בדיוק  הי'  דיוסף  הטעם  מבאר  זה  בסימן   )1

לגדולה. ראה גם לעיל סימן סא. סב. לקמן סימן סה. סו. סז.

2( שמות ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. פירוש:

ם ע"ב: יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )72( – עשר אותיות. ׁשֵ

ם ס"ג: יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )63( – עשר אותיות. ׁשֵ

ם מ"ה: יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א )45( – עשר אותיות. ׁשֵ

ם ב"ן: יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה )52( – תשע אותיות. ׁשֵ

וראה ביאור השמות והצירופים בספר המאמרים אדמו"ר הזקן ענינים 

כרך א עמוד קפב ואילך. אור התורה ענינים עמוד רמ ואילך.

ם מ"ה  ם ס"ג בבינה )השכל(, ׁשֵ ם ע"ב הוא בחכמה, ׁשֵ ומבואר, דׁשֵ

ם ב"ן הוא מלכות )הדיבור ומעשה(. ז"א )המדות(, וׁשֵ

נמצא דהשמות ע"ב, ס"ג, מ"ה – "ל" אותיות – הם הבונים ומשפיעים 

ם ב"ן – המקבל – בחי' מלכות. על ׁשֵ

המצות  למעשה  חיות  נותנים  )ז"א(  ומדות  )חו"ב(  שהשכל  וכמו 

)מלכות(. ראה הערה 6.

מ"ה,  ס"ג,  ע"ב,  כנגד השמות  הוא  "ל"  הרמז המספר  כאן  וכמו"כ 

דיש בכל א' מהם עשר אותיות, וביחד הוא מספר "ל", ולכן יוסף בן 

"ל" שנים דוקא עלה לגדולה – מלכות, וכן אז נשאה אסנת – בחי' 

ם ב"ן יש תשע אותיות ראה  ב"ן. ראה לעיל סימן סג הערה 11. )ובׁשֵ

גם לקמן הערה 7(.

ם ב"ן הוא בחי' מלכות,  3( ב"ן הוא בחי' מלכות, אחד הביאורים דׁשֵ

דהרי אין מלך בלא עם מלשון גחלים עוממות )תניא – שער היחוד 

אלקי  דהחיות  נפרד,  ודבר  יש  בבחי'  עולם  דהיינו  פ"ז(,  והאמונה 

בהעלם, ואינו נרגש בהנברא.

היינו  ה"ה,  ו"ו,  ה"ה,  יו"ד,  הוא   )2 )הערה  כנ"ל  ב"ן  ם  ׁשֵ והנה 

ם וה"מילוי" הוא בשוה, י' הוא מספר 10, וכן ו"ד  דהאותיות של הׁשֵ

הוא מספר 10, וכן אות ה )5(, והמילוי הוא "ה", וכן ו )6( והמילוי ו, 

וכן ה-ה, והוא רמז על בחי' מלכות, דהדבר גשמי אין נראה חילוק בין 

הצורה החיצונה והפנימיות, וד"ל.

דוגמא מעשה  וע"ד  ודלה,  עני'  בחי'  היא  4( דהמלכות מצד עצמה 

המצות באופן דמצות אנשים מלומדה בלי חיות, הרי זה דלה ועני', 

משא"כ כשיש החיות של השכל והמדות )אהבה ויראה וכו'( אז זה 

נק' עשירה וכו'. ראה הערה 6. 7. )ראה לקמן סימן קכט(.

כידוע, ונבנית ע"י ג' שמות הקודמים.

דב"ן הוא בחי' בת, והשמות ע"ב, ס"ג, מ"ה, בחי' 

דכורא )זכר( בגי'5 פני"ם6 – בחי' עשירים.

ובהשמות ע"ב, ס"ג, מ"ה יש בכולם י' אותיות, סך 

הכל הוא ל' אותיות, וזהו שיוסף7 הי' בן ל' כשנתעלה 

לגדולה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רנא

5( ראה גם לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלא. שמות-

דברים עמוד סא.

פירוש: ע"ב )72(, + ס"ג )63(, + מ"ה )45( = 180, וכן פני"ם   )6

ואחור,  פנים  דיש  האדם,  בגוף  בגשמיות  כמו  פירוש:   .180 בגי' 

אין  ם  ׁשָ  – מהאחוריים  משא"כ  ההשפעות,  באים  מה"פנים"  ורק 

שום השפעה, וזהו הרמז דהשמות ע"ב, ס"ג, מ"ה, בגי' "פנים" הם 

המשפיעים לבחי' ב"ן וכו'.

ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קסג דיש, תורה 

חיות  ונותנים  )החב"ד – השכל, והחג"ת – המדות( דהם משפיעים 

למעשה המצות, והם שמות ע"ב )חכמה(, ס"ג )בינה(, מ"ה )מדות(. 

ויש בחי' מלכות – אמונה, בחי' ב"ן המקבל, ע"ש.

ם ב"ן ט' אותיות כנ"ל הערה 2(,  7( ובענין מספר “ל" ומספר “ט" )ׁשֵ

ראה גם תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד שא, דמבאר 

שם ג"כ דע"י מספר ל' הוא “עשירות" וז"ל: האות ט' מורה על עניות 

וריקניות, ואות ל' מורה על עשירות. והראי' )גיטין דף לו סוף ע"ב( 

*מפרוזבול, ופרוזבוטי, שבולי הם עשירים, ובוטי הם עניים, ע"ש. 

וההפרש בין בולי ובוטי הוא בט' ול', הרי שט' מורה על עניות, שעני 

כיסו ריקן מכל, ול' מורה על עשירות שעשיר כיסו מלא וכו'... ואין 

זה סותר להידוע שאות ט' הוא ביסוד, כי יסוד נקרא דל, דהיינו עני.

ויש להעיר מענין ט' ל' שמורה על עניות ועשירות מענין התקיעות** 

דר"ה. שמן התורה )ראש השנה לד, א-ב( די בט' קולות, )וכן הפסוקי 

מלכיות, זכרונות, שופרות די בג' מכל א', שביחד הם ט'( ולפי תקנת 

ר' אבהו כו' תוקעין ל' קולות, )וכן אומרים ל' פסוקי מלכיות זכרונות 

המצוה  שמקיים  ע"ד  הוא  קולות,  ט'  הוא  שהחיוב  מה  שופרות(. 

מעוני, כמו כל המקיים את התורה מעוני, ול' קולות הוא כמו הקיום 

מעושר. ומן התורה לצאת ידי חובתו די בט' קולות, הוא כמו שבתורה 

כתיב )דברים יא, יב( מרשית השנה, מרשית חסר א', שהוא מלשון 

ריש ועוני, ושיהי' הקיום מעושר צריך ל' קולות שאות ל' מורה על 

עשירות, ע"ש.

אלו  בולי  ובוטי,  בולי  חסדא  רב  אמר  פרוזבול  מאי  שם:  וז"ל   )*

העשירים דכתיב )ויקרא כו, יט( ושברתי את גאון עוזכם, ותני רב 

יוסף אלו בולאות שביהודה, בוטי אלו העניים דכתיב )דברים טו, 

ח( העבט תעביטנו.

**( ראה לעיל סימן סב, הקשר בין יוסף שהי' בן "ל" שנה כשיצא 

בר"ה מבית האסורים, ותקיעת שופר "ל" תקיעות וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה

כאשר בני ישראל הם באחדות, "כולנו כאחד", אזי ישנו העניין ד"ברכנו אבינו", ועד – "באור פניך", שמאיר אצל בני ישראל בחינת 
"פניך".

משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נחמו
ו, ט – אלה תולדת נח נח איש צדיק וגו'

א. אלה תולדות, ו' פרשיות מתחילין ראשי פרקים בא' 
אלה  בחוקותי,  אם  פקודי,  אלה  נח[,  תולדות  ]אלה  כמו 
ו' פרשיות שפסוק  וכן  נצבים,  מסעי, אלה הדברים, אתם 
וישלח מסיימת אלוף, פרשת  האחרון מתחיל בא' פרשת 
בהר סיני מסיימת את שבתותי, אם בחקותי מסיים אלה 
אלה  מסיים  מסעי  אלה  ה',  אני  מסיים  לך  שלח  המצות, 
אלפים  ו'  להודיעך  ידו,  כמתנת  איש  מסיים  ראה  המצות, 

שנה הווה העולם.
ד' פרשיות מתחילין באלה וב' מתחילין אם, אתם, להודיעך 
ד' אלפי תורה וימות המשיח שילמדו תורה וב' אלפים תוהו 
בלא תורה כן ב' פרשיות פסוק אחרון מתחילין אלה והד' ענין 
ו' פרשיות הם אלה אלה אם אלה  וכשתמנה התחלת  אחר, 
אלה אתם בגימטריא עדו"ת נאמנ"ה )עיין תהלים יט, ח( לומר 

עדות ה' נאמנה על זה שו' אלפא הוה העולם.
פירוש הרוקח

נח  לחיי  שנה  מאות  שש  בשנת   – יא  ז, 
ביום  לחדש  יום  עשר  בשבעה  השני  בחדש 
וארובות  רבה  תהום  מעינות  כל  נבקעו  הזה 

השמים נפתחו

ב. מבואר בדרושי חסידות ש"בתיבת נח הי' דוגמת ומעין 
וכל הבהמות  כל החיות  היו  נח  לבוא, שהרי בתיבת  לעתיד 
יחד, ועכ"ז לא עשו רעה זה לזה כלל ולא השחיתו זה לזה, 
 .  . יחד בתיבה  . הכל   . גר זאב עם כבש  שנמצא גם עכשיו 
קדשי1,  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  שלא  לבוא  לעתיד  מעין 
"תיבת נח היא מ"ם סתומה שבפסוק2 לםרבה המשרה, ולכן 
שם ולשלום אין קץ, וגר זאב עם כבש כו'"3, היינו, שפרשת 

נח קשורה עם תכלית השלימות דלעתיד לבוא.
ועל פי זה יש לומר, שמה שכתוב במדרש4 שנח "עולם 
כפשוטו,  העולם  חידוש  על  רק  )לא  קאי   – ראה"  חדש 
לבוא,  דלעתיד  החידוש  על  גם  אלא(  המבול,  לאחרי 
"השמים החדשים והארץ החדשה", וכדאיתא במדרש5 על 
הכתוב6 "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם גו'", 

"כימי עולם כימי נח".
מאתי  חדשה  “תורה  בתורה,  החידוש  גם   – זה  ולפני 

תצא":
על הפסוק7 "בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו 
כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו" – איתא 
תרעי  יתפתחון  לשתיתאה  שנין  מאה  "ובשית  בזהר8: 
דחכמתא לעילא ומבוע דחכמתא לתתא וכו' וסימנך בשנת 

1( המשך וככה תרל"ז פרק צה.

2( ישעי' ט, ו.

3( אור התורה פרשתנו )כרך ג תרע, א.

4( בראשית רבה פרשתנו פ"ל, ח.

5( ויקרא רבה פ “ז, ד. איכה רבה בסופו. ועוד.

6( מלאכי ג, ד.

7( פרשתנו ז, יא.

8( חלק א קיז, א.

המבול  שהתחלת  היינו,  וגו'",  נח  לחיי  שנה  מאות  שש 
)"נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו"( 
האחרונים,  בדורות  התורה  פנימיות  גילוי  להתחלת  רומז 
לאחרי חצות דאלף הששי, "כמ"ש האריז"ל דדוקא בדורות 
עד  החכמה"9,  זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו 
לגילוי באופן ד"יתפרנסון"10, הבנה והשגה, בתורת חסידות 
לשלימות  עד  חוצה",  מעיינותיך  ד"יפוצו  ובאופן  חב"ד, 

ההפצה חוצה בדורנו זה.
 – התורה  דפנימיות  הגילוי  לשלימות  נעשה  זה  וענין 
"תורה חדשה מאתי תצא", לימוד פנימיות התורה על ידי 
דעה  הארץ  מלאה  "כי  היעוד  יקויים  שאז  צדקנו,  משיח 
את ה' כמים לים מכסים"11, די"ל, שדוגמת זה הי' גם בזמן 
בהתחלת  )כמו  במים  מכוסה  הי'  כולו  שהעולם  המבול, 
הבריאה שהי' "כל העולם כולו מים במים"12(, ע"ד ובדוגמת 

תכלית השלימות ד"כמים לים מכסים" לעתיד לבוא13.
ספר השיחות ה'תשמ"ח

לראות  מאתו  היונה  את  וישלח   – ח  ח, 
הקלו המים מעל פני האדמה

הפרשה  זאת  כל  כן  גם  רמזו  וגו'.  היונה  את  וישלח  ג. 
על העתיד וכן אמרו במדרש הנעלם )תקו"ז תכ"א מה, ב( 
כי בענין היונה רמוזים הגליות וכנסת ישראל היא משולה 
ליונה דכתיב )שיר השירים ב, יד( יונתי בחגוי הסלע, ובעונה 
)ירמי' טו, א( שלח מעל פני.  ונתגרשה כדכתיב  נשתלחה 
וזהו וישלח את היונה מאתו בגלות בבל ולא מצאה היונה 
מנוח לכף רגלה שהכביד מלך בבל עולו עליהם וכתיב שם 

)ירמי' יג, טז( ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף.
ותשב אליו אל התיבה שחזרה בתשובה וקבלה. וזהו וישלח 
ידו ויקחה כדכתיב )יחזקאל א, ח( וידי אדם מתחת כנפיהם, 
יון.  בגלות  היונה  את  שלח  ויוסף  כבראשונה  לחטוא  חזרה 
ותבא אליו היונה לעת ערב שחזרה בתשובה. ולפי שגלות יון 
החשיך פניהם של ישראל כשולי קדירה, אמר לעת ערב לפי 
שחשך עליהם היום וערבה כל שמחה. והנה עלה זית טרף בפי' 
שהם  זית  בשמן  המשוחים  הכהנים  רוח  השם  שהעיר  לולי 

חשמונאי ובניו כמעט אבדה שארית ישראל...
הוא  רביעי  גלות  וגלתה  כבראשונה  לחטוא  חזרה  אח"כ 
את  וישלח  אחרים  ימים  שבעת  עוד  וייחל  וזהו  אדום,  גלות 
היונה בגלות אדום ולא יספה שוב אליו עוד היא מעצמה אלא 
את  אקים  כדכתיב  מעפרה  ויקימה  אותה  יעורר  שהקב"ה 
סוכת דוד הנופלת. וזהו נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל 
שפירושו לא תוסיף קום מעצמה אלא שהקב"ה יסייעה ויתן 
לה יד. וזהו אקים את סוכת דוד, וזהו ולא יספה שוב אליו עוד 

מעצמה לפי כובד הגלות והשעבוד עד שהשם יסייעה.
צרור המור14

9( אגרת הקודש סימן כו )קמב, ב(.

10( תקו"ז ת"ו בסופו. ראה לקוטי שיחות חלק כד עמוד 631 הערה 53. וש"נ.

11( ישעי' יא, ט. רמב"ם סיום וחותם ספר הי"ד.

12( בראשית רבה פ"ה, ב. וראה שם, א. לקוטי שיחות חלק ל ע' 61.

13( ראה בארוכה לקוטי שיחות שם ס"ה ואילך.

14( ר' אברהם סבע ז"ל, ממגורשי ספרד.
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i"yx£˜Ècˆ LÈ‡ Á ,Á ˙„ÏBz ‰l‡∑ הֹואיל ≈∆¿……«…«ƒ«ƒִ
ּבׁשבחֹו סּפר  ׁשּנאמר:àוהזּכירֹו, י), צּדיק (משלי "זכר  ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַ

ּתֹולדֹותיהם  ׁשעּקר ללּמד אחר: ּדבר ׁשל áלברכה". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
טֹובים  מעׂשים קח)∑ÂÈ˙¯„a.צּדיקים, יׁש(סנהדרין ֲִִִִַַ¿……»ֵ

היה  ׁשאּלּו ּכלֿׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמרּבֹותינּו
אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים ְְְִִִִֵֵֶַַָָּבדֹור

ׁשל ,âלגנאי  ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְִִִִֶַַָָָָ
לכלּום  נחׁשב היה לא ‡˙ÌÈ‰Ï‡‰Œ.אברהם, ְְֱִֶַָָָָָֹ∆»¡…ƒ

ÁŒCl‰˙‰∑ ּובאברהםã:אֹומר כד)הּוא "אׁשר (לקמן ƒ¿«∆…«ְְֲֵֶַָָ

אבל  לתמכֹו, סעד צרי היה נח לפניו", ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹהתהּלכּתי
מאליו  ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה ∑‰˙‰Cl.אברהם ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָƒ¿«∆

ּבלׁשֹון äעבר לׁשֹון  ל', ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו ,å ּכבד ְְְִֵֶֶָָָָ
אחד: ּבלׁשֹון ּולׁשעבר להּבא יג)מׁשּמׁשת "קּום (שם ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָ

לׁשעבר. נח", התהּל" להּבא. ,"יב)התהּל א (שמואל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ
להּבא. ,"עבדי ּבעד ח)"התּפּלל א והתּפּלל (מלכים "ּובא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁשֹו ׁשהּוי"ו אּלא עבר, לׁשֹון הּזה", הּבית æאל ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
להּבא  .הֹופכֹו ְְַָ
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ּבזה  [ר]ז"ל ודרׁשּו ּבדֹורֹותיו", היה "צּדיק הּכתּוב čְְִֶַַַָָָָָָעל
ּב'ּתֹורה  הקׁשה וכן והקׁשה אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
לֹומר  יׁש – נ"ח. ּבן אברהם היה נח ּכׁשּמת ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלמה',

ּבּדֹור "ּבדֹורֹותיו" דהּכּונה ׁשּלֹוׁשּלֹוּבזה הּפרנס ׁשהּוא הינּו , ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וכּו' ּופרנסיו ּדֹור רז"ל וכלׁשֹון פס"ו)ּומנהיגֹו .(ויק"ר ְְְְְִִַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gp zyxt eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

לבין  נח ׁשל התנהגּותֹו ּבין ההבדל את מסּביר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹהזֹוהר
אח  ׁשהיּו ּבעא הצדיקים "לא דֹורֹו על התּפלל לא ׁשנח ריו, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

נח", "מי ּבכינּוי המּבּול מי מכּונים ולכן עלמא", על ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹרחמין
היּו (=ׁשּבֹו עלמא" על רחמי ּבעי דלא ּתלין, הוּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ"ּדביּה

הצדיקים  ואילּו העֹולם), על רחמים ּבקׁש ׁשלא ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּתלּויים,
ּכפי  דֹורם, ּבני ּבׁשביל נפׁשם את מסרּו אחריו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבאּו
מּספר נא מחני אין "ואם אמר רּבינּו ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמֹוצאים

ּכתבּת". ְֲֶָָָאׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 19 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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ּבדרתיו  היה ּתמים צּדיק איׁש ְִִִַַָָָָֹֹֹֽנח
היה  ׁשאּלּו ּכל־ׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבדֹור
היה  לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹלפי

לכלּום רש"י)נחׁשב ובפירוש ט. (ו, ְְִֶָ
טעמייהּו מאי להבין: צרי לגנאי' ּדֹורׁשים ה'יׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָּבדעת
ּבהמה  ּבגנּות ׁש"אפילּו ּובפרט לׁשבח, ולא לגנאי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדדרׁשינן
לא  ׁשהּתֹורה ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה הּכתּוב" ּדּבר לא ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹטמאה

נח? ׁשל ּבגנּותֹו ְְִֵֶַַֹּתדּבר
ּבלׁשֹון  מדּברת אינּה ׁשהּתֹורה - זה ּכלל ּבזה: הּטעם לֹומר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הלכה, ּבדבר מה־ּׁשאין־ּכן הּתֹורה; לסּפּורי רק מתיחס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמגּנה

ׁשהיא  הגם ּביֹותר, הּברּורה ּבּלׁשֹון הּתֹורה מׁשּתּמׁשת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשם
הּברּורה  ּבּלׁשֹון להאמר צרי הלכה ּפסק ּכי נקּיה, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלׁשֹון

למעׂשה. ּבנֹוגע לטעֹות מקֹום יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּביֹותר,
- "ּבדֹורֹותיו" הּתבה ּבהֹוספת ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבפעל: להנהגה ּבנֹוגע טעּות לׁשלל הּתֹורה מתּכּונת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלגנאי,
לא  ׁשּצדקתֹו ּכ על הּמֹורים נח ּבהנהגת ענינים ּכּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹמצינּו

ּבׁשלמּות ז)היתה ז, ובפרשתנו ט. ו, רש"י בפירוש ולכן,(ראה , ְְְִֵֵָָָ
היה  נח, ׁשל צדקתֹו ּבתאּור מסּתּפקת היתה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּומּׁשּום  הּבלּתי־רצּויֹות, אּלּו מהנהגֹות וללמד לטעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹמקֹום
ׁשהנהגֹות  לנּו להֹורֹות "ּבדֹורֹותיו", ּתבת הּכתּוב מֹוסיף ְְְִִֵֶַַַָָָָָהכי

מהן. ללמד ואין רצּויֹות, ּבלּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֹאּלּו
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ּבדרתיו  היה ּתמים צּדיק איׁש ְִִִַַָָָָֹֹֹֽנח
צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי לגנאי. אֹותֹו ׁשּדֹורׁשין יׁש - ְְְְִִִִֵֶַַָָָּבדֹורֹותיו

לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ט.ואּלּו (ו, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש

לא  טמאה ּבהמה "ּבגנּות אפילּו הרי הּדבר: ּתמּוּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלכאֹורה
הּכתּוב" א)ּדּבר קכג, בתרא בבא ּבּתֹורה (ראה נכּתבה ּומּדּוע ְְִִֶַַַַָָָ

נח? ׁשל ְֶַֹ"ּגנּותֹו"
ללּמדנּו הּכתּוב ּבא ּגּופא ׁשּבזה לֹומר צרי על־ּכרח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

למעׂשה. הּנֹוגע ְְֲִֵֶַַַָענין
אדמּו"ר  מבאר הּתבה" אל "ּבא הּפסּוק על הּדברים: ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבאּור

אֹור" "ּתֹורה ּבּספר אׁשר (פרשתנו)הּזקן ּכאן מרּמז ׁשהּכתּוב , ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּפרנסה  "טרדֹות על הרֹומזים הּמּבּול, מּמי להּנצל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכדי
אל  ולּכנס "לבֹוא" צרי הּזה" עֹולם ׁשּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמחׁשבֹות

והּתפּלה. הּתֹורה ּתבֹות - ְְִֵֵַַַָָָה"ּתבה"
ׁשּנכנס  ידי על הּמּבּול מּמי נּצל ׁשּנח זה לחׁשב: האדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעלּול
ׁשּנמצא  מי א ּתמים, צּדיק היֹותֹו מּפני הּוא הּתבה, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאל
מ"ּמי  להּנצל יכֹול הּוא ׁשּגם יאמר מי נחּותה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבדרּגה

והּתפּלה? הּתֹורה לתיבֹות "ּכניסה" על־ידי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהּמּבּול"
היה  "לא אברהם ׁשל ׁשּבדֹורֹו לגנאי, נח את ּדרׁשּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹולכן
ּבדרּגת  אינֹו אם ּגם אחד, ׁשּכל להׁשמיענּו לכלּום", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשב
ּכניסה  על־ידי הּזידֹונים הּמּבּול מּמי להּנצל יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"צּדיק",

והּתפּלה. הּתֹורה ְְְִֵַַָָלתיבֹות

(é)ìL çð ãìBiå-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤
:úôé̈«¤

(àé)õøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîç̈¨«

ÈÂ˙י  ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ· ‡˙Ïz Á „ÈÏB‡Â¿ƒ…«¿»»¿ƒ»≈»»¿»
:˙ÙÈ»∆

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ



מט gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£˙ÁMzÂ∑ ערוה ּכֹוכביםçלׁשֹון (סנהדרין ועבֹודת «ƒ»≈ְְֲִֶַַָָ

ּכֹוכבים:(,נז) ועבֹודת ּדרּכֹו", את ּבׂשר ּכל הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָספרים

ז)ּכמֹו: ּתׁשחיתּון"(דברים ÒÓÁ.)"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂè∑ ּגזל ְְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ֵָ
ׁשּנאמר:( אחרים: ג)ספרים ּבכּפיהם"(יונה אׁשר החמס .)"ּומן ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(áé)-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«
:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ˙ÈÁL‰ŒÈk∑ נזקקין - ועֹוף חּיה ּבהמה, מינן éאפּלּו .לׁשאינן ƒƒ¿ƒ»»»ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(âé)éðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½
íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈

:õøàä-úà¤¨¨«¤
i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑ זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְֵֶַָָָ

ּבאה  אנּדרלמּוסיא ּכֹוכבים, והֹורגת ëועבֹודת ìלעֹולם ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָ
ורעים  ÒÓÁ.טֹובים ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ נחּתם לא ְִִָƒ»¿»»»∆»»ְֶַֹ

ּדינ  על îם ּגזר קח)הּגזלאּלא ∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ְִֵֶַַַָָָ∆»»∆

לֹו: ודֹומה הארץ, מן ט)ּכמֹו את (שמות "ּכצאתי ְְְִִֵֶֶֶָָ
טו)העיר", א מן (מלכים רגליו", את "חלה העיר. מן ְִִִִֶַָָָָָ

ׁשאף  הארץ, עם הארץ", "את אחר: ּדבר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָרגליו.
ׁשל  טפחים ונּטׁשטׁשּוðג' נּמֹוחּו הּמחרׁשה .עמק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑ ולּמה לפניו. והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְֵֶַַַָָָָָָ
הּמּבּול  ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהטריחֹו
'מה  אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ועׂשרים מאה ּבּה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָעֹוסק

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  'עתיד להם: אֹומר והּוא ?'ל ְְִֵֶַָָָָֹּזאת
יׁשּובּו אּולי לעֹולם', מּבּול ּכÙ‚ŒÈˆÚ∑¯.להביא ְִַַָָָָ¬≈…∆ָ

ּגפרית  ׁשם על זה? מּמין ולּמה עליהם ,ñׁשמֹו, ׁשּנגזר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

‡¯Èיב  ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג  ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»

ÔÈ¯B„Óיד  ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

minkg izty

(`i)çmdipWC oeiM ,xnFl FpFvx§©¥¨¦§¥¤
EdiiPn id oM m` ,'zgXYe' zErnWnA§©§¨©¦¨¥¦¥¥¦©§

:YwRnèWIW opAxC oqng iwER`l ©§©§§©¥©§¨§©¨¨¤¥
aidi oqngC ,olfbl oqng oiA wENig¦¥©§¨§©§¨§©§¨¨¥
oqng la` ,inC aidi `l olfbe inC§¥§©§¨¨¨¥§¥£¨©§¨
iOp ded oqngC ,wENig oi` dxFzC§¨¥¦§©§¨¨¥©¦

`Ow `aaA oiIre ,olfB(.a"q sC):ai dxez ©§¨§©¥§¨¨©¨©

(ai)é,'FMxC z`' aizkCn ,xnFl FpFvx§©¦¦§¦¤©§
,`Ed zFixr iENiB KxC oFWlEaizkcM §¤¤¦£¨§¦§¦

(h"i 'l ilWn)`lC `de .'dnlrA xaB KxC' ¦§¥¤¤¤¤§©§¨§¨§Ÿ
lr' aizkC mEXn ,mibC iOp hwp̈©©¦¨¦¦¦§¦©

:mIAW mibC `le ,'ux`dbi dxez ¨¨¤§Ÿ¨¦¤©¨
(bi)ëmipR lM lrW xnFl dvFx Fpi ¥̀¤©¤©¨¨¦

zen zxifB mdilr `aYWM `N` ,`aŸŸ¤¨§¤¨Ÿ£¥¤§¥©¨¤
:oiOd dGn `N` Fpi`ìDMxC ,WExiR ¥¤¨¦¤©¦¥©§¨

eiWkr cr ixdW ,miaFhe mirx bFxdl©£¨¦§¦¤£¥©©§¨
,miaFhe mirx dbxd `l(l"Wxdn): Ÿ¨§¨¨¦§¦©©§©

îlM WxiR lirl ixde xn`Y m`e§¦Ÿ©©£¥§¥¥¥¨
rnWn ,'eke zEpf `vFn dY`W mFwn̈¤©¨¥§©§©
`de `dC xnFl Wie ,Ezn zEpf mEXnC§¦§¥§¥©§¨§¨
`l cEgl lfB `N` did `l i`C ,mxB̈©§¦Ÿ¨¨¤¨¨¥§Ÿ
lr `le mirx lr `N` mYgp did̈¨¤§¨¤¨©¨¦§Ÿ©

cEgl zEpf `N` did `l i`e ,miaFh¦§¦Ÿ¨¨¤¨§§
,mirxd lr ENit` llM mYgp did `lŸ¨¨¤§¨§¨£¦©¨¨¦
lr mYgp mdipW EidC `YWd la £̀¨©§¨§¨§¥¤¤§©©
dY` gxkEnE .miaFHd lre mirxd̈¨¦§©©¦§¨©¨
ixzq miwEqRd ok `l m`C ,oM wNgl§©¥¥§¦Ÿ¥©§¦¨§¦
lM zigWd iM' xn` dNigYaC ,iccd ©̀£¨¥§©§¦¨¨©¦¦§¦¨
gpl midl` xn`Ie ,'ebe FMxC z` xUÄ¨¤©§©Ÿ¤¡Ÿ¦§Ÿ©
liaWA rnWn ,'iptl `A xUA lM uw¥¨¨¨¨§¨©©§©¦§¦
iM' aizM eixg`e ,lEAOd `iad zEpf§¥¦©©§©£¨§¦¦
liaWaC rnWn ,'qng ux`d d`ln̈§¨¨¨¤¨¨©§©§¦§¦
Kixv KgxM lr `N` ,lEAOd `iad lfB̈¥¥¦©©¤¨©¨§¨¨¦
`d xiRW iz` `YWde ,oM wNgl dY ©̀¨§©¥¥§©§¨¨¥©¦¨
'ux`d zgXYe' lirl i"Wx WxtnC¦§¨¥©¦§¥©¦¨¥¨¨¤
lr s` ,zFixr iENibe dxf dcFar oFWl§£¨¨¨§¦£¨©©
dcFar KM xg` Wxtn `l `xwC aB©¦§¨Ÿ§¨¥©©¨£¨
aizkcM ,calA zFixr iENiB `N` dxf̈¨¤¨¦£¨¦§¨§¦§¦

xUA lM zigWd iM'EpiidC ,'FMxC z` ¦¦§¦¨¨¨¤©§§©§
mEXn `N` ,WxitcM zFixr iENiB¦£¨¦§¥¥¤¨¦
,dxf dcFar lr dzin WpFr oi`C§¥¤¦¨©£¨¨¨
Wi cFre .mirxe miaFh zbxFd Dpi`e§¥¨¤¤¦§¨¦§¥
z` cg` lM ElfBW mEXn ,xnFl©¦¤¨§¨¤¨¤
mdipW EpiidC ,mdixag lW mdizFWp§¥¤¤©§¥¤§©§§¥¤

.mdipW lr mYgp Kkl ,zFixre lfB̈¥©£¨§¨¤§©©§¥¤
mB xn` `l dOl dWw ,l"Wxdn azM̈©©©§©¨¤¨¨Ÿ¨©©
,dxf dcFare zFixr xn`W FnM lfB oM¥¨¥§¤¨©£¨©£¨¨¨
,'midl` `xIe' aizM lirlC xnFl Wie§¥©¦§¥§¦©©§¡Ÿ¦
,mFwOl mc` oiAW zFxiard rnWnC§©§©¨£¥¤¥¨¨©¨
cr ,Fxiagl mc` oiA `Ed lfB la £̀¨¨¥¥¨¨©£¥©

:FpFWl o`Mðmigth 'bC ,WExiR ¨§¥§§¨¦
Kli`e o`MnE ,'ux`' `xwp wnFrA§¤¦§¨¤¤¦¨§¥¨
.'ux`d z`' aizM o`ke ,'dnc`' `xwp¦§¨£¨¨§¨§¦¤¨¨¤
`l dOl dWw oFW`x WExitlC mEXnE¦¦§¥¦¨¤¨¨Ÿ
,'ek xg` xaC WxiR okl ,'ux`n' aizM§¦¥¨¤¨¥¥¥¨¨©¥
okl ,'mr' xn`p `l dOl dWwC wx©§¨¤¨¨Ÿ¤¡©¦¨¥
oFW`x WExitl mB Kixv̈¦©§¥¦

(l"Wxdn):ci dxez ©©§©

(ci)ñFpi` oigzFx min ,xnFl dvFx¤©©¦§¦¥
min ozF`aE ,ux`AW zixtBn `N ¤̀¨¦¨§¦¤¨¨¤§¨©¦
minC Dil `pnE .mlFrd z` dgn oiOg©¦¨¨¤¨¨§¨¥§©¦
`kd aizkCn xnFl Wie ,Eid oiOg©¦¨§¥©¦¦§¦¨¨

aizM WFxeWg`aE ,'miOd EMWIe'xYq`) ©¨Ÿ©©¦©£©§¥§¦¤§¥

('i 'foNdN dn ,'dkkW KlOd znge'©£©©¤¤¨¨¨©§©¨
eiptl aizM `dC ,mFgn gPW(a"i '` mW) ¤¨¥§¨§¦§¨¨¨

aizkC 'EMWIe' s` ,'Fa dxrA Fznge'©£¨¨£¨©©¨Ÿ¦§¦
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ּבֹו ּבהמה ∑˜ÌÈp.להּמחֹות לכל מדֹורים, מדֹורים ְִָƒƒְְְְִִֵָָ

ּבּגמרא ∑Ùka¯.וחּיה  ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ְַָ«…∆ְְֲִִִֶֶַַָָָ
הּמים  ׁשהיּו עלֿידי מׁשה, ׁשל ּבתבתֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ'ּכפרא'.

מּבחּוץ òּתׁשים  וזפת מּבפנים ּבחמר ּדּיּה ,ô ּכדי ועֹוד , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּכאן  אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק אֹותֹו יריח ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

ּומחּוץ  מּבית זּפתּה הּמים, חזק .מּפני ְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 34 cenr ,eh jxk zegiyÎihewla oiieri)

daYd zIUr onf KWn¤¤§©£¦©©¥¨

וגו' עצי־גפר ּתבת ל יד)עׂשה (ו, ְֲֲֵֵֵֶַֹ
ּבּה מׁשּתּדל היה ׁשנה ועׂשרים פרשתנו מאה טוב (לקח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

בתחלתו)

,ּכל־ּכ רב זמן מׁש ּבעׂשּיתּה התעּכב מּדּוע להבין: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי
ּובפרט  גפר" עצי ּתבת ל "עׂשה הּצּוּוי ּבקּיּום נזּדרז ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹולא

ּכּלֹו? העֹולם וקּיּום הּצלתֹו ּתלּויה ְְִֶֶַָָָָָָֻׁשּבזה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ּבעצמֹו ׁשּנח והינּו גֹו'", ּתבת ל "עׂשה היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹצּוּוי
מּובן  לבד, הּכל לעׂשֹות צרי היה ואם הּתבה. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיבנה
ׁשהסּפיק  הּדבר מפלא ואדרּבה, הּזמן. אריכּות טעם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהיטב
ּתֹו ּבעצמֹו הּכל וכּו' אר אּמה מאֹות ׁשלׁש ּתבת ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹֹֹלבנֹות

מיּדי. קׁשה ולא לבד, ׁשנה ועׂשרים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹמאה

(åè)ìL dúà äNòz øLà äæåCøà änà úBàî L §¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤
ìLe daçø änà íéMîç äázä:dúîB÷ änà íéL ©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«

(æè)øäö|äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì äNòz ´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôeíéL ¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

:äNòz©«£¤«¨
i"yx£¯‰ˆö∑,חּלֹון אֹומרים: אבן יׁש אֹומרים: ויׁש …«ְְְִִֵֵֶֶַ

להם הּמאירה שם)טֹובה רבה plÎz‰.(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ְִֶַָָָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ∑ קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע ּכּסּויּה ƒ¿«¿»ְְִֶֶַָָָָֻ

ּכדי  אּמה, על ועֹומד למּטה ÷מלמעלה הּמים ׁשּיזּובּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומּכאן אינֹו(מּכאן אחרים ÌÈNz.)ּבספרים dcˆa∑ ׁשּלא ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒֶֹ
הּגׁשמים  ÌÈLÏLe.ּבּהøיּפלּו ÌiL ÌizÁz∑ׁשלׁש ְְִִַָָ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒָֹ

למדֹור, אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָעלּיֹות
לזבל .(שם)ּתחּתּיים ְְִִֶֶַ

(æé)õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìíéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦

:òåâé õøàa-øLà ìk¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«

‡¯k‡טו  ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz d˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈»«¿»¿»«ƒ»¿»
ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡˙B·˙„¿≈»«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯«

Ó‡Ïe˙‡טז  ‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰≈«¿≈¿≈»¿«¿»
d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â ‡lÚlÓ dpÏÏÎLz¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«
ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈÈz ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó ÈeLz¿«ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚz«¿¿ƒ«

ÏÚיז  ‡iÓ ‡ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈
:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

minkg izty

,mixw EUrpe ozningn EgPW o`M̈¤¨¥£¦¨¨§©£¨¦
'wlg' wxR `xnB(:g"w oixcdpq)wxtE , §¨¨¤¤¥¤©§¤§¦¤¤
dpXd W`xC `Ow(.a"i):òxn`Y m`e ©¨§Ÿ©¨¨§¦Ÿ©

`laC xnFl Wie ,o`kA df `ilY K`ide§¥¨©§¨¤§¨§¥©¦§Ÿ
`l dOl dWw did `l lirlC WExiR¥¦§¥Ÿ¨¨¨¤¨¨Ÿ
itl ,dWn lW FzaizA FnM o`M did̈¨¨§§¥¨¤¤§¦
ixdW ,Eid miwNEgn iOp ikd e`lAW¤§©¨¦©¦§¨¦¨¤£¥
la` ,ztf did mzde xtM did `kd̈¨¨¨Ÿ¤§¨¨¨¨¤¤£¨
,ztf Epiid xtkC i"Wx WxiRW dYr©¨¤¥¥©¦§Ÿ¤©§¤¤
mzd oM mB did `l dOl oM m ¦̀¥¨¨Ÿ¨¨©¥¨¨
Wi cFre .`kd FnM uEgAnE miptAn¦¦§¦¦©§¨¨§¥
aFh xtkC xnF` iziid df `laC ,xnFl©¦§Ÿ¤¨¦¦¥§Ÿ¤
KMld ,ztGn `Ed rExbe xngn xzFi¥¥Ÿ¤§¨©¦¤¤¦§¨

FnM aFh uEgAn ztfe miptAn xngŸ¤¦¦§¦§¤¤¦©§
oeiM la` ,uEgAnE miptAn xtMŸ¤¦¦§¦¦©£¨¥¨
oM m` ,`Ed ztf xtkC i"Wx WxiRW¤¥¥©¦§Ÿ¤¤¤¦¥

:oieW Eid `l dOl dWwôdWwC ¨¤¨¨Ÿ¨¨¦§¨¤
dfA rxBi (mirx minA) ike ,i"Wxl§©¦§¦§©¦¨¦¦¨©¨¤
,miptAn ztf [dWnA] oM mB dUrIW¤©£¤©¥§¤¤¤¦¦§¦
oM mB gp `lde ,dWwe .'ek icM WxtnE§¨¥§¥§¨¤©£ŸŸ©©¥
'eke o`M la` WxiR okl ,did wiCv©¦¨¨¨¥¥¥£¨¨

(l"Wxdn):eh dxez ©©§©

(fh)öxaC EpiidC ,mixdv oFWl 'xdv'Ÿ©§¨¢©¦§©§¨¨
aizkCn ,oFNg mixnF` Wie .xi`Od©¥¦§¥§¦©¦¦§¦

('e 'g oOwl):'daiYd oFNg z` gp gYtIe' §©¨©¦§©Ÿ©¤©©¥¨
÷m`e .DkFzl ElRi `le xnFl dvFx¤©§Ÿ¦§§¨§¦

,deW DzF` dUFr did `l dOl xn`YŸ©¨¨Ÿ¨¨¤¨¨¨
cr KM lM dare wfg DzF` dUrie§©£¤¨¨¨§¨¤¨¨©
dnC xnFl Wie .miOd DA EqpMi `NW¤Ÿ¦¨§¨©©¦§¥©§©
Epiid 'dO` lr cnFre' i"Wx WxiRX¤¥¥©¦§¥©©¨©§
i` xie` `lA ziAW itl ,dO` xie £̀¦©¨§¦¤©¦§Ÿ£¦¦
DzF` dUri m`e ,FkFzA xEcl xWt ¤̀§¨¨§§¦©£¤¨
la` ,minWBd DA ElRi xie` DNEM¨£¦¦§¨©§¨¦£¨
,KxF`A dO` `N` xie` Fpi`W dYr©¨¤¥£¦¤¨©¨§¤
`Ede dO`AW ziXW `N` Fpi` FAgxe§¨§¥¤¨¦¦¤¨©¨§
'y dHnl daiYd KxF` Kxr itl gth¤©§¦¥¤¤©¥¨§©¨
'p m` iM dzid `l DAgxe zFO ©̀§¨§¨Ÿ¨§¨¦¦

:zFO`øigzR `de uxzl FpFvx ©§§¨¥§¨¦§¥
:md dlrnl zFpitQdfi dxez ©§¦§©§¨¥



ני gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£‡È·Ó È‰ È‡Â∑ מּוכן הנניù עם להסּכים «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְִִִִַָ

ּכבר:úאֹותם  לפני ואמרּו ח)ׁשּזרזּוני "מהֿאנֹוׁש(תהלים ְְְְְֱִֵֶַָָָָָ
את ∑ÏeaÓ.ּכיֿתזּכרּנּו" ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּבּלה ְְִִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַָֹ

לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל וזהּו.àהּכל, ְִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּכל  את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם אּונקלֹוס, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹלׁשֹון
ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא לבבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻוהביאם

מּבּול, מתי ּכל ׁשם הּגיּה(ׁשּננערּו וכן מימי, אחרים: ספרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּבת  ּבמּסכת ׁשלמה' ּב'חכמת .)מהרׁש"ל ְְְְֶֶַַַָָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה היה (בראשית ּברית : «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִָָ
הּפרֹות  על ׁשּלא צריá וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּבּדֹור âיהרגּוהּו EzL‡Â.רׁשעים EÈ·e ‰z‡∑ ְְִֶַַַָ«»»∆¿ƒ¿¿

ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, והּנׁשים לבד ּבתׁשמיׁשãהאנׁשים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
.(שם)הּמּטה ִַָ

(èé)-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑אפּלּוäטז)ׁשדים ÏkÓ.(חגיגה ÌÈL∑ ׁשּבהם הּפחּות מּׁשנים,åמן ּפחתּו ואחד לא זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.נקבה  ְֵָ

(ë)Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤
éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì äîãàä:úBéçäì E ¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«

i"yx£e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó∑(רבה ּבאּו(בראשית ּומאליהם ּדרּכם. הׁשחיתּו ולא ּבמיניהם, ׁשּדבקּו ו æאֹותן ׁשהּתבה , כל ≈»¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה הכניס .קֹולטּתּו ְְִִַָ

(àë)zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈
éìà:äìëàì íäìå Eì äéäå E ¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«

‡zיח  ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ· ÈLe C˙z‡Â CÈ·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

ÏÈÚzיט  ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

ÏkÓeכ  dÊÏ ‡¯ÈÚa ÔÓe È‰BÊÏ ‡ÙBÚÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ…
ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬

:‡Ói˜Ï C˙ÂÏ¿»»¿«»»

LBÎ˙Âכא  ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ ÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»ƒ»≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿
:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂ C˙ÂÏ¿»»ƒ≈»¿¿≈»

minkg izty

(fi)ù'ip`e' oFWlC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§©£¦
iRlkE ,ip` mbe dvFx `Ed rnWn©§©¤§©£¦§©¥
xg`W mFlWe qg df KiIW `l dlrn©§¨Ÿ©¨¤©§¨¤©¥
lr i`w 'ip`e'C uxznE .FriIqi§©§§¨¥§©£¦¨¥©
oM ,xaM EniMqdW mik`lOd zFnMqd©§¨©©§¨¦¤¦§¦§¨¥
dWwC iOp i` .mdOr miMqn ip £̀¦©§¦¦¨¤¦©¦§¨¤
ltM 'ippd ip`e' azM dOl i"Wxl§©¦¨¨¨©©£¦¦§¦¤¤

:oiadl lwe ,oFWlúxnFl FpFvx ¨§©§¨¦§©
dUr` m` mik`lOA iziid KlnPW¤¦§¨¨¦¦©©§¨¦¦¤¡¤
iM WFp` dn' mixnF` Eide ,mc`d z ¤̀¨¨¨§¨§¦¨¡¦

'ebe 'EPxMfz('d 'g miNdY)miMqn eiWkre , ¦§§¤§¦¦§©§¨©§¦
:mdOr ip`à'lEAn' zNOn z"iaC £¦¦¨¤§¥¦¦©©

o"Ep F` ,c"Ei `ian WbC lke ,dWEbC§¨§¨¨¥¥¦
oM m`e .ltM zF` F` ,lrRd `"R¥©Ÿ©¥¤§¦¥
ied 'lMd z` dlAW' oFW`x WExitl§¥¦¤¨¨¤©Ÿ¨¥

'lAY lap' oeyln 'lEap' aizM EN`M§¦§¦¨¨Ÿ¦Ÿ
(g"i g"i zFnW)z` lAlAW' ipW WExitlE ; §§¥¥¦¤¦§¥¤

,ltM 'lEAn' zNn aizM EN`M ied 'lMd©Ÿ¨¥§¦§¦¦©©¥¤
iWilW WExitlE ;'lEAlA' EpiidC§©§¦§§¥§¦¦
lMd z` `iaOW xnFl dvFx ,liaFdW¤¦¤©¤¥¦¤©Ÿ
,'laEi' aEzM EN`M ied ,KEnpl DFaBn¦¨©§¨¨¥§¦¨©
iW EliaFi' FnM ,`ian oFWl `EdC§§¥¦§¦©

'`xFOl(a"i e"r miNdY)EdiiPn ide , ©¨§¦¦§¥¦©§
:YwRngi dxez ©§©§
(gi)áizixA izFniwde' xn` EN`M§¦¨©©£¦¦§¦¦

,'daiYd l` z`aE f` ,KY`df ilEle ¦¨¨¨¨¤©¥¨§¥¤
:lkEY `lâi`dl `nliC ,xn`Y m`e Ÿ©§¦Ÿ©¦§¨§©

Dil iedC xnFl Wie ,cEgl `nrh©§¨§§¥©§¨¥¥
li`Fde ,'ebe 'izixA z` miw`e' xninl§¥©¨¨¦¤§¦¦§¦
xaM :FWExiR ,'izFniwde' aizkE§¦©£¦¦¥§¨

izixA z` izFniwd mzF` iz`xAWM§¤¨¨¦¨£¦¦¤§¦¦
,ixaC EniIwIW KY`(l"Wxdn):ã ¦¨¤§©§§¨©©©§©

daiYd z`iA dPiWCn FzgkFde§¨¨¦§¦¨¦©©¥¨
xn`p d`iviaC ,d`ivil(f"h 'g oOwl) ©§¦¨§©§¦¨¤¡©§©¨

aizkC `de .'LYW`e dY` `v'(g"i mW) ¥©¨§¦§§§¨¦§¦¨

azMX dn oiIr ,'FYW`e eipaE gp `vIe'©¥¥Ÿ©¨¨§¦§©¥©¤¨©
oOwl('f 'f):hi dxez §©¨
(hi)äoFWlA irYWn oiprd lM `dC§¨¨¨¦§¨¦§¨¥¦§

`N` ,il dOl 'igd lMn' ,'xUA lM'¨¨¨¦¨¨©¨¨¦¤¨
llkA Eed `lC micW ENit` `iadl§¨¦£¦¥¦§Ÿ¨¦§©

:'xUA lMn'åaizM `dC i"Wxl dWwC ¦¨¨¨§¨¤§©¦§¨§¦
:'draW draW gTY' KEnqAk dxez §¨¦©¦§¨¦§¨

(k)æmzF` s` E`A mNEM xnFl dvFx¤©¨¨©¨
daiYdW lMW `N` ,mMxC EzigWdW¤¦§¦©§¨¤¨¤¨¤©¥¨

:'eke`k dxez



gpנב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy

(áë):äNò ïk íéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
i"yx£Á NÚiÂ∑ ּבנין קח)הּתיבהçזה .(סנהדרין «««…«ְִֵֶַַָ

ß ixyz h"k ipy mei ß

æ(à)-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

i"yx£˜Ècˆ È˙È‡¯∑ ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא »ƒƒ«ƒְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
.(ב"ר)ּבפניו ְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"ye ,n"yz dxy iig zyxt w"yven zgiy t"r)

aiY"d l` `FaldPOn z`vle - "d ¨¤©¥¨§¨¥¦¤¨

הּתיבה אל ּבית וכל אּתה א)ּבא (ז, ְְֵֵֶַַָָָֹ
זה ּפסּוק על הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת היא (הובא מפּורסמת ְְִֵֶֶֶַַַַַָ

ובכ"מ) ואילך. ס"ח טוב' שם ל'כתר רֹומז בהוספות "ּתיבה" אׁשר ,ֲֵֵֶָ
הּוא  הּתיבה" אל "ּבא והּפירּוׁש והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹלתיבֹות
ּתיבֹות  ּבתֹו עצמֹו את ּולהכניס "לבֹוא" צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּיהּודי

והּתפּלה. ְְִַַָָהּתֹורה
הּפרׁשה ּבהמׁש ּדהרי ּפלא, הּדבר טז)ולכאֹורה מצּוה (ח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּולפירּוׁש הּתיבה"! מן "צא - לנח ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּקּב"ה
אי - ּותפּלה ּדתֹורה הּקדֹוׁשֹות הּתיבֹות על קאי ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁש"ּתיבה"

הּדבר? ִֵַָָָייּתכן
הּכּונה  ׁשּמּצד האדם, ּבעבֹודת הּסדר הּוא ּכ ׁשּבאמת ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא

מהתּבֹודדּותֹו לצאת הּוא נדרׁש ּבתחּתֹונים" "ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשל
אל  ּולהביא והּתפּלה, הּתֹורה ּתיבֹות עם ּבחדרֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהסּתּגרּותֹו

הּקדּוׁשה. אֹור את ּכּולֹו ְֶַָָָהעֹולם
ּכלֹומר: הּתיבה". אל "ּבא ׁשל ההכנה מּוכרחת זה, עם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹיחד
ה"ּתיבה" ּבתֹו עצמֹו את להׁשקיע יהּודי צרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹראׁשית־ּכל
ּתמימה" "ׁשנה ׁשל זמן מׁש ׁשם ולהיֹות ּותפּלה, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּדתֹורה

יד), ח, פרשתנו הּזמּנים (פרש"י ׁשינּויי ּכל את ּבתֹוכּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָהּכֹוללת
ּובכל  ּובּתפּלה ּבּתֹורה הּוא חדּור ּכאׁשר ואז, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאפׁשרּיים;

יׁש ׁשּיֹוצא הּפרטים, - הּתיבה" מן ּד"צא לעבֹודה הּכח ּבידֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
."יתּבר לֹו "ּדירה להיֹות ּומקּדׁשֹו הּתחּתֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָלעֹולם

(á)ìkî|äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðL§©−¦¦¬§¦§«
i"yx£‰¯B‰h‰∑למדנּו ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ּתֹורהèהעתידה נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰.(עירובין ‰Ú·L∑ ּכדי «¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹƒ¿»ƒ¿»ְֵ

ּבצאתֹוéׁשּיקריב  קרּבן .מהם ְְְִֵֵֶֶַָָ

Ú·„:כב  Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

C˙Èaא  L‡ ÏÎÂ z‡ ÏeÚ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«≈»
‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊ È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈»»¬≈ƒ««√»«¿»»

:ÔÈ„‰»≈

Ú·L‡ב  ‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ…¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»«¿»
‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»«¿»

:‡a˜Â ¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ƒ¿≈¿«¿»¿»

minkg izty

(ak)ç'gp UrIe'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©©©Ÿ©
xn`W FnM daiYd l` `AW rnWn©§©¤¨¤©¥¨§¤¨©
xg` `dC Fpi` dfe ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¤¥§¨©©
dY` `A gp l` 'd xn`Ie' xn`p KM̈¤¡©©Ÿ¤¤Ÿ©Ÿ©¨
`l oiicrC DPin rnW ,'ebe 'LziA lke§¨¥§§©¦¨©£©¦Ÿ
oipA df `N` ,daiYd l` `Ä¤©¥¨¤¨¤¦§©

:daiYd` dxez ©¥¨
f(a)èmixFdh ,rci `pn oM `l m`C§¦Ÿ¥§¨¨©§¦

,did in `YrW i`dA mi`nhExESiw) §¥¦§©©§¨¦¨¨¦

(igxfnxnFl EkxvEd mFwn lMnE , ¦§¨¦¦¨¨§§©
odil`nE FYhlFw daiYdW `xnBA©§¨¨¤©¥¨©§¥£¥¤

lFki did K`id ok `l m`C ,E`Ä§¦Ÿ¥¥¨¨¨¨
ipniq on cg` ixdW ,mzF` wFCal¦§¨¤£¥¤¨¦¦¨¥
rcil oi`e ,slwp oawxEw `Ed dxdḧ¢¨§§¨¦§¨§¥¥©
xEB'd dWwd .dhigW xg`l `N ¤̀¨§©©§¦¨¦§¨©
gp cnNW Dil `pn xn`Y m`e ,'dix ©̀§¥§¦Ÿ©§¨¥¤¨©Ÿ©
mEXn draW gwNX dn `nliC ,dxFY¨¦§¨©¤¨©¦§¨¦
,zFbEf draW `N` dhlw `l daiYdW¤©¥¨Ÿ¨§¨¤¨¦§¨
rnWn xn`n lW FhEWRnC uxznE§¨¥§¦§¤©£¨©§©
daiYd oi` opinA EwaC `NW lkC§¨¤Ÿ¨§§¦¨¥©¥¨
oi`nHd oiOOW xWt` i`e ,oYhlFw©§¨§¦¤§¨¤¦¦©§¥¦
mixFdHd oiOnE ,mipW `N` Eid `lŸ¨¤¨§©¦¦¦©§¦

zFbEf i`Ce `N` ,draW `N` did `lŸ¨¨¤¨¦§¨¤¨©©
on gp gwle oipiOd ipXn Eid dAxd©§¥¨¦§¥©¦¦§¨©Ÿ©¦
,mipW mi`nHd onE draW mixFdHd©§¦¦§¨¦©§¥¦§©¦
,dxFY cnNW `N` ,rci okidnE¥¥¨¨©¤¨¤¨©¨
,'Ll gTY' aizkC `xw iOp `wiice§¨§¨©¦§¨¦§¦¦©§

rnWn.wFce ,gp ciA dzid dgiTd ©§©©¦¨¨§¨§©Ÿ©§
:il d`xpédraW' `xTA xn`PX dnC ¦§¤¦§©¤¤¡©©§¨¦§¨

mNEM oiaC xnFl FpFvx Epiid ,'draW¦§¨©§§©§¥¨
cg`e zFbEf dWlW EpiidC ,draW Eid̈¦§¨§©§§¨§¤¨
`xTA aizkC `de .bEf `lA x`Wp¦§©§Ÿ§¨¦§¦©§¨
EidIW `xninl e`l ,'draW draW'¦§¨¦§¨©§¥§¨¤¦§



נג gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy

(â)äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ úBiçì§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑ ּולמד מדּבר, הּכתּוב - הּמפרׁשëּבּטהֹורים מן .סתּום «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

(ã)õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ

:äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח ׁשבעה (סנהדרין אּלּו ƒ¿»ƒƒ¿»ְִֵָ

הּצּדיק  מתּוׁשלח ׁשל אבלֹו הּקדֹוׁשּֿברּוì,ֿימי ׁשחס ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשנֹותיו  וחׁשב צא הּפרענּות. את ועּכב ּכבֹודֹו על ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֻהּוא
מאֹות  ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

נח  לחּיי BÚ„.ׁשנה ÌÈÓÈÏ Èk∑ אחר זמן עֹוד? מהּו ְֵַַָָֹƒ¿»ƒְַַַַ
ׁשנה  ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, ÌBÈ.זמן ÌÈÚa¯‡∑ ְְְִֵֶֶַַָָָָ«¿»ƒ

לצּור  ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכנגד
ממזרים  .צּורת ְִֵַַ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«
i"yx£Á NÚiÂ∑ לּתבה ּביאתֹו .זה «««…«ִֵֶַָָ

(å)íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(æ)äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®
:ìeanä éî éðtî¦§¥−¥¬©©«

i"yx£ÂÈ·e Á∑ לפי לבד, והּנׁשים לבד האנׁשים …«»»ְְְְֲִִִַַַָָָ
הּמּטה  ּבתׁשמיׁש ׁשרּוי îׁשּנאסרּו ׁשהעֹולם מּפני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

‰Ïean.ּבצער  ÈÓ ÈtÓ∑,היה אמנה מּקטּני נח אף ְַַƒ¿≈≈««ְֲִֵַַַָָָָֹ

לּתבה  נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ואינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹמאמין
הּמים  ׁשּדחקּוהּו .עד ְִֶַַַָ

Îc¯ג  ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

ÁÓ˙ד  ‡‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

ÈÈ:ה  d„wÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו  ‰Â‰ ‡ÙBËÂ ÔÈL ‰‡Ó zL ¯a ÁÂ¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dnÚז  È‰B· ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

minkg izty

,zFtFr draW `N` ,zFbEf draW¦§¨¤¨¦§¨
FnM ,FYW`e Wi` Eidi draW ozF`e§¨¦§¨¦§¦§¦§§
EpiidC ,'FYW`e Wi` mipW mipW' iAB©¥§©¦§©¦¦§¦§§©§
Wi` Eidi mipW ozF`e zFtFr ipW§¥§¨§©¦¦§¦
,'draW draW' iAB iOp ikd ,FYW`e§¦§¨¦©¦©¥¦§¨¦§¨
df lre ,bEf `lA cg` x`Wp oM m`e§¦¥¦§©¤¨§Ÿ§©¤
`N` ,bEf `lA cg` x`Wp dOl dWẅ¤¨¨¦§©¤¨§Ÿ¤¨
,xkf did FzF`e ,'eke aixwIW icM§¥¤©§¦§¨¨¨¨

(iz`vn),FnkE ,mW oiIr ,dAx WxcOd cbp `Ed la`) ¨¨¦£¨¤¤©¦§¨©¨©¥¨§

(KEnqA iYazMW.(igxfn xESiw)mrHd iYlAw , ¤¨©§¦§¨¦¦§¨¦¦©§¦©©©
KxvEd daiYd on Fz`iviA gPW¤Ÿ©¦¦¨¦©¥¨§©
zFbEf drAx`l zFlFr rAx` aixwdl§©§¦©§©§©§¨¨

lFSPWEFYW`e `Ed ,daiYd on ¤¦¦©¥¨§¦§
E`hg ilE` ,mdizFWp mr eipA zWlWE§¤¨¨¦§¥¤©¨§
liaWA zFawp rAx`e ,daWgnA§©£¨¨§©§©§¥¦§¦
iM ,dcFY oAxwl l"Pd zFbEf drAx ©̀§¨¨©©§¨§©¨¦

'eke zFcFdl oikixv drAx`(:c"p zFkxA), ©§¨¨§¦¦§§¨

daiYA mWEOiWA E`hgW FYW`e mge§©§¦§¤¨§§¦¨©¥¨
,cg`e cg` lkl z`Hg mdilr aixwd¦§¦£¥¤©¨§¨¤¨§¤¨
mEIwl cg` bEfe ,zFbEf dXW dfA E`vie§¨§¨¤¦¨§¤¨§¦
xEB'e o"xdnE .mi`nHA FnM oiOd©¦§©§¥¦¥¨©§
,mixg` mixaC dfA EazM 'dix ©̀§¥¨§¨¤§¨¦£¥¦

:xgai d`Fxdeb dxez §¨¤¦§©
(b)ëiAB aizM `l dOl zFWwdl oi ¥̀§©§¨¨Ÿ§¦©¥

,mzq dndA iAbe mixFdh zFtFr§¦§©¥§¥¨§¨
mB ixdW ,zFtFrn zFndA cFnlie§¦§§¥¥¤£¥©
aizkC zFndAl zFtFr miCwd lirl§¥¦§¦©§¥¦§¦
.'Dpinl dndAd onE Edpinl sFrdn'¥¨§¦¥¦©§¥¨§¦¨
oixFdh zFndA miCwd KklC xnFl Wi¥©¦§¨¦§¦§¥§¦
Fl fFnxl ,'draW draW' odA azke§¨©¨¥¦§¨¦§¨¦§
mixFdh gTIW dEiv ikd mEXnC§¦¨¦¦¨¤¦©§¦
ded i` la` ,oAxw aixwIW icM draW¦§¨§¥¤©§¦¨§¨£¨¦£¨

opixn` ded `l `WixA zFtFr aizM§¦§¥¨¨£¨¨§¦©
draW gTil dEiv oAxw mEXnC§¦¨§¨¦¨¦©¦§¨
`inEC zFndA `pin` dedC ,draW¦§¨©£¨£¦¨§¥§¨
lr rxf zFIgl' aizM zFtFraE ,zFtFrC§¨§¦§©¤©©
`pin` ded oM m` ,'ux`d lk ipR§¥¨¨¨¤¦¥£¨£¦¨
dEv rxf zFigdl mEXn iOp zFndaC¦§¥©¦¦§©£¤©¦¨
zFndA hwp ikd mEXn ,draW gTil¦©¦§¨¦¨¦§©§¥
uxiY `"xdne .oiadl lwe ,`WixA§¥¨§©§¨¦¥¥

:mW oiIr ,xg` oiprAc dxez §¦§¨©¥©¥¨
(c)ì(igxfn xESiw)oipr dn ok `l m`C , ¦¦§¨¦§¦Ÿ¥¨¦§¨

aEzMd xkGW mini draXd lW¤©¦§¨¨¦¤¨©©¨
:WExitAd dxez §¥

(f)îdOl i"Wxl dWwC il d`xp¦§¤¦§¨¤§©¦¨¨
lirlC `xwl 'ebe 'gp `aIe' KEnq̈©¨ŸŸ©¦§¨¦§¥
lEAOde dpW zF`n WW oA gpe' DiPin¦¥§Ÿ©¤¥¥¨¨§©©
`N` ,'ebe 'gp `aIe ,ux`d lr min did̈¨©¦©¨¨¤©¨ŸŸ©¤¨



gpנד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k jxk zegiy ihewl)

ּבצער ׁשרּוי ׁשהעֹולם ז)מּפני ז, (רש"י ְְִֵֶַַָָָ
ּבחרּבן  עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבתנחּומא
ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם
על  ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ׁשיטת מקרא, ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשל
ּכן  ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהׁשחתת

,ּכרח ועל הארץ. על ּדרּכן את להיטיב הּברּיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָצריכים
לעיל  ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם

כד־כה) ד, עׂשּו(בראשית אּתם . . לּבהלה יֹולדֹות אנּו מה :ְֲֶֶַַָָָָ
ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַמצותכם,

(ç)äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

(è)äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®
:çð-úà íéýìû äeö øLàk©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á Ï‡ e‡að∑ מאליהן.ÌÈL ÌÈL∑ זה ּבמנין הׁשוּו ׁשנים:ñּכּלם היּו הּפחּות מן , »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"y zgiy itÎlr)

`liOn KxcA§¤¤¦¥¨

ּכאׁשר  ּונקבה זכר הּתיבה אל נח אל ּבאּו ׁשנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשנים
נח  את אלקים ֱִִֶַָֹֹצּוה

מאליהן" - נח אל רש"י)"ּבאּו ט. (ז, ֲֵֵֶֶַָֹ
הם  אּלא הּתבה, אל ּבעלי־החּיים ּבהבאת התעּסק לא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנח
ּכפי  הּתיבה, את הכין ׁשּנח ׁשּלאחר והיינּו, "מאליהן". ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבאּו
ּבעלי־החּיים  ּכל ּובאּו התקּבצּו - הּקּב"ה על־ידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנצטּוה

נח. ׁשל מּצידֹו הׁשּתּדלּות ּבלי מּמילא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹּבדר
נפלאה: הֹוראה מּכאן ְְְִִַָָָָָָולמדנּו

לׁשּמׁש נבראתי "אני ׁשליחּותֹו, ּבמילּוי לעסֹוק נדרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָיהּודי
קֹוני" קידושין)את הענינים (סוף לׁשאר לדאֹוג לֹו ואין ; ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ׁשאר  יפעלּו ׁשליחּותֹו, את ממּלא הּוא ּכאׁשר ּכי  - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּנדרׁשים
מּצידֹו. מיּוחדת הׁשּתּדלּות ללא מּמילא, ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהענינים

נצר ׁשּפעם הּבעל־ׁשם־טֹוב, על הּידּוע הּסיּפּור ְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָּובדּוגמת
ּובלי  החּלֹון, על והקיׁש הּבּתים לאחד הל מסּוים, ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלדבר
את  לֹו ונתנּו אליו ּבאּו ואחר־ּכ) לביתֹו חזר למענה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחּכֹות
על  סֹומ הּוא אם - מּמה־ּנפׁש אֹותֹו: ּוכׁשּׂשאלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָמבּוקׁשֹו).
ּברצֹונֹו ואם החּלֹון?. על להקיׁש עליו ּבכלל מּדּוע ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּנס,

לֹו! ׁשּיענּו עד לחּכֹות עליו הרי הּטבע, ּבדר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָלפעֹול
ׁשּיהּודי  הּוא הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ּכי הּבעל־ׁשם־טֹוב, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוהׁשיב
אפילּו להיֹות יכֹולה זֹו ּופעּולה טבעית, ּפעּולה "ּכלי", ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָיעׂשה
עׂשה  מּצידֹו ׁשהּוא ּולאחר ּבחּלֹון; נקיׁשה ּכמֹו קטּנה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּפעּולה
הענינים  ּכל ּוׁשאר לביתֹו, לחזֹור ּכבר הּוא יכֹול ׁשּלֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאת

מעצמם!... ְְֲִֵַָיפעלּו

(é)ì éäéå:õøàä-ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤

(àé)LL úðLaéðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî- ¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
ãçì íBé øNò-äòáLa-ìk eò÷áð äfä íBia L §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðéòî©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«

ÈÏ˙‰‡ח  Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

Îc¯ט  ‡˙B·˙Ï Á ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

‰BÂי  ‡ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔÓÊÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈»»¬
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

Á¯Èa‡יא  Á ÈiÁÏ ÔÈL ‰‡Ó zL ˙Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡Èzƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»

minkg izty

WinWzA Exq`p dOl mrHd ricFdl§¦©©©©¨¨¤¤§§©§¦
mlFrde did lEAOdW ipRn ,dHOd©¦¨¦§¥¤©©¨¨§¨¨
azM ikd mEXn ,xrvA iExW did̈¨¨§©©¦¨¦¨©
xnFlM ,'ebe 'eipaE gp `aIe' eixg ©̀£¨©¨ŸŸ©¨¨§©
`le cal miWp`d E`A ikd mEXn¦¨¦¨¨£¨¦§¨§Ÿ

,EWOW(dix` xEB)Fz`iviA aEzMX dnE , ¦§©§¥©¤¨¦¦¨

iR lr s` ,'eipaE gp `vIe' oM mB©¥©¥¥Ÿ©¨¨©©¦
gPW itl Epiid ,did WinWzA xYEOW¤¨§©§¦¨¨©§§¦¤Ÿ©
xg` dIaxE dIxtA wFqrl b`FC did̈¨¥©£¦§¦¨§¦¨©©
ozPW cr oOwl i"Wx WxitcM ,lEAOd©©¦§¥¥©¦§©¨©¤¨©
cFr `iai `NW zF` `Ed KExA WFcTd©¨¨¤Ÿ¨¦
xEAC lM qxB `l m"`xd la` ,lEAn©£¨¨§¥Ÿ¨©¨¦

:mW oiIr ,dfg dxez ¤©¥¨
(h)ð:Dil irAin 'E`aEd' ok `l m`C§¦Ÿ¥§¦¨¥¥
ñon' aizM `d Kl dWwY ok `l m`C§¦Ÿ¥¦§¤¨¨§¦¦

draW Ll gTY dxFdHd dndAd©§¥¨©§¨¦©§¦§¨
:'draWi dxez ¦§¨



נה gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÈM‰ L„Áa∑,מרחׁשון זה אֹומר: אליעזר רּבי «…∆«≈ƒְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע קח)רּבי ∑eÚ˜·ò.(סנהדרין ְִִֵֶַַָֻƒ¿¿
מימיהן  ¯a‰.להֹוציא ÌB‰z∑ הם מּדה, ּכנגד מּדה ְִֵֵֶ¿«»ְִִֵֶֶָָ

רּבה" ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת ּב"רּבה  .חטאּו ְְְְִַַַָָָָָָָָ

(áé)íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéì̈«§¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑:אֹומר הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְֵַָ
ּברחמים, הֹורידן ּכׁשהֹורידן, אּלא הּמּבּול", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ"ויהי
למּבּול  היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו .אם ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

'B‚Â ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑ לפי הּמנין, מן ראׁשֹון יֹום אין «¿»ƒ¿ְְִִִִֵַָ

ּכל  נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ּבכסלו  ּבכ"ח ּכלים יֹום ארּבעים נמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵַַָָמעינֹות",
מלא  אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים אליעזר, ְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלרּבי

מּכסלו  וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, .ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְִֵֶֶַָָ
לּתבה  נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו 'אּלּו אֹומרים: ,ôּדֹורֹו ְְִִִִֵַָָָ

אֹותּה ׁשֹוברין הּקדֹוׁשּֿברּוֿאנּו אמר אֹותֹו', והֹורגין ְְְִִַַָָָָָ
יקּום' מי ּדבר ונראה ּכּלם, לעיני מכניסֹו 'אני .הּוא: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

(ãé)dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈
óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëå§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´

ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì:ó §¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
i"yx£Ûk Ïk ¯Btˆ∑ הּוא מיןöּדבּוק ּכל ׁשל צּפֹור חגבים, לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף אֹותֹו(ויקרא "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

נֹוצה  מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה ׁשאפּלּו .)ּבכנפיו", ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

(åè)-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaä©¨½̈£¤−¬©©¦«

(æè)äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑ עליו הּקיף ÷הגן ׁשברּוה, ׁשּלא «ƒ¿…«¬ְִִֵֵֶָָָָֹ
ּבהם. הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים ׁשל הּתבה ּופׁשּוטֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּכנגּדֹו סגר "ּבעד"øמקרא: ּכל וכן הּמים. מן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
הּוא: 'ּכנגד' לׁשֹון כ)ׁשּבּמקרא, ּכלֿרחם",(בראשית "ּבעד ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָ

‡¯ÔÈÚaיב  ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

ÙÈÂ˙יג  ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B· ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

dÊÏיד  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ dÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰BÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו  ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז  elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ

minkg izty

(`i)ò(igxfn xESiw)driwA mzqM `l , ¦¦§¨¦Ÿ¦§¨§¦¨
,FzxiaWE rwaPd lEwlw lr dxFOW¤¨©¦§©¦§¨§¦¨
zxFAbzl dzid z`Gd driwAd la £̀¨©§¦¨©Ÿ¨§¨§¦§¤

:zFpiirOdai dxez ©©§¨
(bi)ô`irAin 'dGd mFIA' ok `l m`C§¦Ÿ¥©©¤¦©§¨

lirlC 'dGd mFIa'C `inEC ,DilwEqR) ¥§¨¦©©¤¦§¥¨

(`"i:ci dxez

(ci)öiptA 'xFRv' xn`Y l` ,xnFlM§©©Ÿ©¦¦§¥
mB `dC ,Fnvr iptA 'spk'e Fnvr©§§¨¨¦§¥©§§¨©
'spM lM' i`C ,iOp i` .spM Wi xFRvl§¦¥¨¨¦©¦§¦¨¨¨
xn`w Ki` oM m` ,Fnvr iptA `Ed¦§¥©§¦¥¥¨¨©

okYi `l iM ,daiYl FOr E`A spM lMW¤¨¨¨¨¦©¥¨¦Ÿ¦¨¥
`Ed wEaC `N` ,sFr iYlA spM zFidl¦§¨¨¦§¦¤¨¨
aYkinl KixS dOl KlFde WxtnE .'eke§¨¥§¥¨¨¨¦§¦§©
,spM sFrl WIW `Ed `hiWtC ,spM̈¨¦§¦¨¤¥¨¨¨
Wi ike ,'spM lM' xnFl KiIW Ki` cFre§¥©¨©¨¨¨§¦¥
uxznE ,mlFrAW mitpMd lM xFRvl§¦¨©§¨©¦¤¨¨§¨¥
mdl mbC ,miabg zFAxl spM oin lM̈¦¨¨§©£¨¦§©¨¤
`l 'xFRv' zErnWnA la` ,spM Wi¥¨¨£¨§©§¨¦Ÿ
.`Ed xFRv e`l `dC ,miabg rnWn©§©£¨¦§¨©¦
wEaC did `l EN` ,WxiR l"WxdnE©©§©¥¥¦Ÿ¨¨¨
dede ,'spM xFRv lM' FnM opiWxC ied̈¥¨§¦©§¨¦¨¨©£¨

mB miabge ,spM Fl oi`W xaC opihrnn§©£¦©¨¨¤¥¨¨©£¨¦©
`xwp `NW ipRn ,hrEnn ied oM¥¨¥§¨¦§¥¤Ÿ¦§¨

:'xFRv'eh dxez ¦
(fh)÷(igxfn xESiw)i`n ok `l m`C ¦¦§¨¦§¦Ÿ¥©

daiYd dUr xaM ixd ,'FcrA 'd xBqIe'©¦§Ÿ©££¥§¨¨¨©¥¨
lvPdl icM EdESW FnM DkFzA qpkpe§¦§©§¨§¤¦¨§¥§¦¨¥
dn EdGW KgxM lr `N` ,Dci lr©¨¨¤¨©¨§¨¤¤©
ilEle ,'ebe 'iznwde' dNigYn xn`PX¤¤¡©¦§¦¨©£¦Ÿ¦§¥

:lkEY `l dfølr ,WxiR awri zlgp ¤Ÿ©©£©©£Ÿ¥¥©
Ff ,qFpkle daiYd zFUrl EdESW ici§¥¤¦¨©£©¥¨§¦§

:miOd on Fzxibq `idfi dxez ¦§¦¨¦©©¦



gpנו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy
ד) ב ּבני",(מלכים ּובעד ב)"ּבעד עֹור",(איוב ּבעד ג)"עֹור ּבעדי",(תהלים יב)"מגן א עבדי",(שמואל ּבעד "התּפּלל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

עבדי .ּכנגד ְֲֶֶֶָ

ß ixyz 'l iyily mei ß

(æé)íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà eàNiå©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑ היתה מקצתּהùמׁשּקעת הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, עׂשרה אחת ּבּמים «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו ּומקראֹות .ּבּמים, ְְִִִֵֶַַָָ

(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂú∑ מאליהן. «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk̈¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

(ë)eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−
:íéøää¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑ ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההרים ,àלמעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³
ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ

:íãàä̈«¨¨«

(áë)øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬
:eúî äáøça¤¨«¨−̈¥«

‡¯Ú‡יז  ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏËe ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»

‡¯Ú‡יח  ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט  ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»

iÓ‡כ  eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא  ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ‡aכב  ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

minkg izty

(fi)ùxg`l `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨§©©
`l dOle miOd ElcB xaM mFi mirAx ©̀§¨¦§¨¨§©©¦§¨¨Ÿ
zrTEWn `N` ,xaM daiYd d`Vpzp¦§©§¨©¥¨§¨¤¨§©©

:'ekegi dxez

(gi)údid `N` ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¤¨¨¨
didW lEAOd ipRn miOd zxFAbYn¦¦§¤©©¦¦§¥©©¤¨¨
Fl did oM m` ,mFi mirAx` KFzA§©§¨¦¦¥¨¨
lEAOd idie' `xwA aFYkle KFtdl©£§¦§¦§¨©§¦©©
miOd ExAbIe ,ux`d lr mFi mirAx ©̀§¨¦©¨¨¤©¦§§©©¦

z` E`UIe ux`d lr c`n EAxIe©¦§§Ÿ©¨¨¤©¦§¤
,'ebe 'KlYe ux`d lrn mxYe daiYd©¥¨©¨¨¥©¨¨¤©¥¤
'miOd ExAbIe' aizM ikdl i`Ce `N ¤̀¨©©§¨¦§¦©¦§§©©¦
ipRn did `l zxFAbYdW xnFl ,sFQal§©©¤©¦§¤Ÿ¨¨¦§¥
`N` mFi mirAx`d KFzAW lEAOd©©¤§¨©§¨¦¤¨
dlFr mFdYd didW xnFlM ,eil`n¥¥¨§©¤¨¨©§¤
.wFce ,miOd ExABzd df ipRnE eil`n¥¥¨¦§¥¤¦§©§©©¦§
xaM ixdW ,xg` oiprA uxiY m"`xde§¨§¥¥¥§¦§¨©¥¤£¥§¨
i`e ,mFi mirAx` sFQn minWBd EwqR̈§©§¨¦¦©§¨¦§¦

did mFi mirAx` KFzA xnFl xWt ¤̀§¨©§©§¨¦¨¨
miOd ExAbIe' aizM ixdW ,df zxFAbY¦§¤¤¤£¥§¦©¦§§©©¦
oi`e ,'mFi z`nE miXng ux`d lr©¨¨¤£¦¦§©§¥
did oFW`xd zxFAbYW xnFl `xaq§¨¨©¤¦§¤¨¦¨¨

:mFdYd on ipXde lEAOd iOnhi dxez ¦¥©©§©¥¦¦©§
(k)àiM ,ux`d ghW lr dlrnl `lŸ§©§¨©¤©¨¨¤¦

mixdd lM EQkie' aizM df mcFw¤¤§¦©§ª¨¤¨¦
ghXn mitl` dOM mdW ,'midFaBd©§¦¤¥©¨£¨¦¦¤©

,ux`d(m"`x):`k dxez ¨¨¤§¥



נז gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL∑ נׁשימהá חּיים רּוח Áa¯·‰.ׁשל ¯L‡∑ ולאâׁשּבּים קח)ּדגים .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«

i"yx£ÁÓiÂ∑ וּיפעל וּיּפעל,הּוא,ãלׁשֹון לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ
מּגזרת  ּתבה äוהּוא ּכל "וּיבן". ה"א,å"וּיפן", ׁשּסֹופּה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּו"ד  וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, מחה, ּבנה, ְְֵֶָָָָָָָּכגֹון:
הּיּו"ד  ּתחת ּבחירי"ק נקּוד Á.ּבראׁשּה, C‡∑ לבד ְְִִַַַָָֹ«…«ְַ

אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו ּדם (ב"ר)נח, וכֹוהה æּגֹונח ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מזֹונֹות  ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹמּטרח

נאמר: ועליו והּכיׁשֹו, יא)לארי, ּבארץ (משלי צּדיק "הן ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
.יׁשּלם" ְַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 35 'r d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zEgilXd zcFarA dlEtM d`xFd¨¨§¨©£©©§¦

נח  א ִֶַַַָֹוּיּׁשאר
ּגֹונח  היה אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד - נח א"ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּדם" רש"י)וכֹוהה כג. (ז, ְֵָ
ּב' רׁש"י מביא - ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח נח ׁשהיה ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבּטעם
מזֹונֹות  "איחר ב) והחּיֹות". הּבהמֹות "מּטֹורח א) ְְְִִִֵֵֵַַַַּפירּוׁשים:

יׁשּולם". ּבארץ צּדיק הן נאמר ועליו והּכיׁשֹו, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארי
ה': ּבעבֹודת ּדר הם מֹורים אּלּו, ּפירּוׁשים ּבב' דייקת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַוכד
מּטֹורח  ּדם וכֹוהה "ּגֹונח היה ׁשּנח הראׁשֹון, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּפירּוׁש
להתמּסר  יהּודי צרי ּכּמה עד מלּמדנּו - והחּיֹות" ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּבהמֹות
ּבׁשפל  הּנמצאים לאּלּו ּולסּייע להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלׁשליחּותֹו,
נדמים  הרּוחני מּצבם ׁשּמּצד לכאּלּו ואפילּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמדרגה,
ּכדי  עד רב, ּבטֹורח ּכרּו הּדבר אם ּגם ו"חּיֹות"; ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּכ"ּבהמֹות"
את  ּולקיים להמׁשי עליו ר"ל, ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּצב

ויהי־מה. ְִִִַׁשליחּותֹו,

להתחּׁשב  ׁשּלא עצמֹו את מרּגיל יהּודי ּדכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאיברא,
ּבכל  הּקּב"ה ׁשל לׁשליחּותֹו להתמּסר אּלא והּקֹוׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּטֹורח
על  לוּתר מּוכן ׁשהּוא ּכׁשם ּכי לחׁשֹוב, הּוא עלּול - ְְְִֵֵֶַַַַָָָמּצב
זּולתֹו עם ּגם ינהג ּכ הּגׁשמּיים, ּוצרכיו ׁשּלֹו הּגּוף ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמנּוחת

ׁשּלֹו; צרכיו על ׁשּיוּתר מּמּנּו ויתּבע יד" ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּבחֹוזק
מּׁשּום  רק נענׁש ׁשּנח הּׁשני, הּפירּוׁש ׁשּקא־מׁשמע־לן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוזהּו

לאר  מזֹונֹות לדאֹוג "ׁשאיחר יׁש הּזּולת לצרכי ּכי והיינּו י", ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
- מאחרים רק אפילּו אֹו ּבכ מחסירים ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָּבׁשלימּות,

חס־וׁשלֹום. עֹונׁש ּכ על ְִֶַַַַָָמּגיע
ׁשל  נעלֹות מדרגֹות לתּבֹוע אּתה צרי מעצמ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהוי־אֹומר:

אּולם הּזּולת"אתּכפיא"; את ּבׁשביל להעמיד אּתה צרי ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
לרּוץ  ועבד עליו לרּכב סּוס "אפילּו ,צרי ּׁשהּוא מה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּכל

ּובזמּנֹו! ּבעּתֹו ְְְִִַָָלפניו",

(ãë)ä eøaâiå:íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íén ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤
çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk̈©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ

:íénä ekLiå õøàä-ìò©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦

‡¯Ú‡כג  Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á…«¿ƒƒ≈¿≈»

ÔÈLÓÁÂכד  ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא  ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁÂ ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

minkg izty

(ak)á(`xfr oA` mdxa` iAx)xW` lM' , ©¦©§¨¨¦§¤§¨Ÿ£¤
.FCal mc`d l` aW 'miIg gEx znWp¦§©©©¦¨¤¨¨¨§©
`id `qxiBdW azM m"`xd la £̀¨¨§¥¨©¤©¦§¨¦
WIW lM xnFlM ,'miIg gEx lW dniWp'§¦¨¤©©¦§©Ÿ¤¥
oi` la` .miIg gEx lW dniWp FA§¦¨¤©©¦£¨¥
zFndAl oi` `dC ,dnWp xnFl©§¨¨§¨¥©§¥
gRIe' aizM mc` iAB `wece ,zFnWp§¨§©§¨©¥¨¨§¦©¦©
iAB `l la` ,'miIg znWp eiR`A§©¨¦§©©¦£¨Ÿ©¥

zFndA:zFtFre zFIgeâ(igxfn xESiw), §¥§©§¦¦§¨¦

Fxn`A i"Wx oEiM dfl `OWe(`"i 'e lirl) §¤¨¨¤¦¥©¦§¨§§¥

dndA ENit` ,xUA lM zigWd iM'¦¦§¦¨¨¨£¦§¥¨
ikd `xwE .xn`w `l mibC EN`e ,'dIge§©¨§¦¨¦Ÿ¨¨©§¨¨¦
`l la` ,'ux`d lr' aizkC ,wiiC iOp©¦¨¥¦§¦©¨¨¤£¨Ÿ

:mIAW mibCbk dxez ¨¦¤©¨
(bk)ã,'`xIe' lwWn lr ,lw oipAn¦¦§©©©¦§©©©§

`l ;`vFi dfe micnFr mdW wx ,'oYIe'©¦¥©¤¥§¦§¤¥Ÿ
gnIe' FnM ,lrtp oipAn 'lrtIe' oFWl§©¦§©¦¦§©¦§©§©¦©

:'ux`d onä`EdW oeiM ,i"Wxl dWwC ¦¨¨¤§¨¤§©¦¥¨¤

'gnIe' cEwp dOl ,'lrtIe' oFWl§©¦§©¨¨¨©¦©
cEwp `le ,caMd oipAn `EdW ,w"xigA§¦¦¤¦¦§¨©¨¥§Ÿ¨
uxznE ,lTd oipAn `idW u"nwA gnIe©¦¨§¨©¤¦¦¦§©©©§¨¥
oM mB cEwpC ,'oaIe' 'otIe' zxfBn `EdW¤¦¦§©©¦¤©¦¤§¨©¥
m"`xd WExitM `lcE ,w"xigA c"Ei§¦¦§Ÿ§¥¨§¥
m"nC `de ,'otIe' lwWOn `EdW¤¦¦§©©¦¤§¨§¥
:zipFxB `idW z"igd ipRn g"YtA§©¨¦§¥©¥¤¦§¦

ådOl EdNEkA mrH dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©©©§§¨¨
:c"EId zgY w"xig cEwpæxn`Y m`e ¨¦¦©©©§¦Ÿ©



gpנח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑,הּוא הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒִִֵֶַַַ

הּצּדיקים, ּתפּלת עלֿידי רחמים למּדת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָונהפכה
למּדת  רחמים מּדת הֹופכת רׁשעים ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָורׁשעתם

ׁשּנאמר: ו)הּדין, האדם (בראשית רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָ
רחמים  מּדת ׁשם והּוא אמחה" ה' וּיאמר kÊiÂ¯.וגֹו' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ«ƒ¿…

'B‚Â Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡∑ זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ¡…ƒ∆…«¿ְְֵֶַַַָָ
לכן  קדם ּדרּכם הׁשחיתּו ּבּתבה çׁשּלא ׁשּמׁשּו וׁשּלא ,. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ ּתנחּומין עברה èרּוח והנחה ««¬≈¡…ƒ«ְְֲִַַַָָָָ
‰‡¯ı.לפניו  ÏÚ∑ הארץ עסקי ּכמֹו:∑ekLiÂ.על ְָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…ְ

ב) חמ (אסתר חמה "ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל .ת ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬
:íéîMä-ïî íLbä©¤−¤¦©¨¨«¦

i"yx£˙ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ ּכל" ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְִִֶָ
מהם  ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמעינֹות",

לעֹולם  צר ּבהם ׁשּיׁש טבריא éאֹותן חּמי ּכגֹון , ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּבהן  ּכמֹו:∑ÏkiÂ‡.וכּיֹוצא מ)וּיּמנע, "לא (תהלים ְֵֶַָ«ƒ»≈ְִַַָֹ
,"רחמי כג)תכלא מּמ"(בראשית יכלה ."לא ְְְֲִִִֶֶַָֹ

(â)eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´
:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑ לחסר ,ëהתחילּו ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְֲִִַֹ
ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז - ּכיצד? ּבסיון, אחד ìוהּוא ְְְְְְִִֵֵֶַָָָ

ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ג' הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָהּגׁשמים,
ואּיר  וניסן ואדר ק"נ ּוׁשבט הרי קי"ח, -. ְְְֲֲִִֵַָָָָ

iÓL‡ב  ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

e¯ÒÁÂג  ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

minkg izty

xnFl Wie ,z`f lM i"Wxl Dil `pn§¨¥§©¦¨Ÿ§¥©
oi`e ,`id hErin 'K`'e ,'gp K`' aizkC¦§¦©Ÿ©§©¦¦§¥
Fnvr gp `N` ,hrnl xaC mEW o`M̈¨¨§©¥¤¨Ÿ©©§
gpFB didW ,FzEIgn hrnzn did̈¨¦§©¥¥¦¤¨¨¥©

:'ekck dxez

g(`)ç(igxfn xESiw)rnWn `kdn , ¦¦§¨¦¥¨¨©§©
`l ,onvrn EzigWd zFndAd x`XW¤§¨©§¥¦§¦¥©§¨Ÿ
i`n ok `l m`C ,oiwiwfOd ici lr©§¥©©§¦¦§¦Ÿ¥©
xn`X dOn rnWn oke ,EN` lW zEkf§¤¥§¥©§©¦©¤¨©
EdGW ,daiYA EWOW `NW eixg ©̀£¨¤Ÿ¦§©¥¨¤¤

,onvr lr WExiR(i"gp)Kixhvi`C `de , ¥©©§¨§¨§¦§§¦
`NW dfaC xnFl Wi ,zEkf ipin ipWl¦§¥¦¥§¥©§¨¤¤Ÿ
,ibq `l okl mcFw mMxC EzigWd¦§¦©§¨¤¨¥¨©¦
`N` devn zNErR df oi`C mEXn¦§¥¤§©¦§¨¤¨
opixn`C aB lr s`e ,dxiar zripn§¦©£¥¨§©©©§¨§¦©

zFMn zkQnA(:b"k sC)`le aWFId lM §©¤¤©©¨©¥§Ÿ
dUFrM xkU Fl oipzFp dxiar xar̈©£¥¨§¦¨¨§¤

oiWECwA opixn` `d ,devn(:h"l sC) ¦§¨¨¨§¦©§¦¦©

lSipe dxiar Fcil `AWM ixiinC§©§¦§¤¨§¨£¥¨§¦©
zEkfl oM mB Kixhvi` Kkl ,dPOn¦¤¨§¨¦§§¦©¥¦§
zEWixR EdGW ,daiYA EWOW `NW¤Ÿ¦§©¥¨¤¤§¦
cEgl `nrh i`daE .mdl xYEOA sEBd©©¨¨¤§©©§¨§
inM zvw EedC mEXn ,ibq `l iOp©¦¨©¦¦§¨§¨§¦
Epivn `lC ,dUFre dEvn Fpi`W¤¥§ª¤§¤§Ÿ¨¦
eipaE gplC ,daiYA WinWzA Exq`PW¤¤¤§§©§¦©¥¨¦§Ÿ©¨¨
axd azkC `de .`pngx xdf` cEgl§©§©©£¨¨§¨§¨©¨©

(f"i 'g oOwl)s`W ciBn 'ux`a EvxWe' §©¨§¨§¨¨¤©¦¤©

Wi ,WinWzA Exq`p dIge dndAd©§¥¨§©¨¤¤§§©§¦¥
`le xEQi`d ElAw mnvrnC xnFl©§¥©§¨¦§¨¦§Ÿ

:KxAzi mXd zxifbAè,i"Wxl dWwC ¦§¥©©¥¦§¨¥§¨¤§©¦
KM xg` aizM `d ,WOn gEx did i`C§¦¨¨©©¨¨§¦©©¨
aizM `dC Fpi` dfe ,'miOd EMWIe'©¨Ÿ©©¦§¤¥§¨§¦

(g"i g"nw miNdY)i` .'min ElGi FgEx aXi' §¦¦©¥¦§¨¦¦
aizM `d WOn gEx i`C ,FzgkFd iOp©¦¨¨§¦©©¨¨§¦
ux`d lr miOd Eid ixde ,'ux`d lr'©¨¨¤©£¥¨©©¦©¨¨¤
la` .ux`d ipR lr gExd xar Ki`de§¨¥¨©¨©©§¥¨¨¤£¨
,xiRW iz` oinEgpY gEx WxtY m ¦̀§¨¥©©§¦¨¥©¦
,ux`d iwqr lr WExiR 'ux`d lr'C§©¨¨¤¥©¦§¥¨¨¤
oinEgpY gEx xiard KklC xnFl dvFx¤©¦§¨¤¡¦©©§¦

:ux`d lrW mc`d ipA liaWAa dxez ¦§¦§¥¨¨¨¤©¨¨¤
(a)émlFr KxFvlC oeiM xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¨¦§¤¨

ini zWXn E`xap `l dOl md¥¨¨Ÿ¦§§¦¥¤§¥
`l lEAOd mcFwC xnFl Wie ,ziW`xa§¥¦§¥©§¤©©Ÿ
zFIxAd oi`W itl ,mlFrl Kixv did̈¨¨¦¨¨§¦¤¥©§¦
mi`ixA EidW itl mdl mikixv Eid̈§¦¦¨¤§¦¤¨§¦¦
EUrp lEAOd xg` la` ,miwfge©£¨¦£¨©©©©©£

:oiadl lwe ,miWNgb dxez ©¨¦§©§¨¦
(b)ë,mixqg Eid xaM f`W `niY `lC§Ÿ¥¨¤¨§¨¨£¥¦

d`n sFqAW `nipC xWt` i` dfe§¤¦¤§¨§¥¨¤§¥¨
miOd ixdW ,xFqgl ElM mFi miXnge©£¦¦¨©£¤£¥©©¦
ipXd WcFgl f"k cr xFqge KFld Eid̈¨§¨©©¤©¥¦
Eligzd `N` ,ux`d dWai FAW¤¨§¨¨¨¤¤¨¦§¦

:xFqglìlirl `de xn`Y m`e(a"i 'f) ©£§¦Ÿ©§¨§¥
EwqR eilqkA g"kA i"Wx WxiR¥¥©¦§§¦§¥¨§

lirl azMX dnC xnFl Wi ,minWBd©§¨¦¥©§©¤¨©§¥
on oFW`x mFi oi`W itl ,eilqkA g"kA§§¦§¥§¦¤¥¦¦
itl mlW mFiM aWgp `l Epiid ,oipOd©¦§¨©§Ÿ¤§¨§¨¥§¦

aizkC ,FOr Flil oi`W(`"i mW)mFIA' ¤¥¥¦¦§¦¨©
la` ,dliNA `le mFIA ,'ebe 'Erwap dGd©¤¦§§©§Ÿ©©§¨£¨
oM m` ,aWgp `Ed cg` mFi mFwn lMn¦¨¨¤¨¤§¨¦¥
xqg mFie mFi a"i oeWgxOn x`Wp¦§©¦©§¤§¨§¨¥
`l iM ,dlile mini f"k eilqMnE ,dlil©§¨¦¦§¥¨¦§©§¨¦Ÿ
,mFi g"k lW Fxwal cr mWBd wqR̈©©¤¤©§¨§¤
ixd oFW`x mFil dlil FzF` sxhvze§¦§¨¥©§¨§¦£¥
EidW itl ,g"k iExw Kkl ,mFi mirAx ©̀§¨¦§¨¨§¦¤¨
iExwe ,g"k lilA oicxFi minWB oiicr£©¦§¨¦§¦§¥§¨
dWlW ixd ,g"k mFiA EwqRW itl f"k§¦¤¨§§£¥§¨
dlil mr xnFl dvx ,eilqMn¦¦§¥¨¨©¦©§¨
zahA drWze mixUr oke ,eixg`NW¤§©£¨§¥¤§¦§¦§¨§¥¥
eilqkl f"k `Ede eixg`NW dlil mr¦©§¨¤§©£¨§§¦§¥
xnFl xWt` i`C ,minWB EwqR FAW¤¨§§¨¦§¦¤§¨©
mFi mirAx` ElM `l ixdW ,dcixil¦¦¨¤£¥Ÿ¨©§¨¦
lW mFi miXnge d`nE minWB lW¤§¨¦¥¨©£¦¦¤
`xaq oi`e ,oeiqA '` cr zxFAbY¦§¤©§¦¨§¥§¨¨
lW mirAx` Eid mFi miXnge d`OdW¤©¥¨©£¦¦¨©§¨¦¤
`N` ,zxFAbY lW xUre d`nE dcixi§¦¨¥¨§¤¤¤¦§¤¤¨
,zxFAbY lW mNM F` mWB lW mNM F`ª¨¤¤¤ª¨¤¦§¤
oM m` ,mWB lW EidIW xWt` i`e§¦¤§¨¤¦§¤¤¤¦¥
oM m` ,zxFAbY lW oNM EidIW aiIEgi§©¤¦§ª¨¤¦§¤¦¥
mFi miXnge d`nE cEgl mFi mirAx ©̀§¨¦§¥¨©£¦¦

:oeiqA cg` cr ElM `le ,cEglc dxez §§Ÿ¨©¤¨§¦¨



נט gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy

(ã)íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−
:èøøà éøä ìò Lãçì©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑ לכסלו ׁשביעי והּוא סיון, «…∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵָ
הּגׁשמים  ּפסקּו ÌBÈ.ׁשּבֹו ¯NÚ ‰Ú·La∑ מּכאן ְְִֶַָָ¿ƒ¿»»»ִָ

אחתֿעׂשרה  ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ׁשהיתה למד ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאּתה
נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּמה,
למרחׁשון  עׂשירי ׁשהּוא אב זה ההרים", ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָראׁשי
ההרים  על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלירידת

אחד  עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחמׁשֿעׂשרה
אּמה  הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה חמׁשֿעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאב
אּלא  חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹלארּבעה
למדּת, הּמחרת. ליֹום הּתבה ונחה אּמֹות, ְְְְֳֵַַַַַַָָָָָָָארּבע
ראׁשי  ׁשעל ּבּמים אּמה אחתֿעׂשרה מׁשּקעת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻׁשהיתה

.ההרים  ִֶָ

(ä)éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòä«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯ 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אב זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒֶָ
ּתאמר  ואם הּגׁשם. ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

אלּול  ּכׁשם ,îהּוא הּגׁשם, ׁשּפסק לכסלו ועׂשירי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשביעי  והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש אֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאּתה

אפׁש אי אי להפסקה. ׁשביעי ,ּכרח על ּכן, לֹומר ר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ארּבעים  ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה
ּתגּברת  ׁשל וחמּׁשים ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום
לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, אחד עד ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמים

סיון  זה לירידה,ðאין אּלא למנֹות אפׁשר אי והעׂשירי . ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מֹוצא  אּתה אי אלּול, והּוא להפסקה אֹומר אּתה ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאם
הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ּבאחד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבראׁשֹון
ׁשלח  ההרים, ראׁשי מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי
הרי  הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, ְְֲִִִֵֵֶַָָאת

ההרים  ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ּפני ׁשּׁשים ׁשחרבּו עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשחרבּו נמצא נראּו, ּבאלּול ּתאמר ואם ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹהאדמה.
אּלא  זה ואין ראׁשֹון אֹותֹו קֹורא והּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבמרחׁשון
יהֹוׁשע  ּולרּבי עֹולם, לבריאת ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָֻּתׁשרי,

ניסן  .הּוא ִָ

(å)ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬
:äNò øLà äázä©¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ∑מּׁשּנראּוñ ההרים NÚ‰.ראׁשי ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ ˙‡ò∑זה (ב"ר)לצהר ולא , ƒ≈«¿»ƒְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆»»ְְֶַֹֹ
ויציאה ôּפתח  לּביאה העׂשּוי .הּתבה ְִִִֵֶֶַַָָָָ

Ú·La˙ד  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙ÁÂ¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

Á¯È‡ה  „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

È˙ו  Á Á˙Ùe ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒƒ¿«…«»
:„·Ú Èc ‡˙B·z ˙ek««≈»ƒ¬»

minkg izty

(d)îcFnll oM mB lkEY `l oM m`e§¦¥Ÿ©©¥¦§
,dO` `"i zrTEWn dzid daiYdW¤©¥¨¨§¨§©©©¨
,mFi 'v lEl`A cg` cr oeiqA cg`nC§¥¤¨§¦¨©¤¨¤¡
df itl oM m` ,mini dXWl dO` ixd£¥©¨§¦¨¨¦¦¥§¦¤
:WilWE zFO` a"i zrTEWn dzidð ¨§¨§©©©§¦

dlMW xg`l `N` dgp `l daiYde§©¥¨Ÿ¨¨¤¨§©©¤¨¨
d`nE minWB lW mFi mirAx ©̀§¨¦¤§¨¦¥¨
dfe ,miOd zxFAbY lW mFi miXnge©£¦¦¤¦§¤©©¦§¤
mFi miXW ixd ,xiI`A `le oeiqA did̈¨§¦¨§Ÿ§¦¨£¥¦¦
ixdW ,'eke mixdd iW`x E`xPXn¦¤¦§¨¥¤¨¦¤£¥
zNigY 'mFi mirAx` uTn' WExiR¥¦¥©§¨¦§¦©
,minlW h"l mdW ,mFi mirAx ©̀§¨¦¤¥§¥¦
zEgilWA ligFdW `"k mr mtExvaE§¥¨¦¤¦¦§¦
lEl`e a`W ipRnE ,miXW Elri dpFi¨©£¦¦¦§¥¤¨¤¡
W`xW gxkEd ,mFi h"p m` iM mpi ¥̀¨¦¦§©¤Ÿ

:mFi `"kd oipOn ixWY WcFge dxez ¤¦§¦¦¦§©©

(e)ñ,daiYd dgPXn xnFl m`W¤¦©¦¤¨¨©¥¨
`inEC ,dwqtdl ixiUr ixiUre©£¦¦£¦¦§©§¨¨§¨
didie ,dwqtdl iriaW `EdW iriaWC¦§¦¦¤§¦¦§©§¨¨§¦§¤
did oM m`C ,WilWE zFO` a"i rEwẄ©©§¦§¦¥¨¨
KFnql `le ,df `xwn aFYkl lirl Fl§¥¦§¦§¨¤§Ÿ¦§
,m"`xd azM .mixdd iW`x E`xp lr©¦§¨¥¤¨¦¨©¨§¥
xg` did dpFi gENXW xg`n dWw K ©̀¨¤¥©©¤¦©¨¨¨©©
rECn ,mixdd iW`x E`xPXn mFi f"n¦¤¦§¨¥¤¨¦©©
ixd ,Dlbx skl gFpn dpFId d`vn `lŸ¨§¨©¨¨©§©©§¨£¥
c"i wx miOd EaxgW cr x`Wp `lŸ¦§©©¤¨§©©¦©
mixdd iW`x lM E`xp `nzQnE ,mFi¦§¨¨¦§¨¨¥¤¨¦
zvw mbe ,miltXde midFaBd©§¦§©§¥¦§©§¨
s` d`xpe ,'eke midFaBd zFpli`dn¥¨¦¨©§¦§¦§¤©
Eaxg `NW oeiM mixdd iW`x E`xPW¤¦§¨¥¤¨¦¥¨¤Ÿ¨§
lr cFnrl dlki `l ikd mEXn zvw§¨¦¨¦Ÿ¨§¨©£©
Exwrp midFaBd zFpli`d mbe ,ux`d̈¨¤§©¨¦¨©§¦¤¤§

,WxcOA rnWncM lEAOd iniA Egnpe§¦§¦¥©©¦§©§©©¦§¨
:il d`xp .wFceòFf oFNgC xnFl dvFx §¦§¤¦¤©§©

:xi`dl icM diEUrô,xnFl FpFvx £¨§¥§¨¦§©
uxznE ,oFNg o`ke gzR aizM lirl§¥§¦¤©§¨©§¨¥

,'eke Edf `le(igxfn xESiw)iR lr s`e , §Ÿ¤¦¦§¨¦§©©¦
mixnF` Wi ,wREqnA FzF` WxiR mXW¤¨¥¥¦§¨¥§¦
`kdn ,daFh oa` mixnF` Wie oFNg©§¥§¦¤¤¨¥¨¨
miWxtn Wie .oFNg `EdW rnWn©§©¤©§¥§¨§¦
EN`M ,mixdv zxfBn ,dxF`l 'xdvl'§Ÿ©§¨¦¦§©¨¢©¦§¦
`l xnFlM ,'dxF`l dUr xW`' xn`̈©£¤¨¨§¨§©Ÿ
dOl oM m` xn`Y m`e .'eke d`ial§¦¨§¦Ÿ©¦¥¨¨
xnFl Wie ,aFh oa` lW FxF`l KxvEd§©§¤¤¤§¥©
minId xEaraE zFliNd xEarA©£©¥©£©¨¦
'gYtIe'n rnWncM ,xEbq did oFNgdW¤©©¨¨¨¦§©§©¦©¦§©

:'ebef dxez



gpס zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy

(æ)úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤
:õøàä ìòî íénä©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£·BLÂ ‡BˆÈ∑ ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְִִֵֵַַָֹ
ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, ְְְִִֶַַַָָָהל

חלק' ּב'אּגדת קח)ׁשּׁשנינּו ‰ÌÈn.(סנהדרין ˙L·È „Ú∑ ְִֵֶֶַַָָ«¿…∆««ƒ
היה  מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ְְְְֲִַַַָָָָָָָּפׁשּוטֹו

ּגׁשמים  ּבעצירת אחרת, לׁשליחּות ּבימי öהעֹורב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּנאמר יז)אלּיהּו, א מביאי (מלכים "והעֹורבים לֹו: ם ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

ּובׂשר" .לחם ֶֶָָ

(ç)íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà çlLéå©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦
:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«

i"yx£‰Bi‰Œ˙‡ ÁlLÈÂ∑ ׁשהרי ימים, ׁשבעה לסֹוף «¿««∆«»ְְֲִִֵֶָָ
זה  מּכלל אחרים". ימים ׁשבעת עֹוד "ויּיחל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכתיב:
ימים  ׁשבעה הֹוחיל ּבראׁשֹונה ׁשאף למד .אּתה ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ÁlLÈÂ∑ ׁשליחּות לׁשֹון זה ׁשּלּוח,,÷אין לׁשֹון אּלא «¿««ְְְִִֵֶֶַָ
הּמים, קּלּו אם יראה ּובזֹו לדרּכּה, ללכת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּלחּה

אליו  ּתׁשּוב לא מנֹוח, ּתמצא .ׁשאם ְִִֵֶַָָָָֹ

(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ

:äázä-ìà åéìà dúà àáiå äçwiå©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

(é)çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬
:äázä-ïî äðBiä-úà¤©−̈¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא : יׁש והרּבה .ּו", «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè̈¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְֲִֵֵֶָָָָָ
ׁשּכל  לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָּפעמים

נקבה  לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּכמֹוøיֹונה ה), השירים "ּכיֹונים (שיר : ְְְְְִִֵֶַָָָ
רֹוחצֹות", מים אפיקי ז)על הּגאיֹות (יחזקאל "ּכיֹוני : ְֲֲִִֵֵֵַַַָ

Ú„ז  ·È˙Â ˜tÓ ˜Ùe ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ¿««»»¿»¿«ƒ«¿«ƒ«
:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc¿«ƒ«»≈««¿»

‰˜e‡Èlח  ÈÊÁÓÏ d˙ÂlÓ ‰BÈ ˙È ÁlLÂ¿««»»ƒ¿»≈¿∆¬≈¬«ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««≈«¿»

¯‚dÏט  ˙Ò¯ÙÏ ÁÓ ‰BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·ÒÂ d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

ÛÈÒB‡Âי  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא  ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

minkg izty

(f)öaizM 'zWai' zNOW ,dfl fnxe§¤¤¨¤¤¦©§Ÿ¤§¦
`EdC 'iAWY' zFIzF` `EdW ,xqg̈¥¤¦¦§¦§
zWai' aizM `lCn cFre ,EdIl ¥̀¦¨§¦§¨§¦§Ÿ¤
xnFl dvFx ,'miOd zWai' `N` 'ux`d̈¨¤¤¨§Ÿ¤©©¦¤©

EdIl` iniAW(l"Wxdn):g dxez ¤¦¥¥¦¨©©§©

(g)÷`N` zEgilW oFWl KiIW `lC§Ÿ©¨§§¦¤¨
Wxtl i"Wx dvx `l lirlE .zrC xaA§©©©§¥Ÿ¨¨©¦§¨¥
zEgilW e`lC `icdA aEzM ixdW¤£¥¨§¤§¨§©§¦
WxitE ,'aFWe `Fvi' aizM ixdW ,did̈¨¤£¥§¦¨¨¥¥

,'eke siTnE KlFd i"Wx(igxfn xESiw), ©¦¥©¦¦¦§¨¦

,miOd ENwd zF`xl d`A `l mWC§¨Ÿ¨¨¦§£©©©¦
zF`xl FglW `lC xnFl xWt` Kkl§¨¤§¨©§Ÿ§¨¦§
xW`A Klil FglW `N` miOd ENwd£©©©¦¤¨§¨¥¥©£¤
dnE ,daiYA WOiXW liaWA `vni¦§¨¦§¦¤¦¥©¥¨©
itl ,dUrOd xg` cIn FglW `NX¤Ÿ§¨¦©©©©©£¤§¦
m`e ,ux`d lM ipR lr miOd EidW¤¨©©¦©§¥¨¨¨¤§¦
dfaE .xcrp Fpin did f` FglFW did̈¨§¨¨¨¦¤¡¨¨¤
cr mini 'f ligFd dOl iOp uxFzn§¨©¦¨¨¦¨¦©
oeiM cIn gFlWl Fl did ,dpFId glXW¤¨©©¨¨¨¦§©¦¨¥¨
`N` ,llM zEgilWA axFrd Kld `NW¤Ÿ¨©¨¥¦§¦§¨¤¨

,dI`xl axFrd zEgilW did `NW¤Ÿ¨¨§¦¨¥¦§¦¨
FnM 'gNWie' WExiR didi df itlE§¦¤¦§¤¥©§©©§
,mdinFce 'FpzFg z` dWn gNWie'©§©©¤¤§§¥¤
Kkl ,xaC FglFW aiWdl dpEMd oi`W¤¥©©¨¨§¨¦§¨¨§¨
zEgilWA la` ,mElM FA WxiR `lŸ¥¥§£¨¦§¦
oirM `EdW zF`xl FglXW dpFId©¨¤§¨¦§¤§¥

:Wxtl KxvEd zEgilWh dxez §¦§©§¨¥
(`i)øaizM did m` mbe ,xnFlM§©§©¦¨¨§¦

oFWNd did mFwn lMn ,'ditA dtxh'¨§¨§¦¨¦¨¨¨¨©¨
xkf dfe li`Fde ,xkf lr mB WOWn§©¥©©¨¨§¦§¤¨¨
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הֹומֹות", ז)ּכּלם ּפֹותה"(הושע "ּכיֹונה :.Û¯Ë∑ חטףù, ְָָָֻ»»ַָ

ודרׁשּו מזֹון, לׁשֹון אּגדה: יח)ּומדרׁש ּבפיה,(עירובין : ְְְְְִִַַָָָָָ
מאמר  ּכּזית úלׁשֹון מרֹורין מזֹונֹותי 'יהיּו אמרה: . ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ּבידי  ּכדבׁש מתּוקין ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבידֹו
.ּבׂשרֿודם' ָָָָ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑ וּיחל וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון וּיתמּתן àהּוא וּיּיחל, וּימּתן. ,. «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(âé)ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
äñëî-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´

:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה טיט,∑e·¯Á.(ראש ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְֲִִַָ

מעלה  ׁשל ּפניה .ׁשּקרמּו ְְֶֶֶַָָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑,ּבי"ז הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְִִִֵֶַַָָֹ
ׁשּמׁשּפט  הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו

היה  ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּגריד ∑L·È‰.ּדֹור נעׂשה ְִַַָָָָָ»¿»ֲִַָָ
.ּכהלכתּה ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היה תמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור יד)ׁשּמׁשּפט ח, (רש"י ְְִִֶַַַָָָָָ
חדׁשים  ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו

חדׁש י"ב מתקּימת ג)ואינּה פ"א, שבת ירושלמי א. נח, .(חולין ְְִֵֶֶֶַָֹ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות התקּימּו אי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוקׁשה,
אם  ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדבר

חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו ּברּיה מתקּימת הּׁשנה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנתעּברה
סקכ"ד)העּבּור פ"ד יו"ד לא (פמ"ג הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְִִִֵֶַַַָָֹ

לגּבי  עֹולם ׁשני למסּפר נכנסה לא זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּמׁשּו
זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

ß oeygxn '` iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe EE ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−
:Czà¦¨«

i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑ הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

ÁlLÂיב  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

Áa„יג  ‰‡Ó„˜a ÔÈL „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד  ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡Èz ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

ÓÈÓÏ¯:טו  Á ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈLeטז  C·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C·¿»ƒ»

minkg izty

:xkf oFWl sxh aFYkl Fl `gip did̈¨¦¨¦§¨¨§¨¨
ù'sxhi a`f'M dbixd oFWNn `loOwl) Ÿ¦§£¦¨¦§¥¦§¨§©¨

(f"k h"n`xwp shFg sxFh lMW ipRn K` ,©¦§¥¤¨¥¥¦§¨
,xkGd z` glWC `de .'sxFh' shFgd©¥¥§¨§¨©¤©¨¨
FnM EdEcWgi `NW WEgl Wi `lde©£Ÿ¥¨¤Ÿ©§§§
lqFRd lM xnFl Wie ,axFrd FcWgW¤£¨¨¥§¥©¨©¥

lqFR FnEnA(.'r oiWECiw)WOiW axFrde §¥¦¦§¨¥¦¥
gp la` ,FcWg ikd mEXn daiYA©¥¨¦¨¦£¨£¨Ÿ©
dpFId ixdW ,lMl df zFNbl did FzpEM©¨¨¨¨§©¤©Ÿ¤£¥©¨
ipRn ,FzEgilWA Klde did xkf oM mB©¥¨¨¨¨§¨©¦§¦¦§¥
mEXn ,daiYA WOiW `l oM mB dpFIdW¤©¨©¥Ÿ¦¥©¥¨¦
mr WOWIW gp z` mB cFWgi `l ikd̈¦Ÿ©§©¤Ÿ©¤§©¥¦

FbEf zA(l"Wxdn):ú`xwC WExiR ikde ©©©§©§¨¦¥¦§¨
,zifM mixFxn xnFl dvFx ,'zif dlr'£¥©¦¤©§¦§©¦
dvFx 'ditA' ,zFpFfn xnFl dvFx 'sxh'e§¨¨¤©§§¦¨¤

:diR xn`nA xnFlai dxez ©§©£©¦¨
(ai)àxaC did iM xnFl dvFx¤©¦¨¨¨¨

df lr oEIr Kixv Fpi`e lkVd xiIvOW¤§©¥©¥¤§¥¨¦¦©¤



gpסב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy

(æé)äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
eöøLå Czà àöéä õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´

:õøàä-ìò eáøå eøôe õøàá̈½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤
i"yx£‡ˆÂ‰∑" קרי "היצא" ּכתיב, "היצא",áהֹוצא" . «¿≈ְְְְִִֵֵֵַַ

לצאת, רֹוצים אינם אם "הֹוצא", ׁשּיצאּו. להם ְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאמר
אּתה  ·‡¯ı.הֹוציאם eˆ¯LÂ∑ מּגיד ּבּתבה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

ּבתׁשמיׁש נאסרּו והעֹוף הּבהמה .ׁשאף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

(çé):Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«

(èé)NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk̈©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´
:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìò©¨¨®¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«

i"yx£Ì‰È˙ÁtLÓÏ∑ ּבמינן לּדבק עלֿמנת עליהם .קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(ë)ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå|äøähä äîäaä ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòä ìkîe¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©

i"yx£‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,ׁשבעה ׁשבעה מאּלּו להכניס הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לי צּוה לא ּכדי âאּלא אמר: ƒ…«¿≈»«¿…»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מהם קרּבן ל"ד)להקריב ופרשה כ"ו פרשה רבה, .(בראשית ְְְִֵֶַָָ

(àë)Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À
íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñà àì́ŸÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈
úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä áì øöé ékÂ¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

:éúéNò øLàk éç-ìk-úà¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑ מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, מנעריו ƒ¿À»ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

הרע  יצר ּבֹו נּתן ‡ÛÒ.אּמֹו, ‡Ï∑"ּכפל ."ולאֿאסף ִִֵֶַָָ……ƒְִַָֹֹ
לׁשבּועה  ׁשּכתּובãהּדבר הּוא נד), נׁשּבעּתי (ישעיה "אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

נח" מי זֹו,äמעבר אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא , ְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועה, והיא ּדבריו, ּבמּסכת ׁשּכפל חכמים ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לו)ׁשבּועֹות .(דף ְ

ÙBÚa‡יז  ‡¯Na ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ CnÚ ˜Èt‡«≈ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

·È‰Bיח  ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á ˜Ùe¿«…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ
:dnÚƒ≈

LÁ¯cיט  Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»»ƒ¬»¿»»…¿»≈
:‡˙B·z ÔÓ e˜Ù ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿¬»¿¿»ƒ≈»

ÏkÓכ  ·ÈÒe ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Á ‡·e¿»…«ƒ¿¿»√»¿»¿ƒƒ…
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓe ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ…»¿≈¿«≈¬»»

:‡Áa„Óa¿ƒ¿¿»

ÈÈכא  ¯Ó‡Â da¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»
Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»

:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ

minkg izty

oiYnIW mini draWA EWaIW xg`n¥©©¤¨§§¦§¨¨¦¤©§¦
xzFi EWaiie mini draW cFr¦§¨¨¦§¦§¥

(l"Wxdn):bi dxez ©©§©

(fi)á'e `lA mB iM WxiR l"Wxdn©©§©¥¥¦©§Ÿ
Kkl ,gp lrFR e"iEd iede ,`vFd `Ed¥§¨¥©¨©¨§¨
c"Eie e"ie iM ,c"EiA FzF` `xwIW xn`̈©¤¦§¨§¦¨§

.`vid dede mitNgzn(igxfn xESiw)iM , ¦§©§¦§¨¥©§¥¦¦§¨¦¦
la` ,onvrn E`vIW '`vid' WExiR¥©§¥¤¥§¥©§¨£¨
m`ivFIW FWExiR '`vFd'¥¥¤¦¥

:FnvrAgi dxez §©§
(k)â(m"`xd)KixSW rci `pn df `laC ,¦§Ÿ¤§¨¨©¤¨¦

dESW Epivn `l `lde ,oAxw aixwdl§©§¦¨§¨©£ŸŸ¨¦¤¦¨
df lre ,df lr gpl `Ed KExA WFcTd©¨¨§Ÿ©©¤§©¤
`NW df lr zgkFn `xaQdW WxiR¥¥¤©§¨¨©©©¤¤Ÿ

,'eke qipkdl `Ed KExA WFcTd dEiv¦¨©¨¨§©§¦
Wxtl did iE`xW df itl dWwC `N ¤̀¨§¨¤§¦¤¤¨¨¨§¨¥
.'zFlFr lrIe' lr F` ,'gAfn oaIe' lr df¤©©¦¤¦§¥©©©©©
gp rci i`CeC Wxtl il d`xpe§¦§¤¦§¨¥§©©¨©Ÿ©
aixwdW lad FnM ,'dl oAxw aixwIW¤©§¦¨§¨©§¤¤¤¦§¦
mXd z`n Fl didW daFHd lr oAxẅ§¨©©¨¤¨¨¥¥©¥
lEAOn lFSiPW gp oMW lMn ,KxAzi¦§¨¥¦¨¤¥Ÿ©¤¦¦©
drAx`C dcFY mFwnA oAxw `iaIW¤¨¦¨§¨¦§¨§©§¨¨

zFcFdl oikixv(:c"p zFkxA)dWw K` , §¦¦§§¨©¨¤
lMn dlFr `iadW aEzMX dn i"Wxl§©¦©¤¨¤¥¦¨¦¨
iC ,xFdHd sFr lMnE dxFdHd dndAd©§¥¨©§¨¦¨©¨©
liaWaE FliaWA oAxw `iaIW Fl¤¨¦¨§¨¦§¦¦§¦
lMn `iad dOl ,eizFNke eipaE FYW ¦̀§¨¨§©¨¨¨¥¦¦¨
'dEiv `l ,xn`' :uxiY df lre ,mipiOd©¦¦§©¤¥¥¨©Ÿ¦¨

:oiadl lwe ,'eke`k dxez §©§¨¦
(`k)ãcg 'siqF` `l'C xnFl oi`C§¥©§Ÿ¦©

migth 'b zigWdl dnc`d zllwl§¦§©¨£¨¨§©§¦§¨¦
didC ,ig lM zFMdl cge dWixgn lW¤©£¥¨§©§©¨©§¨¨
Dil dede ,'siqF` `l' cgA lFlkl Fl¦§§©Ÿ¦©£¨¥
z` lNwl cFr siqF` `l' xninl§¥©Ÿ¦§©¥¤
ltM `N` ,'ig lM z` zFMdlE dnc`d̈£¨¨§©¤¨©¤¨¨©
;il d`xp oM ,drEaWl 'siqF` `l'Ÿ¦¦§¨¥¦§¤¦
siqF` `l' WxiRW m"`xdM `lcE§Ÿ§¨§¥¤¥¥Ÿ¦
lW migth 'b zigWdl rnWn 'lNwl§©¥©§©§©§¦§¨¦¤
,'ig lM zFMdl' rnWn mbe dWixgn©£¥¨§©©§©§©¨©

:drEaWl FltFM `N`ä,m"`xd azM ¤¨§¦§¨¨©¨§¥
lr di`xl `iad `l dOle xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¥¦¦§¨¨©

`xwn drEaWl ltM(`"i 'h oOwl) ¤¤¦§¨¦§¨§©¨



סג gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy

(áë)õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå̈²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ִִ
ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָהּללּו,
ּכסלו  חצי זרע. ּכסלו, וחצי ּומרחׁשון ּתׁשרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָחצי

ׁשבט  וחצי קֹור åוטבת מציעא', ּב'בבא קו:)וכּו', (דף ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּכמֹו( ּתמיד, ּכלֹומר ּכלֿימי", "עד אחרים: יט)ספרים טמאתֹו(במדבר "עֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻ

מחרף.∑˜¯.)ּבֹו" ׂשעֹורים ∑Û¯Áקׁשה זרע עת …ֵֶֶָֹ…∆ְִֵֶַ
מהר  להתּבּׁשל החריפין חצי æוקטניֹות, הּוא קר, . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹ

ניסן וחצי ואדר ואּיר (מהרש"ל)ׁשבט ניסן חצי קציר, . ְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָ
סיון  ּוזמן ∑˜ıÈ.וחצי ּתאנים לקיטת זמן הּוא ֲִִַָ«ƒְְְְִִֵַַַ

ּכמֹו קיץ, ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, אֹותן טז)ׁשּמיּבׁשים ב :(שמואל ְְְְִִֶַַַָָ
והּקיץ הּנערים""והּלחם סֹוף ∑ÌÁÂ.לאכל הּוא ְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹ»…

ׁשהעֹולם  ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב חצי החּמה, ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָימֹות
קיטא חם  'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו çּביֹותר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מּקיטא' e˙aLÈ.קׁשי ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ∑ מּכלל ְִִַָָ¿»«¿»…ƒ¿…ְִָ
ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּכל ,éהּמּזלֹות èׁשּׁשבתּו ְְְִֶֶַַַַָָָֹ

לילה ּובין יֹום ּבין נּכר ופרשה ולא כ"ה פרשה רבה (בראשית ְְִֵֵַָָֹ
e˙aLÈ.ל"ד) ‡Ï∑יּפסקּו אּלה לא מּלהתנהג ëּכל …ƒ¿…ְְְִִִֵֵֶַָָֹ

.ּכסדרן  ְְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּביֹותר חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב (רש"י חצי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
כב) ח,

ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּומה
ׁשּכבר  (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

B˜Â¯‡כב  ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿

minkg izty

rnWn `kdC ,'izixA z` iznwde'C§©£¦Ÿ¦¤§¦¦§¨¨©§©
la` ,FniIwl dvFxe zixA zxM xakC¦§¨¨©§¦§¤§©§£¨
xW`'C dlAw ixaCn `iadl EgxkEd§§§¨¦¦¦§¥©¨¨©£¤
Wi `OWe .oEIr Kixve ,'eke 'iYrAWp¦§©§¦§¨¦¦§¤¨¥
rOYWn `l zixAd oFWNnC xnFl©§¦§©§¦Ÿ¦§©¥©
dghad `N` drEaW oFWl `EdW¤§§¨¤¨©§¨¨
`iadl EgxkEd ikd mEXn ,`nlrA§¨§¨¦¨¦§§§¨¦
lwe ,iYrAWp xW`'C `xTn di`x§¨¨¦§¨©£¤¦§©§¦§©

:il d`xp .oiadlak dxez §¨¦¦§¤¦
(ak)åsxg xnFl Kixv(m"`xd):æikd ¨¦©Ÿ¤¨§¥¨¦

`Ede ,a` ivge fEOY oeiq ivg :opiqxB̈§¦©£¦¦¨©©£¦¨§
:zFidl Kixv KM ,'ekçuiTd lMW itlE ¨¨¦¦§§¦¤¨©©¦

xFw zngn md mixw oiicr zFIxAd©§¦£©¦¨¦¥¥£©
,EnOgzp uiTd sFqAW `N` ,sxgd©Ÿ¤¤¨¤§©©¦¦§©§
lW FxTirn dWw uiTd sFQW `vnpe§¦§¨¤©©¦¨¤¥¦¨¤
df lr oM mB sxgn dWw xFTd oke ,uiw©¦§¥©¨¤¥Ÿ¤©¥©¤

'lAwnd' wxtA `dC ,KxCd`rivn `aA) ©¤¤§¨§¤¤©§©¥¨¨§¦¨

(xivw d"c i"WxA :e"w`Ed sxgdW rnWn §©¦¨¦©§©¤©Ÿ¤
Ki`e ,dPiv inie eizq lW Ftxge Fwfg̈§§¨§¤§¨¦¥¦¨§¥
`N` ,sxgn dWw xFTW `kd azM̈©¨¨¤¨¤¥Ÿ¤¤¨
oke ,KxCd df lr oM mB WxtOW¤§¨¥©¥©¤©¤¤§¥

:m"`xd ixaCn rnWnèlr i`wC s`e ©§©¦¦§¥¨§¥§©§¨¥©
`zNnC mEXn ,miYr WXd lM̈©¥¦¦¦§¦§¨
miYr WW ozF` lkC `Ed `hiWtC¦§¦¨§¨¨¥¦¦
zAiq mFgde xFTd mbC ,ux`A oiiElY§¦¨¨¤§©©§©¦©
`Edd uFviPdn zFkRdzn mzE`ivn§¦¨¦§©§¥©¦©
zFidaE ,sxgAn xzFi uiTd onfA¦§©©©¦¥¦©Ÿ¤¦§
KERd mW oi` minA dQEkn ux`d̈¨¤§¨§©¦¥¨¦
ipR lM lr Eid miOd ixde , uFviPd©¦©£¥©©¦¨©¨§¥
dlile mFi ENit` hwp `N` ,ux`d̈¨¤¤¨¨©£¦§©§¨

,ux`A oiiElY opi`WipWe oFW`x mFIn di`xE) ¤¥¨§¦¨¨¤§¨¨¦¦§¥¦

s` mipFW`xd zFxF`Od EWOXW ,ziW`xa ini zWXn¦¥¤§¥§¥¦¤¦§©§¨¦¦©

(minA dQEkn ux`d didW`NW itl ied `l , ¤¨¨¨¨¤§¨§©¦Ÿ¨¥§¦¤Ÿ
:'eke EWOWéKi` oM m`e ,m"`xd azM ¦§¨©¨§¥§¦¥¥

Eaxg m` ixWzA cg`A zF`xl lkEi©¦§§¤¨§¦§¦¦¨§
cFre ,WcFg a"i KFY `EdW miOd©©¦¤¤§
idie' xn`W mini xRqn rci okidn¥¥¨¨©¦§©¨¦¤¨©©§¦
gNWie' cFre ,'ebe 'mFi mirAx` uTn¦¥©§¨¦§©§©©
xF` iYlA dgxR Ki` ,'ebe 'dpFId z ¤̀©¨¥¨§¨¦§¦
dnE ,gEpl mFwn Wi m` dz`x Ki`e§¥¨£¨¦¥¨¨©©
xF` did `l m` oFNgA daiYd zlrFY¤¤©¥¨©©¦Ÿ¨¨
d`xp ile .`iWEwA xaCd giPde ,'eke§¦¦©©¨¨§§¨§¦¦§¤
zFlGOd EWOW `NW aEzMX dnC§©¤¨¤Ÿ¦§©©¨
,miNBlBd zrEpY dzid `NW Epiid©§¤Ÿ¨§¨§©©©§©¦
mW cnFr WnXd didW mFwnA `N ¤̀¨§¨¤¨¨©¤¤¥¨
mFi Eid `le ,Wcg a"i lM xF` did̈¨¨Ÿ¤§Ÿ¨
zFrW a"i `EdW mini x`WM dlilë©§¨¦§¨¨¦¤¨
xECMd ivg `N` ,dlil zFrW a"ie mFi§¨©§¨¤¨£¦©©
a"i lM KWFg did xECM ivge xF` did̈¨©£¦©¨¨¤¨
d`ixAd zNigzA didW FnM ,WcgŸ¤§¤¨¨¦§¦©©§¦¨
gpe ,miNBlBA zFxF`Od ElzPW mcFw¤¤¦§©§©©§©¦§Ÿ©
did lEAOd in ipRn daiYA qpkPWM§¤¦§©©¥¨¦§¥¥©©¨¨

aizkcM ux`d lr WnXd(b"i 'f lirl) ©¤¤©¨¨¤§¦§¦§¥

`pXil wiiC oke ,'ebe 'dGd mFId mvrA'§¤¤©©¤§¥¨¥¦¨¨
`le ,'zFlGOd EWOW `NW' Exn`W¤¨§¤Ÿ¦§©©¨§Ÿ
`N` ,'zFxF`Od Exi`d `NW' Exn`̈§¤Ÿ¥¦©§¤¨
dlile mFi K` ,Exi`d zFxF`Od i`Ce©©©§¥¦©¨©§¨
i"Wx hwPW dfe ,mini x`WM Eid `lŸ¨¦§¨¨¦§¤¤¨©©¦
xnFlM ,'dlil oiaE mFi oiA xMip `le'§Ÿ¦¨¥¥©§¨§©
mFwnaE mFi FNEM did cg` mFwnA§¨¤¨¨¨§¨

WnXdW ipRnE ,KWg FNEM did cg ¤̀¨¨¨¤¦§¥¤©¤¤
mFgn dnc`d ipR Eaxg ux`d lr did̈¨©¨¨¤¨§§¥¨£¨¨¥
,Wcg a"i KFzA didW s` ,WnXd©¤¤©¤¨¨§Ÿ¤
K` .m"`xd zFiWEw lM EvxFzi dfaE¨¤§§¨§¨§¥©
minId xRqn rci oi`n dWwdX dn©¤¦§¨¥©¦¨©¦§©©¨¦
lr minId xrWn didW xWt` ,'eke¤§¨¤¨¨§©¥©¨¦©
lrA azMW FnM ,onGd xEriW ici§¥¦©§©§¤¨©©©
ici lr F` ,ziW`xA zWxtA dciwrd̈£¥¨§¨¨©§¥¦©§¥

fpMW` oFWlA oixFTW xEriW ilMoipif) §¦¦¤¦¦§©§§©¦¦

(xbiifdzid dOgdW oeiM Fl didW , ©§¤¤¨¨¥¨¤©©¨¨§¨
mPgl `l iM ,daiYd oFNgA zgxFf©©©©©¥¨¦Ÿ§¦¨
KWFgA aWFi gp did `l iM F`Ur£¨¦Ÿ¨¨Ÿ©¥©¤
lr F` ,oFNg Epiid xdvC xn`C o`nl§©§¨©§Ÿ©©§©©

opixn`C FnM miIgd ilrA ici(.'b zFkxA) §¥©£¥©©¦§§¨§¦©§¨

F` ,'eke xrFp xFng dpFW`x dxEnWn©§¨¦¨£¥
FnM milFbpxze miaxFr ici lr©§¥§¦§©§§¦§

opixn`C(:'q zFkxA)dpia iekVl ozFPd §¨§¦©§¨©¥©¤§¦¦¨
ici lr F` ,dlil oiaE mFi oiA oigadl§©§¦¥¥©§¨©§¥

,aFh oa` zNEbqoiIr ,dAx ziW`xaA rnWn oM) §©¤¤¥©§©¦§¥¦©¨©¥

(dix` xEB ,mWxn`W FnkE xg` xaC F` , ¨©§¥¨¨©¥§¤¨©
did oiPn mFlXd eilr EpiAx dWn iAB©¥¤©¥¨¨©¨¦©¦¨¨
,wFce ,'eke dlil zni`e mFi zni` rcFi¥©¥¨§¥¨©§¨§

:FzxFYn zF`ltp ip`xi 'deë`NW ©©§¥¦¦§¨¦¨¤Ÿ
,dgEpnE dziaW oFWl 'EzAWi' WxtY§¨¥¦§Ÿ§§¦¨§¨
lr `N` dgEpn oFWl KiIW `lC mEXn¦§Ÿ©¨§§¨¤¨©
oFWl KiIW FA ,xaC dUFrW lrFRd©¥¤¤¨¨©¨§
la` ,Ff dk`lOn zaXW dgEpn§¨¤¨©¦§¨¨£¨
miYr lr `kd oFbM Dnvr dNErRd©§¨©§¨§¨¨©¦¦
FWExiR `N` ,EzaW xnFl KiIW oi ¥̀©¨©¨§¤¨¥

:dwqtd oFWl` dxez §©§¨¨



gpסד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy
- עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות וגּוף האויר ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנתחּמם
זריחת  ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא ְְִִִֶַַַֹרׁש"י

ּכפי  ,ואיל ּבאב עׂשר מחמּׁשה נחלׁש ּכׁשּלעצמּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשמׁש
ּבּמציאּות. ְִִֶַׁשרֹואים

è(à)íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt§¬§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−
äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä óBò-ìk̈´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²

:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, .(איוב ¿ƒ¿∆ְְְְֲִֵֶַַ

חּיּות לׁשֹון קנא)ואּגדה: שבת צח ׁשהּתינֹוק (סנהדרין זמן ׁשּכל , ְְְִִֶֶַַַָָָ
העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין חי, יֹומֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבן

העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָעֹוג
יהיה  אימתי - יהיה" וחּתכם "ּומֹוראכם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

חּיים  ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על .מֹוראכם ְֲִֶֶֶַַַַַַַָ

(â)÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤̧¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́
:ìk-úà íëì ézúð áNò¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הרׁשיתי (סנהדרין ׁשּלא : »∆ƒ¿∆¿»¿»ְִִֵֶֹ
הראׁשֹון עׂשב ּבׂשר,)לאכֹול (לאדם ירק ולכם ìאּלא , ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

לכם  "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהפקרּתי עׂשב ּכירק -ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
."אתּֿכל  ֶֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙa ¯Na∑,החי מן אבר להם אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל הּבׂשר ּכלֹומר ּתאכלּו BLÙa.לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ¿«¿
BÓ„∑ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙa ¯Na∑ »ְְַ»»¿«¿……≈

החי  מן אבר תאכלּו"îהרי לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף , ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹ
החי  מן ּדם .הרי ֲִֵַַָ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

:íãàä Lôð-úà¤¤¬¤¨«¨¨«
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑ לכם ׁשהּתרּתי אףֿעלּֿפי ¿«∆ƒ¿∆ְִִִֶֶַַַָ

אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה מהּׁשֹופðנטילת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עצמֹו עצמֹו∑ÌÎÈ˙LÙÏ.ּדם החֹונק אףֿעלñֿאף , ְַַ¿«¿…≈∆ְֵַַַַַ

ּדם  מּמּנּו יצא ׁשּלא iÁ‰.ּפי Ïk „iÓ∑ׁשחטאּו לפי ִִֶֶָָָֹƒ«»«»ְְִֶָ
הּמ ּבהן,ּדֹור לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל והפקרּו ּבּול ְְְְְֲִֶַַַַַָָֹֻ
מט)ׁשּנאמר לפיכ(תהלים נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל : ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

ÔB‰Ïא  ¯Ó‡Â È‰Ba ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב  Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ Èe ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

ÏÎÈÓÏג  È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד  ‡Ï dÓc dLÙa ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה  Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L‡„∆¡»»

minkg izty

h(b)ì(igxfn xESiw)gpl xiYdX dnE , ¦¦§¨¦©¤¦¦§Ÿ©
zEIprl d`xp ,mc`Nn xzFi xUAd©¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¦
dndAde mc`d Eid mcFTOW itl iYrC©§¦§¦¤¦¤¨¨¨¨§©§¥¨
,dnc`d on mxvi 'd dUrn mNEM oieẄ¦¨©£¥§¨¨¦¨£¨¨
zini dOle df lr oFxzi dfl oi`e§¥¨¤¦§©¤§¨¨¨¦
lEAOd onfA la` ,Fxiag z` cg`d̈¤¨¤£¥£¨¦§©©©
mNEM Eca`IW iE`x dide mNEM E`hgW¤¨§¨§¨¨¨¤Ÿ§¨
Fl did dfaE ,gp zEkfA EniIwzPW `N ¤̀¨¤¦§©§¦§Ÿ©¨¤¨¨

:'eke miIg ilrAd lr oFxzic dxez ¦§©©©£¥©¦
(c)îdpFkPd `gqEPd ,m"`xd azM̈©¨§¥©§¨©§¨

`l FA FWtp cFrA' - 'FWtpA' :iz`vOW¤¨¨¦§©§§©§Ÿ
FWtp cFrA' ,igd on xa` ixd ,'Elk`zŸ¥£¥¥¤¦©©§©§
'aE ,igd on mC ixd 'Elk`z `l FncA§¨ŸŸ¥£¥¨¦©©
:xnF` EN`M ,'mr' mFwnA 'FWtpA' on¦§©§¦§¦§¦¥
,Elk`z `l WtPd mr FcFrA xUAd©¨¨§¦©¤¤ŸŸ¥

EWxC 'Fnc'C `xEYInE(.h"p oixcdpq), ¦¦¨§¨¨§©§¤§¦

,eixg`lE eiptl Wxcp 'FWtpA' zNOW¤¦©§©§¦§¨§¨¨§©£¨
,WExitE .'FnC FWtpA' ,'FWtpA xUA'¨¨§©§§©§¨¥
mrWM oke ,FWtp mr FcFrA xUAd©¨¨§¦©§§¥§¤¦
mr EPcFr FnCWM xnFlM ,FnC FWtp©§¨§©§¤¨¤¦

xnFl KxvEdX dnE .Elk`Y `l ,FWtp©§ŸŸ¥©¤§©©
oFWlM xn` `le 'FA FWtp cFrA'§©§§Ÿ¨©¦§
zNOn oaEOM 'FWtp mr xUA' aEzMd©¨¨¨¦©§©¨¦¦©
FWtp mr xUAW ipRn `Ed ,'FWtpA'§©§¦§¥¤¨¨¦©§
WtPd lk`Y `NW dxFn Elk`Y `lŸŸ¥¤¤ŸŸ©©¤¤
'FWtpA' WxiR Kkitl ,cgi xUAd mr¦©¨¨©©§¦¨¥¥§©§

:'eke FA FWtp cFrAd dxez §©§
(d)ð(igxfn xESiw),xg` mC KtFXn i`C , ¦¦§¨¦§¦¦¥©©¥

:'mc`d cInE' xn`p xaM `dñm`C ¨§¨¤¡©¦©¨¨¨§¦
:il dOl 'mkizWtpl' ,ok `le dxez Ÿ¥§©§Ÿ¥¤¨¨¦



סה gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy
החּיֹות  את עליהן להזהיר הצר.Ì„‡‰ „iÓe∑ ְְְֲִֵֶֶַַַַֻƒ«»»»

אדרׁש אני עדים, ואין ּבמזיד ההֹורג ‡LÈ.מּיד „iÓ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹƒ«ƒ
ÂÈÁ‡∑ׁשֹוגג,)מי (מּיד והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ

ׁשאף  לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹאני

ּגלּות, לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה. צרי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּכמֹו מּמּנּו, ּדֹורׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נכנע, אינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא
ּבמּסכת  לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדרׁשּו
וכּו' אחד לפּונדק מזּמנן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .'מּכֹות': ְְְְְֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr i jxk zegiy ihewl)

עצמֹו ּדם ה)הּׁשֹופ ט, הּפׁשט (רש"י ּדר ׁשעל־ּפי הינּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ
על־ידי־זה  יבֹוא ׁשּלא אף עצמֹו, ּדם לׁשּפ לאדם לֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאסּור
ׁשהּוא  תאכלּו", לא "דמֹו ׁשל האּסּור (ּוכמֹו למיתה אֹו ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹֹלחלי
את  אבינּו אברהם מל לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּדם

ׁשּלא  עד הּתֹורה ּכל את ּׁשּקּים אף ׁשּנצטּוה, קדם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעצמֹו
ׁשהרי - ּדֹוחה נצטּוה נּתנה ׁשּזה ּופׁשּוט ּדמֹו, לׁשּפ לא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

הּמילה, על ּכׁשּנצטּוה מה־ּׁשאין־ּכן נּתנה. ׁשּלא מצוה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקּיּום
עצמֹו. ּדם ׁשֹופ ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָהרי

(å)íìöa ék CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôLŸ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤
:íãàä-úà äNò íéýìû¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£CÙMÈ BÓc Ì„‡a∑המיתּוהּו עדים יׁש אם »»»»ƒ»≈ֲִִִֵֵ
וגֹו'"אּתם, ּבצלם "ּכי ‰‡„Ì.לּמה? ˙‡ ‰NÚ∑ ְְִֶֶֶַָָ»»∆»»»

את  העֹוׂשה עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָזה
ּבּמקרא  הרּבה וכן .האדם, ְְְִֵֵַַָָָָ

(æ):dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàå§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

i"yx£e·¯e e¯t Ìz‡Â∑(ה ּפׁשּוטֹו(כתובות לפי :ò לברכה הראׁשֹונה מי , להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ¿«∆¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה עֹוסק  סג)ׁשאינֹו .(יבמות ְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

ß oeygxn 'a iying mei ß

(ç):øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ

(è)íëòøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−
:íëéøçà©«£¥¤«

i"yx£È‰ È‡Â∑ ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

עׂשה. וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא ôּובאחרֹונה הּוא ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברית  וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר
אֹות  ל ואּתן .להבטחתי, ְְְְִֵֶַָָ

ÓÈÓ¯ו  ÏÚ ÔÈ„‰Òa ‡L‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ«≈«
˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa È¯‡ „LzÈ dÓc ‡iic«»«»¿≈ƒ¿»¬≈¿«¿»«¿»¬«»

:‡L‡¡»»

e‚Òeז  ‡Ú¯‡· e„ÈÏÈ˙‡ e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿
:d·«

ÓÈÓÏ¯:ח  dnÚ È‰B·ÏÂ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

ÌÚÂט  ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ
:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈa¿≈«¿≈

minkg izty

(f)òziW`xA zWxtC wEqtC xaFQW¤¥§¨§¨¨©§¥¦
(g"k '`)`Ed 'EaxE ExR mdl xn`Ie'©Ÿ¤¨¤§§

oke ,'midl` mzF` Kxaie' lW WExiR¥¤©§¨¤¨¡Ÿ¦§¥
mdl xn`Ie' '` wEqR lirlC `xw iOp©¦§¨¦§¥¨©Ÿ¤¨¤
mzF` Kxaie' lW WExiR `Ed 'EaxE ExR§§¥¤©§¨¤¨
`l dIaxE dIxR zevn la` ,'midl ¡̀Ÿ¦£¨¦§©§¦¨§¦¨Ÿ
DiA aizM `lC o`Mn `N` Epcnl̈©§¤¨¦¨§Ÿ§¦¥

:dkxAg dxez §¨¨
(h)ômrtA dUr oke ,xnFl dvFx¤©§¥¨¨§©©

xaM FgihadW iR lr s` xnFlM ,zipW¥¦§©©©¦¤¦§¦§¨
lirl(`"k 'g)itl b`FC did mFwn lMn , §¥¦¨¨¨¨¥§¦

lr `Ed KExA WFcTd lW FzghadW¤©§¨¨¤©¨¨©
miIwn FpFvx oiUFr m` ,`Ed i`pY§©¦¦§§©¥

m`e Fzghad,Fzghad miIwn oi` e`l ©§¨¨§¦©¥§©¥©§¨¨
WFcTd gihadW cr b`FC did KklE§¨¨¨¥©¤¦§¦©©¨

,cFr lEAn `iadl `NW `Ed KExAdfaE) ¨¤Ÿ§¨¦©¨¤

zevn gpl dEv dOl dAx WxcOd zrcl oM mB uxFzi§©©¥§©©©¦§¨©¨¨¨¦¨§Ÿ©¦§©

gp didW mEXn `N` ,mc`l dEv xaM `d dIaxE dIxR§¦¨§¦¨¨§¨¦¨§¨¨¤¨¦¤¨¨Ÿ©

(Fl zFEvl Kixv did ikd mEXn b`FCoi`e , ¥¦¨¦¨¨¨¦§©§¥
xaM `d b`FC did dOl zFWwdl§©§¨¨¨¨¥¨§¨
WxitcM `Ed KExA WFcTd rAWp¦§©©¨¨¦§¥©

lirl i"Wx(`"k 'g)ltM 'siqF` `l' ©¦§¥Ÿ¦¨©
azMW itl xnFl WiC ,drEaWl xaCd©¨¨¦§¨§¥©§¦¤¨©
dvx ,'ebe 'siqF` `l FAl l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤¦Ÿ¦¨¨
KExA WFcTd lW FAlA dlr KM xnFl©¨¨¨§¦¤©¨¨
xaCA mElM rci `l gp la` ,`Ed£¨Ÿ©Ÿ¨©§©¨¨

(y"`xd):i dxez



gpסו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy

(é)äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ

:õøàä úiç©©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎz‡ ı¯‡‰ ˙iÁ∑ עם הּמתהּלכים הם ««»»∆ƒ¿∆ְְִִִֵַַ

‰z·‰.הּברּיֹות  È‡ˆÈ ÏkÓ∑ ׁשקצים öלהביא ְִַƒ……¿≈«≈»ְְִִָָ
‰‡¯ı.מׂשים ּור  ˙iÁ ÏÎÏ∑ ׁשאינן הּמּזיקין, להביא ְִָ¿…««»»∆ְִִִֵֶַַָָ

הּברּיֹות  עם הּלּוכן ׁשאין אּתכם', אׁשר ה'חּיה .ּבכלל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àé)øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò:õøàä úçL −¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬¨¨«¤

i"yx£È˙Ó˜‰Â∑ לבריתי קּיּום והֹול÷אעׂשה ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו ,. «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

(áé)ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À
úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ

:íìBò¨«
i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑ ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש חסר, נכּתב ¿……»ְִֵֵֶֶַָֹ

לאֹות  ּדֹורֹו,øהצרכּו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ְְְְְְִִִִֶַָֻ
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה מל חזקּיהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשל

רבה)יֹוחאי .(בראשית ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 31 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

i"AWx lW FxFce EdIwfg lW FxFC¤¦§¦¨§¤©§¦

עֹולם: לדרת . . אֹות־הּברית יב)זאת (ט, ְְִַָֹֹֹֽֽ
ל  ּדֹורֹות, לׁשני ּפרט ּכתיב, ודֹורֹולדרת . . חזקּיה ׁשל דֹורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶָָֹֹ

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ב)ׁשל לה, פרשה רבה (בראשית ְִִִֶֶַָ
הּקׁשת: נראתה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק הּטעם לפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁש

ז"ל חכמינּו ח)אמרּו ל, פרשה רבה נח (בראשית הּמּבּול ׁשאחרי ְֲֲֵֵֶַַַַַָָֹ
ונתעּלה  העֹולם נטהר הּמּבּול ׁשעל־ידי חדׁש", "עֹולם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָראה

חדׁש". "עֹולם ׁשּנקרא עד מאד, ּגבֹוהה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹלמדרגה
עֹוד  יהיה ׁש"לא להראֹות הּקׁשת אֹות ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
הארץ  נטהרה הּמּבּול על־ידי ּכי - הארץ" לׁשחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּבּול
ּכזה  ׁשפל ּבמּצב יהיה ׁשהעֹולם עֹוד ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאפן

לתּקנֹו. מּבּול ּדרּוׁש ְְְִֶֶַַָׁשּיהיה

ּבּכתּובים נאמר לבא, העתידה הּגאּולה על ּגם (ישעיה והּנה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
כב) החדׁשה".סו, והארץ החדׁשים "הּׁשמים יהיּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשאז

"עֹולם  ּכמֹו ׁשּיהיה עד מאד ּגבֹוהה לבחינה יתעּלה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעֹולם
ָָחדׁש".

ורּבי  חזקּיהּו ּבדֹורֹות ׁשּדוקא ׁשּזה לֹומר יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשניהם  ּכי הּוא, הּקׁשת לאֹות הצרכּו לא יֹוחאי ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻׁשמעֹון

העתידה. לּגאּלה ְֲִִַַָָָָֻׁשּיכים
ז"ל חכמינּו אמרּו - א)חזקּיהּו צד, הּקּב"ה (סנהדרין "ּבּקׁש ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ספר  חּבר - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מׁשיח". חזקּיהּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּברחמי" גלּותא מן ּביּה "יפקּון אׁשר נשא הּזהר מהימנא (רעיא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ב) .קכד,

ÙBÚa‡י  ÔBÎnÚc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿¿»
ÏkÓ ÔBÎnÚc ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»¿ƒ¿ƒ…

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù«¿≈≈»¿…≈««¿»

ÏÎיא  ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

ÔÈaיב  ·‰È ‡‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»

minkg izty

(i)ömi`nh zFtFr md mivwW§¨¦¥§¥¦
mdA xn`PW(b"i `"i `xwIe),'md uwW' ¤¤¡©¨¤©¦§¨¤¤¥

ornWnM miUnxE(l"Wxdn):`i dxez §¨¦§©§¨¨©©§©

(`i)÷aizM xaM `lde i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£Ÿ§¨§¦
('h wEqR lirl)z` miwn ippd ip`e' §¥¨©£¦¦§¦¥¦¤

:'izixAai dxez §¦¦
(ai)øzxcl' ,FWExiR KkC il d`xpe§¦§¤¦§¨¥§ŸŸ

dvFx ,'oprA iYzp iYWw z` mlFr¨¤©§¦¨©¦¤¨¨¤
mdW mixqg zFxFCdW onfA xnFl©¦§©¤©£¥¦¤¥

onfaE ,zWTd zF`l oikixv mirWx§¨¦§¦¦§©¤¤¦§©
oi` miwiCv odW mi`ln zFxFCdW¤©§¥¦¤¥©¦¦¥
.oiadl lwe zWTd zF`l oikixv§¦¦§©¤¤§©§¨¦
li`Fd :FWExiR ikdC azM m"`xde§¨§¥¨©§¨¦¥¦
'zxcl' opixw ,xqg 'zxcl' aEzke§¨§ŸŸ¨¥¨¥©§¨©
zgY g"YtE z"lCd zgY u"nwA§¨©©©©¨¤©¨©©
lkl xnFl dvFxe ,dxiC oFWl W"ixd̈¥§¦¨§¤©§¨
z` mlFrA mixCd dgRWnE dgRWn¦§¨¨¦§¨¨©¨¦¨¨¤
cigi oFWlA DiwR`e ,oprA iYzp iYWw©§¦¨©¦¤¨¨§©§¥¦§¨¦

l"WxdnE .'eke zFxFC WIW xnFl©¤¥©©§©
ded ,`ln 'zFxFcl' aYkp ENi` ,WxiR¥¥¦¦§©§¨¥£¨
EkxvEd cr inlFrl zFxFCd lM `pin £̀¦¨¨©§§¥©§§
'zxcl' aEzMW eiWkr la` ;zF`l§£¨©§¨¤¨§ŸŸ
md dGd mlFrl mdW zxcl ,xqg̈¥§ŸŸ¤¥¨¨©¤¥
mdW zFxFcl la` ,zF`l mikixv§¦¦§£¨§¤¥
oi` ,mlFrA mixCd `Ad mlFrl̈¨©¨©¨¦¨¨¥

:zF`l mikixvbi dxez §¦¦§



סז gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(âé)éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−
:õøàä ïéáe¥¬¨¨«¤

(ãé)úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤
:ïðòa¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ ÈÚa∑ להביא לפני ּבמחׁשבה לעֹולם ùּכׁשּתעלה ואבּדֹון חׁש. ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl jxk zegiyÎihewl)

לעֹולם  ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכׁשּתעלה
יד) ט, (רש"י

הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיׁש
חס־ למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא  ְְֶֶַַַָָָָָָהעֹולם
אּלא  ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוׁשלֹום?

ּוכדכתיב  האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
- "וּימח" מחלט ּבֹו ּכּונת אּבּוד ׁשאין לֹומר, יׁש זה לפי . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

אחד  מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֻרׁש"י
ּבתֹור הּמּבּול) ּכדֹור אדם ּבני מתנהגים (ׁשּבֹו חׁשּבעֹולם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ענׁש.ואבּדֹון  ּבתֹור ולא מחלט), (אּבּוד ְְְֲִֶַַָֹֹֻ

(åè)-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨
ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½

ì:øNa-ìk úçL §©¥−¨¨¨«

(æè)íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû ïéa¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£‰iÁ LÙ Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa∑ הּדין מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ִִֵַַ

ּובין  ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל
הּדין  מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא חּיה, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלֿנפׁש

עליכם אתכם)(לקטרג ונזּכר לחּייב האֹות את רֹואה אני ,. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(æé)øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê∑ ׁשאמרּתי האֹות הרי לֹו: ואמר הּקׁשת, .הראהּו …«¿ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ß oeygxn 'b iyiy mei ß

(çé)úôéå íçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤
:ïòðë éáà àeä íçå§¾̈−£¦¬§¨«©

˜ÌÈיג  ˙‡Ï È‰˙e ‡Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

ÈÊÁ˙˙Âיד  ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Ú È˙eÚa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

ÔBÎÈÈ·eטו  È¯ÓÈÓ ÔÈ· Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈≈¿ƒ≈≈
È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈
:‡¯Na ÏÎ ‡ÏaÁÏ ‡ÙBËÏ ‡iÓ „BÚ«»¿»»¿«»»»ƒ¿»

˜ÌÈטז  ¯k„ÓÏ dpÊÁ‡Â ‡Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«¿ƒ¿«¿«
‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ»»≈≈¿»«¿»≈»«¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÈaיז  ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«»»¿»ƒ¬≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÌÁÂיח  ÌL ‡˙B·z ÔÓ e˜Ù Èc Á È· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ≈»≈¿»
:ÔÚÎ„ È‰e·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ»»∆¿»¬ƒƒ¿»«

minkg izty

(ci)ùe`l 'opr ipprA' i`dC ,WExiR¥§©§©£¦¨¨©
m` xnFlM `N` ,xn`w WOn mippr£¨¦©¨¨¨©¤¨§©¦
daWgnA dlrze lEAnl miE`x Eidi¦§§¦§©§©£¤§©£¨¨
,mlFrA oFca`e KWg `iadl iptl§¨©§¨¦¤©£¨¨¨
la` .'ebe 'cFr didi `le 'ebe dz`xpe'§¦§¨¨§Ÿ¦§¤£¨

xn` dOl ,WOn mippr FWExiR i ¦̀¥£¨¦©¨¨¨¨©
ike ,'lEAnl miOd cFr didi `le'§Ÿ¦§¤©©¦§©§¦
miE`x ux`d lr mippr didIW liaWA¦§¦¤¦§¤£¨¦©¨¨¤§¦

lEAnl md(y"nxdn)FwEIC il d`xp , ¥§©¦§¤¦¦
,'ux`d lr opr' aizkCn `Ed i"WxC§©¦¦¦§¦¨¨©¨¨¤

zEkiIX dn ike ,ux`d l` oprd qgIW¤¦¥¤¨¨¤¨¨¤§¦©©¨
xnFl Dil ded ,ux`d l` oprl Wi¥¤¨¨¤¨¨¤£¨¥©
Fpi`W WxiR okl ,'minXA opr ipprA'§©£¦¨¨©¨©¦¨¥¥¥¤¥
lr'e ,'eke KWFg `N` WOn opr oFWl§¨¨©¨¤¨¤§©

:mlFrd lr xnFl dvFx 'ux`deh dxez ¨¨¤¤©©¨¨



gpסח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÔÚÎ È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ∑?ּכאן לֹומר הצר למה ¿»¬ƒ¿»«ְַַָָָֻ

נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ׁשהּפרׁשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹלפי
ּכתב  לא ועדין ּכנען, נתקּלל ועלֿידֹו חם ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשּקלקל

הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֻּתֹולדֹות
כנען" אבי הּוא "וחם ּכאן: .לֹומר ְְֲִַַָָָ

(èé)ìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äL §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤

(ë):íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤
i"yx£ÏÁiÂ∑(רבה חּלין עׂשה (בראשית לֹוúעצמֹו ׁשהיה , «»∆ְִֶַָָָָֻ

אחרת  ּבנטיעה ּתחּלה ‰‡„Ó‰.לעסק LÈ‡∑ אדֹוני ְְֲִִִֶֶַַָָֹƒ»¬»»ֲֵ
ּכמֹו א)האדמה, "איׁש(רות :à"נעמי.Ì¯k ÚhiÂ∑ ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆

זמֹורֹות  עּמֹו הכניס לּתבה ּתאנים áויחּורי ּכׁשּנכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ
רבה) .(בראשית

(àë):äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ

i"yx£Ïb˙ÈÂ∑ וּיתּפעל ּכתיב,∑‡‰Ï‰.לׁשֹון אהלה  «ƒ¿«ְְִֵַָ»√…ְֳִָָ
ׁשֹומרֹון  ׁשם על ׁשּנקראּו הׁשבטים לעׂשרת ,âרמז ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

אהלה  ׁשּנאמרãׁשּנקראת הּיין, עסקי על ׁשּגלּו (עמוס , ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
יין"ו) ּבמזרקי "הּׁשֹותים :. ְְְִִִֵַַ

(áë)ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬
ì:õeça åéçà-éðL ¦§¥«¤−̈©«

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה מרּבֹותינּו(בראשית יׁש ««¿»¬ƒ¿««ֵֵֵַ
על  הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֻאֹומרים:

ונתקּלל  ‡·ÂÈ.הּדבר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑ אֹומרים :äיׁש ְְִֵַַָָ««¿≈∆¿«»ƒְִֵ
ע)סרסֹו רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ְְְְִֵֵָ

(âë)íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´
íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®

:eàø àì íäéáà úåøòå úépøçà íäéðôe§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב אין «ƒ«≈»∆∆ְְִִִֵֶַַַָ

ע) מּיפת,(סנהדרין יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
לקבּורה  זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו זכּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָלכ

ׁשּנאמר לט)לבניו, קבר",(יחזקאל מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָ

Ïkיט  e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á Èa ÔÈl‡ ‡˙Ïz¿»»ƒ≈¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
:‡Ú¯‡«¿»

Ó¯k‡:כ  ·Èˆe ‡Ú¯‡a ÁÏt ¯·b Á È¯LÂ¿»≈…«¿«»«¿«¿»¿ƒ«¿»

B‚aכא  ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓ È˙Le¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
:dkLÓ«¿¿≈

È¯Ú˙‡כב  ˙È ÔÚÎ„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג  ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒe¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬

minkg izty

(k)ú`l ,il dOl 'lgIe' ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¤¨¨¦¨
:'mxM rHIe' `N` xninl Dil ded£¨¥§¥©¤¨©¦©¤¤

à(igxfn xESiw)lW Wi`' Wxtl oi`C , ¦¦§¨¦§¥§¨¥¦¤
FYW`l iEpw Wi`d oi`W ipRn ,'inrp̈¢¦¦§¥¤¥¨¦¨§¦§
cr Dlral diEpw dX`dW FnM§¤¨¦¨§¨§©§¨©
zW`' xn`IW FnM 'dX` Wi`' xn`IW¤Ÿ©¦¦¨§¤Ÿ©¥¤
lr `Ed Wi` zW` zEkinq iM ,'Wi ¦̀¦§¦¥¤¦©

:oipTd KxCázFxFnf `nlWA ,dWwe ¤¤©¦§¨§¨¤¦§¨¨§
,'mxM rHIe' aizkCn gkEn otB lW¤¤¤¨¦¦§¦©¦©¤¤
zrixfC ,zFxFnf `N` drihp oi`e§¥§¦¨¤¨§¦§¦©
oipirxBd `EdW oli` lW rxGd©¤©¤¦¨¤©©§¦¦
`N` ;drihp `xwp Fpi` ixRd KFzAW¤§©§¦¥¦§¨§¦¨¤¨
iAxe .Dil `pn mip`Y lW zFxFnf§¤§¥¦§¨¥§©¦
uxiY FNW mixE`iAA lixqi ¦̀§¦©¥¦¤¥¥
dUr WxitE ,'lgIe' aizkCn FzgkFdC§¨¨¦¦§¦©¨¤¥¥¨¨
dNigY wFqrl Fl didW ,oiNEg Fnvr©§¦¤¨¨©£§¦¨

rnWn ,i"Wx WxitcM zxg` drihpA¦§¦¨©¤¤¦§¥©©¦©§©
li`Fde ,zFrihp x`W oM mB Fl didW¤¨¨©¥§¨§¦§¦
xg` oin o`M cr dxFYA xMfEd `le§Ÿ§©©¨©¨¦©¥
zWxtA aizkcM mip`Y `N ¤̀¨§¥¦§¦§¦§¨¨©

ziW`xA('f 'b lirl),'dp`z dlr ExRzIe' §¥¦§¥©¦§§£¥§¥¨
.Fl did mip`Y oin mixnF` Ep` Kkl§¨¨§¦¦§¥¦¨¨
icM Fqxq FpA mgC oeiM ,d`xp ile§¦¦§¤¥¨§¨§¥§§¥
mg d`x okidnE ,iriax oA cilFi `NW¤Ÿ¦¥§¦¦¥¥¨¨¨¨
`N` ,iriax oA cFr cilFdl WTaOW¤§©¥§¦¥§¦¦¤¨
de`Y icil oi`iand zFrihp rhpCn¦§¨©§¦©§¦¦¦¥©£¨
icil d`iand ixR mEW Epivn `le§Ÿ¨¦§¦©§¦¨¦¥
l"f Exn`W FnM ,dp`Yd FnM de`Y©£¨§©§¥¨§¤¨§©

(.n zFkxA)oFW`xd mc` EPOn lk`W ur §¨¥¤¨©¦¤¨¨¨¦
dlr ExRzIe' xn`PW did dp`Y§¥¨¨¨¤¤¡©©¦§§£¥
,Epwzp dfA ElwlTX dnA ,'ebe 'dp`z§¥¨§©¤¦§§¨¤¦§§
,ziptEBd ze`Y WAlp ur FzF` gMnE¦Ÿ©¥¦§©©£©©¨¦

aEzMW FnM(d"k 'c lirl)cFr mc` rcIe' §¤¨§¥©¥©¨¨
i"Wx WxitE ,'FYW` z`(rcIe d"c sFq mW) ¤¦§¥¥©¦¨©¥©

ikd mEXn ,Fze`Y lr de`Y siqFd¦©£¨©©£¨¦¨¦
zFxFnf FOr qipkdW i"Wx WxiR¥¥©¦¤¦§¦¦§
i"x mWA `ian m"`xde .mip`Y ixEgie§¦¥§¥¦§¨§¥¥¦§¥

`weC qipkd dOl ,W"piilxF`n,EN` ¥§¦©§¨¨¦§¦©§¨¥
oilwlwzn mip`Y ixEgie zFxFnGW itl§¦¤§§¦¥§¥¦¦§©§§¦
x`Xn xzFi mqipkd Kkitl ,miOn ith§¥¦©¦§¦¨¦§¦¨¥¦§¨

:zFpli``k dxez ¦¨
(`k)â(igxfn xESiw)l`wfgiA ,('c b"k) ¦¦§¨¦¦¤§¥

oFxnW ozFnWE zFpaE mipA dpclYe'©¥©§¨¨¦¨§¨Ÿ§
o`M azkCnE ,'milWExie dld`̈¢¨¦¨©¦¦§¨©¨
zElbl fnx 'Fld`' mFwnA 'dld`'¨¢Ÿ¦§¨¢¨©§¨

:oFxnFWã,lBzIe oFWl `gip df itlE §§¦¤¦¨§©¦§©
:zElB oFWl `EdWak dxez ¤§¨

(ak)ä:EPWxt` 'g zF` KEnqAbk dxez §¨£¨§¤



סט gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy
ּבזרעֹו נאמר אביו, את ׁשּבּזה כ)וחם ינהג (ישעיה "ּכן : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נערים  ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמלֿאּׁשּור
ויחף  ערֹום וגֹו'"åּוזקנים ׁשת Ì‰ÈÙe.וחׂשּופי ְְְֲִֵֵֵֵַָָ¿≈∆

˙Èp¯Á‡∑ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפניהם  הפכּו לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֻאצלֹו

.אחֹורּנית  ֲִַ

(ãë)Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬
:ïèwä©¨¨«

i"yx£ÔËw‰ Ba∑ הּפסּולæ,מט)ּכמֹווהּבזּוי ּבזּוי (ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה :". ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«

i"yx£ÔÚk ¯e¯‡∑ לי ּגרמּת ּבן çאּתה אֹוליד ׁשּלא »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ
לׁשּמׁשני, אחר מׁשּמׁשרביעי להיֹות רביעי ּבנ ארּור ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָ

טרח  עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻאת
ׁשּסרסֹו חם ראה ּומה מעּתה. להם èעבֹודתי אמר  ? ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

זה  והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלאחיו:
ׁשלׁשה  לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻאת

רביעי?! ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו .ּבנים ְְְִִִֵֵֶַָ

(åë)ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנען ,éׁשעתיד ארץ את להם ּכנען ∑È‰ÈÂ.לתת להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְֶַַָ
עֹובד  .למס ְֵַ

dÏכד  „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

È‰Èכה  ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚk ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚÎכו  È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

minkg izty

(bk)åoFWl 'zW' ,iENiB oFWl 'itEUge'©£¥§¦¥§
EidW ,dexr iENibA xnFlM ,dexr¤§¨§©§¦¤§¨¤¨
zFQkl cbA mdl did `le miOExr£¦§Ÿ¨¨¨¤¤¤§©
oM mB dkf dQMW zti la` ,ozexr¤§¨¨£¨¤¤¤¦¨¨¨©¥
uO`zPW mWe ,dxEaw EpiidC iEQikl§¦§©§§¨§¥¤¦§©¥
dkf dlnUA dQke xzFi devOA©¦§¨¥§¦¨§¦§¨¨¨
zkQnA xn`C `de .ziviv lW ziNhl§©¦¤¦¦§¨§¨©§©¤¤

dhFq(.f"i)Epia` mdxa` xn`W xkUA ¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦
(b"k c"i oOwl)'lrp KFxU cre hEgn m`' §©¨¦¦§©§©©

zlkY lW oihEgl ,zFvn ipWl eipA Ekf̈¨¨¦§¥¦§§¦¤§¥¤
zevnl rnWnC ,oiNtY lW zFrEvxle§¦§¤§¦¦§©§©§¦§©
Wie ,'hEgn' xEACn DA Ekf ziviv¦¦¨¨¦¦¦§¥
zlkzE cEgl ziviv lW ziNhC xnFl©§©¦¤¦¦§§¥¤
Ekf mW lW iEQiM mEXnC ,cEgl§§¦¦¤¥¨
mEXnE ,oal lW ziviv mr ziNhl§©¦¦¦¦¤¨¨¦
Ekf mdxa` lW FxEAiC¦¤©§¨¨¨

:zlkzlck dxez ¦§¥¤
(ck)æohw FzF` `xw dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨¨¨

`xTd ixdW ,`Ed ztIn lFcB `lde©£Ÿ¨¦¤¤¤£¥©§¨
mEXn xnFl oi`e ,zti mcFw FzF` dpFn¤¤¤¤§¥©¦
clFIe' iAB i"Wx azMW FnM FzEaiWg£¦§¤¨©©¦©¥©¤

'zti z`e mg z` mW z` gp'd lirl) Ÿ©¤¥¤¨§¤¨¤§¥

(a"l.mNkAW zEgRd `Ed mg `dC ,§¨¨©¨¤§ª¨
mW `lde Dil dWwC WxiR l"WxdnE©©§©¥¥§¨¤¥©£Ÿ¥

aizkC ohTd `Ed(mW)Wng oA gp idie' ©¨¨¦§¦¨©§¦Ÿ©¤£¥
aizkE ,'ebe 'dpW zF`n('e 'f lirl)oA gpe' ¥¨¨§¦§¥§Ÿ©¤

,'ebe 'did lEAOde dpW zF`n WW¥¥¨¨§©©¨¨
aizkEoOwl)('i `"i'dpW z`n oA mW' §¦§©¨¥¤§©¨¨

clFPW DPin rnW ,lEAOd xg` mizpW§¨©¦©©©©§©¦¨¤©
rnW ,eia`l dpW a"wz zpWA mW¥¦§©¨¨§¨¦§©
o`M cr ,ohTd `EdW DPin¦¨¤©¨¨©¨

:FpFWldk dxez §
(dk)çFzgkFd Fqxq xn`C o`n©§¨©¥§¨¨

dOle ,'orpM xEx`' aizkCn ,o`Mn¦¨¦¦§¦¨§©©§¨¨
z` qxq mgW mEXn `N` ,orpkl lNw¦¥¦§©©¤¨¦¤¨¨¥¤
;'eke il YnxB dY` xn` Kkl ,eia`̈¦§¨¨©©¨¨©§¨¦
aizkCn FzgkFd Frax xn`C o`nE©§¨©§¨¨¨¦¦§¦

(a"k wEqR lirl)mzd aizkE ,'mg `xIe' §¥¨©©§¨§¦¨¨
('a c"l oOwl)oNdN dn ,'mkW DzF` `xIe' §©¨©©§¨§¤©§©¨

lNwC `de .FraxW o`M s` DraxW¤§¨¨©¨¤§¨§¨§¦¥
,Fqxq mbe Frax ied `de `d orpM z ¤̀§©©¨§¨¨¥§¨§©¥§

zFtqFYd EWxitE(Fllw d"c .r oixcdpq)dn ¥§©¨©§¤§¦¦§©
aEzMW itl ,FnvrA mgl lNw `NX¤Ÿ¦¥§¨§©§§¦¤¨
oi`e ,'eipA z`e gp z` midl` Kxaie'©§¨¤¡Ÿ¦¤Ÿ©§¤¨¨§¥

dkxA mFwnA dllw(l"Wxdn):èm`e §¨¨¦§§¨¨©©§©§¦
oA gp WTaOW mg d`x okidn xn`YŸ©¥¥¨¨¨¨¤§©¥Ÿ©¥

aizkC mEXn xnFl Wie ,iriaxlirl) §¦¦§¥©¦¦§¦§¥

(`"k wEqR'Fld`' ,'dld` KFzA lBzIe' ¨©¦§©§¨¢¨Ÿ¨¢
i"Wx WxitE ,aizM 'dld`'e ixw(mW) §¦§¨¢¨Ÿ§¦¥¥©¦¨

gPW xnFlM ,lrRzIe oFWl lBzIe©¦§©§©¦§©¥§©¤Ÿ©
mr WOW xnFlM ,Fnvr z` lrRzd¦§©¥¤©§§©¦¥¦
EN`M xa` iEXwA xnFlM ,FYW ¦̀§§©§¦¥¤§¦
iriax oA WTaOW FA xiMd dfaE ,WOW¦¥¨¤¦¦¤§©¥¥§¦¦

lirl oiIr ,oiadl lwe('a zF`)iYazMW §©§¨¦©¥§¥¤¨©§¦
miaFh cg`M mdipWE df lr xg` aEXi¦©¥©¤§¥¤§¤¨¦

(dAx WxcnA oiIre):ek dxez §©¥§¦§¨©¨

(ek)éFrxf lr `xTd miWxtnC `d̈¦§¨§¦©§¨©©§
il d`xp ,Fnvr mW lr `le mW lW¤¥§Ÿ©¥©§¦§¤¦
i`e ,'Fnl car orpk idie' aizkC mEXn¦¦§¦¦¦§©©¤¤¨§¦
orpk idie' xnFl Fl did mW lr i`ẅ¥©¥¨¨©¦¦§©©
idl`' aizkC mEXn iOp i` .'Fl car¤¤¦©¦¦¦§¦¡Ÿ¥
iAB 'idl`' xn`PW Epivn `le ,'mW¥§Ÿ¨¦¤¤¡©¡Ÿ¥©¥
cgiin dOE` iAB `weC `N` ,cigï¦¤¨©§¨©¥¨§©¥
idl`' ,'l`xUi idl`' oFbM ,FnW§§¡Ÿ¥¦§¨¥¡Ÿ¥
lW Frxf lr Wxtn Kkl ,'mixard̈¦§¦§¨§¨¥©©§¤

:mWfk dxez ¥



gpע zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(æë)ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáò¤¬¤¨«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, .מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ
ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ∑ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְִִִֵֶַַָָ

ּכרׁש,חכמים: ׁשּבנה ליפת, אלהים ׁשּיפּת אףֿעלּֿפי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא - ׁשני ּבית יפת, מּבני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

ׁשּבנה  ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? ׁשהיה והיכן ׁשלמה, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹ
ׁשם  Ú·„.מּבני ÔÚÎ È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו ׁשם,ëאף ּבני ְִֵֵƒƒ¿««∆∆ְְִִֵֵֶַ

ּכנען  מּבני עבדים להם .יּמכרּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

(èë)íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

é(à)eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬
:ìeanä øçà íéða íäì̈¤²¨¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Âì∑רבה)ּפרסזֹו .(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®
:ïããe àáL äîòø éðáe§¥¬©§−̈§¨¬§¨«

dkLÓaכז  dzÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

ÔÈLÓÁÂכח  ‰‡Ó ˙Ïz ‡ÙBË ¯˙a Á ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈL¿ƒ

ÔÈLÓÁÂכט  ‰‡Ó ÚLz Á ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

ÙÈÂ˙א  ÌÁ ÌL Á Èa ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡ÙBË ¯˙a ÔÈa ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב  ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ Èa¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג  ˙ÙÈ¯Â ÊkL‡ ¯ÓBb È·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ„„Â:ד  ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה  ‡iÓÓÚ ˙Â‚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ dLÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚÎe:ו  ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז  ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

minkg izty

(fk)ëxaM ixd zEklOd onfA i`C§¦¦§©©©§£¥§¨
dn ,'ebe 'mW idl` 'd KExA' aizM§¦¨¡Ÿ¥¥©
orpk idie' zipW mrR xnFl cEnlY©§©©©¥¦¦¦§©©
m`e ,'eke ElbIXn s` `N` ,'Fnl car¤¤¨¤¨©¦¤¦§§¦
Dil ded oM m` ,zti liaWA xn`YŸ©¦§¦¤¤¦¥£¨¥
orpk idie ztil midl` Yti' xninl§¥©©§§¡Ÿ¦§¤¤¦¦§©©
,'mW ild`A oMWie' KM xg`e 'Fnl car¤¤¨§©©¨§¦§Ÿ§¨¢¥¥

ElbIXn s` Ll xnFl `N ¤̀¨©§©¦¤¦§
:'ekegk dxez

i(a)ìxzFi qxiY Wxtn dOl̈¨§¨¥¦¨¥
lirl WxiRW itl xnFl Wi ,mixg`dn¥¨£¥¦¥©§¦¤¥¥§¥

(f"k 'i)ztil midl` YtIW iR lr s ©̀©¦¤©§§¡Ÿ¦§¤¤
m` ,'eke zti ipAn didW WxFM dpAW¤¨¨¤¤¨¨¦§¥¤¤¦
ipAn WxFkC Dil `pn Dil dWwY oM¥¦§¤¥§¨¥§¤¦§¥

,qxR df qxiY Wxtn okl ,did zti¤¤¨¨¨¥§¨¥¦¨¤¨©
,zti ipAn did qxtC DiPin rnW§©¦¥§¨©¨¨¦§¥¤¤
mB `nzQn miIqxR Kln ded WxFke§¤£¨¤¤©§¦¦¦§¨¨©
m"`xde .oiadl lwe ,iqxR did `Ed¨¨©§¦§©§¨¦§¨§¥
aizM `le icn o`M aizkC mEXn azM̈©¦¦§¦¨¨©§¨§¦
`xwOd lkA ixd iWwY oM m` ,qxR̈©¦¥¦§¥£¥§¨©¦§¨
qxiY WxiR okl ,cgi qxtE icn Epivn̈¦¨©¨©©©¨¥¥¥¦¨



עי gp zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(ç)øab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ
:õøàä¨«¤

i"yx£¯Bab ˙BÈ‰Ï∑ להמרידî הּפּלגה ּדֹור ּבעצת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על העֹולם .ּכל ƒ¿ƒְְֲִַַַַַַַָָָָָָָ

(è)øîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£„Èˆ ¯Bab∑ ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ּדעּתן צד ƒ«ƒְְְְִִֶַַָָָ
ּבּמקֹום  ‰'.למרד ÈÙÏ∑ מתּכּוןð ּפניו על .להקניטֹו ְִַָֹƒ¿≈ְְְִִֵַַַָָ
¯Ó‡È Ôk ÏÚ∑,ּפנים ּבעּזּות מרׁשיע אדם ּכל על «≈≈»«ְְִִַַַַָָָָ

ּכנמרד  'זה יאמר: ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹיֹודע
ציד' רבה)ּגּבֹור .(בראשית ִִַ

(é)äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®
:øòðL õøàa§¤−¤¦§¨«

(àé)äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½
:çìk-úàå øéò úáçø-úàå§¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©

i"yx£ı¯‡‰ŒÔÓ∑ מּתֹוכם יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו את אּׁשּור ׁשראה ּכיון ƒ»»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
רבה) .(בראשית

(áé):äìãbä øéòä àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«
i"yx£‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰∑ היאñ,ג)ׁשּנאמרנינוה לאלהים (יונה ּגדֹולה עיר היתה "ונינוה :". »ƒ«¿…»ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

(âé)íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàå§¤©§ª¦«

i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ ּדֹומים .ללהב òׁשּפניהם ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

ÈÂ‰ÓÏח  È¯L ‡e‰ „¯Ó ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ¿ƒ»ƒ¿…»≈¿≈¬≈
:‡Ú¯‡a ÛÈwz ¯a‚ƒ««ƒ¿«¿»

Ó‡˙È¯ט  Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰¬»ƒ««ƒ√»¿»«≈ƒ¿««
:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙ ¯ab „¯Ók¿ƒ¿…ƒ««ƒ√»¿»

k‡Â„י  C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא  ‡Ú¯‡ ÔÓ נ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙È ‡·e נ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«

˜¯z‡יב  ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰ÂÈ ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

(יג  È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡ÓÚ ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

minkg izty

.qxR df(KxCl dcv)wxtA `xnB `Ede , ¤¨©¥¨©¤¤§§¨¨§¤¤
`nFiC `Ow(.'i)Dil `pn i`qxtE ©¨§¨©§¨¥§¨¥

'xnB zti ipA' aizkC iz`w ztInC§¦¤¤¨¨¥¦§¦§¥¤¤Ÿ¤
:qxR Ff qxiY sqFi ax ipY ,'ebeb dxez ¨¥©¥¦¨¨©

(g)î(igxfn xESiw)'lgd' ok `l m`C , ¦¦§¨¦§¦Ÿ¥¥¥
ligzn did `l `Ed ixdW ,il dOl̈¨¦¤£¥Ÿ¨¨©§¦
oiicrW `Ed KExA WFcTdA cFxnl¦§§©¨¨¤£©¦
`EdW `N` ,'eke lgEd WFp` iniA¦¥¡©¤¨¤
,`iqdxtA mXd lNgW ,lENig oiprn¥¦§©¦¤¦¥©¥§©§¤§¨

(awri zlgp)`Ed gxkEnC il d`xpe , ©£©©£Ÿ§¦§¤¦§§¨
oFWNn ded i`C ,dlgzd oiprn FWxtl§¨§¥¦§©©§¨¨§¦£¨¦§

Dil ded ikd ,il dOl iYxY cxn¤¤©§¥¨¨¦¨¦£¨¥
civ xFAB zFidl lgd `Ed' ,xninl§¥©¥¥¦§¦©¦
dlgzd oFWNn `Ed m` la` ,''d iptl¦§¥£¨¦¦§©§¨¨
,'lgd `Ed' :FWExiR ikde ,xiRW iz`̈¥©¦§¨¦¥¥¥
ligzOd did `EdW xnFl dvFx¤©¤¨¨©©§¦
did `Ed'e ,'ek cixndl 'xFAB zFidl'¦§¦§©§¦§¨¨
,Fhipwdl oiEMzn ,''d iptl civ xFAb¦©¦¦§¥¦§©¥§©§¦

:mW oiIreh dxez §©¥¨
(h)ðmFwn lkA `d i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨§¨¨

:'d iptl `Ed ,`EdWi dxez ¤¦§¥

(ai)ñxird i` opirci `lC mEXn¦§¨¨§¦©¦¨¦
.glM lr F` depip lr i`w dlFcBd©§¨¨¥©¦§¥©¨©

(.'i sC `nFiC zFtqFY mWA awri zlgp)i`C , ©£©©£Ÿ§¥¨§¨©§¦
Dil ded ,dlFcBd glkC KYrC `wlq̈§¨©§¨§¨©©§¨£¨¥
'`id' ,'dlFcBd xird glM oiaE' xninl§¥©¥¨©¨¦©§¨¦

:mW oiIre ,il dOlbi dxez ¨¨¦§©¥¨
(bi)òzixar dNn `Ed mXdW `kid¥¨¤©¥¦¨¦§¦

lr dxFn `N` oM `xwp dOl Wxtn§¨¥¨¨¦§¨¥¤¨¤©
zNn mXd oi`W `kid la` ,df xaC̈¨¤£¨¥¨¤¥©¥¦©

mElM WxiR `l zixar:ci dxez ¦§¦Ÿ¥¥§



gpעב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t«¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»
ÌÈzLÏt∑ וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻֻ

נׁשֹותיהם  מׁשּכב לאּלּו,ôמחליפין מהם אּלּו ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
.ּפלׁשּתים  ְְִִ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðòðkä úBçtLî eöôð̈½Ÿ¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ ¯Á‡Â∑נפצּו הרּבה öמאּלה .מׁשּפחֹות ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ äëàa:òL «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑ וקצה סֹוף לׁשֹון "ּגבּול" ּכל ארצֹו, לחברֹו:∑Î‡a‰.סֹוף האֹומר ּכאדם נראה, ולי ּדבר. ׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּפלֹוני''ּגבּול  למקֹום ּתבא אׁשר עד מּגיע .זה ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâa§«¥¤«

i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙LÏÏ∑ הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו .אףֿעלּֿפי ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(àë)ìeúôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤
:ìBãbä©¨«

i"yx£¯·ÚŒÈaŒÏk È·‡∑ ׁשם ÷הּנהר היה -.ÈÁ‡ ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ
ÏB„b‰ ˙ÙÈ∑?ׁשם אם הּגדֹול, יפת אם יֹודע איני ∆∆«»ִִִֵֵֵֶֶַַָ

אחר  ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהּוא
מאֹות  חמׁש ּבן ׁשהרי הּגדֹול, יפת אֹומר הוי ֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמּבּול",

e˜Ùיד  Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו  ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚÎe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז  ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡È‡ÒBz:יז  ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח  È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡Úk ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט  ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡Úk ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

ÔB‰LÈÏÏכ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

Èaכא  ÏÎc ÔB‰e·‡ ‡e‰ Û‡ „ÈÏÈ˙‡ ÌLÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¬¿»¿≈
:‡a¯ ˙ÙÈc È‰eÁ‡ ¯·Ú≈∆¬ƒ¿∆∆«»

minkg izty

(ci)ô(i"gp)KYrC `wlq i`C ,§¦¨§¨©§¨
xninl Dil ded ,cal migElqMn¦©§¦§¨£¨¥§¥©
`le ,'miYWlR z` cli migElqke'§©§¦¨©¤§¦§¦§Ÿ
zpEM Wxtl oi` mB ,'mXn E`vi xW`'£¤¨§¦¨©¥§¨¥©¨©
`EdW lCade oniq ozFPW `xTd©§¨¤¥¦¨§¤§¥¤
Epivn `l `dC ,E`vi xW` migElqMd©©§¦£¤¨§§¨Ÿ¨¦

:`xwOA xMfEn xg` migElqMeh dxez ©§¦©¥§¨©¦§¨
(gi)ölr i`w 'Evtp xg`e' xnFl oi`C§¥©§©©¨Ÿ¨¥©

,orpM ipA mdW lirl mixMfPd ozF`¨©¦§¨¦§¥¤¥§¥§©©
`N` xninl Dil ded `l oM m`C§¦¥¨£¨¥§¥©¤¨
ozF` lr i`w i`CeC ,'Evtp xg`e'§©©¨Ÿ§©©¨¥©¨
,'iprpMd zFgRWn' Dil dOlC ,lirlC¦§¥§¨¨¥¦§§©§©£¦
,dAxd zFgRWn EvFtp dN`n `N ¤̀¨¥¥¤¨¦§¨©§¥
lr i`we ,zFgRWn x`W xnFl dvFx¤©§¨¦§¨§¨¥©

gp ipA zWlW(m"`xd):hi dxez §¤§¥Ÿ©¨§¥

(`k)÷rnWn `xw lW FhEWR itlC¦§¦§¤§¨©§©

dOl oM m` ,`Ed mc` mW 'xar'C§¥¤¥¨¨¦¥¨¨
did `l ike ,'xar ipA lM ia`' xn`̈©£¦¨§¥¥¤§¦Ÿ¨¨
mB `lde ,cal xar ipA ia` `N` mẄ¤¨£¦§¥¥¤§¨©£Ÿ©
WxiR okl ,mWl Fl Eid mipA x`W§¨¨¦¨§¥¨¥¥¥
xar `N` `Ed mc` mW e`l 'xar'C§¥¤©¥¨¨¤¨¥¤
WxiRW m"`xd WExitM `lcE ,xdPd©¨¨§Ÿ§¥¨§¥¤¥¥
`zEax i`nC ,FpA oA xar ipA ia`l©£¦§¥¥¤¤§§©§¨
lM ia` cg`e cg` lM `de xarC§¥¤§¨¨¤¨§¤¨£¦¨
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ּבׁשנת  היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח היה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשנה
היה  ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה מאֹות ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשׁש

ׁשנה  מאה למאהøּבן הּגיע לא וׁשם אחר , ׁשנתים עד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ÙÈ˙.הּמּבּול  ÈÁ‡∑ ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ַַ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ
ּבּזהּו וזה אביהם, את .ּכּבדּו ְְֲִִִֶֶֶָ

(áë):íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða§¥¬¥−¥¨´§©®§©§©§©−§¬©«£¨«

(âë):Lîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«

(ãë):øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤

(äë)åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«

i"yx£‰‚ÏÙ∑,הּבקעה מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות נתּבלּבלּו ƒ¿¿»ְְְְְְִִִַַַָָֹ
ׁשּקרא  נביא, עבר ׁשהיה למדנּו העֹולם. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָונתּפּלגּו
ׁשּבסֹוף  עֹולם', ּב'סדר וׁשנינּו העתיד, ׁשם על ּבנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשם

נתּפּלגּו ימיו ,ùימיו ּבתחּלת ּתאמר יקטן úׁשאם הרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד מּמּנּו צעיר ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאחיו

כ  "ויהי ואחרּֿכ וגֹו'", ילד "ויקטן הארץ ׁשּנאמר: ל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לסּתם  הּכתּוב ּבא לא ימיו, ּבאמצע ּתאמר ואם ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹֹוגֹו'".
נתּפּלגּו ּפלג מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, .אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ÔË˜È∑ ּומקטין ענו להעמיד עצמֹו,àׁשהיה זכה לכ »¿»ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
הּללּו הּמׁשּפחֹות .ּכל ְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dk jxk zegiy ihewl)

העתיד ׁשם על ּבנֹו ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר (י,ׁשהיה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
כה)

ּבעל  ׁשל ענינֹו את מבּטא ׁשּׁשם הכרח אין הּפׁשט ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבדר
- אברהם ּכמֹו זאת, מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק אם (רק ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּׁשם
ׁשּׁשם  הּפׁשט ּבדר הכרח יׁש אּלא־אם־ּכן ּגֹוים), המֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאב

ּברׁש"י  מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן הּׁשם, לבעל ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
דברי־ לרׁש"י הּמיחס ּפרּוׁש ּוראה ׁשמֹות'. ּד'מדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻהענין
אחרים  ׁשמֹות אבל עבר, היה ּגדֹול נביא כג: א, ֲֲִִֵֵֵֶָָָָָהימים־א

לּדרׁש. נּתנּו ְִִֵָֹלא

(åë)-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤
:çøé-úàå úåîøöç£©§−̈¤§¤¨«©

eÏÂ„כב  „LÎt¯‡Â ¯eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL Èa¿≈≈≈»¿«¿«¿«¿«¿
:Ì¯‡Â«¬»

LÓÂ:כג  ¯˙‚Â ÏeÁÂ ıeÚ Ì¯‡ È·e¿≈¬»¿¿∆∆»«

‡ÈÏB„כד  ÁÏLÂ ÁÏL ˙È „ÈÏB‡ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«ƒ»»«¿∆«ƒ
:¯·Ú ˙È»≈∆

Ït‚כה  „Á ÌeL ÔÈa ÔÈ¯z e„ÈÏÈ˙‡ ¯·ÚÏe¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆
È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ È‰BÓBÈa È¯‡¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜È»¿»

ÈÂ˙כו  ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡ ˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ¿»¿»ƒ»«¿»¿»»∆¿»
:Á¯È ˙ÈÂ ˙ÂÓ¯ˆÁ¬«¿»∆¿»»«

minkg izty

`N` ,EPOn z`vFId dgRWnE dgRWn¦§¨¨¦§¨¨©¥¦¤¤¨
:xdPd xar xnFl dvFx xar KgxM lr©¨§¨¥¤¤©¥¤©¨¨

ømg `nliC ,Ff dgkFd dn xn`Y m`e§¦Ÿ©©¨¨¦§¨¨
mWe ,lEAOd `AWM dpW d`n oA did̈¨¤¥¨¨¨§¤¨©©§¥
ztie ,lEAOd xg` mizpW d`n oA did̈¨¤¥¨§¨©¦©©©©§¤¤
mipW rAx` F` WlW d`n oA did̈¨¤¥¨¨©§©¨¦
mEXn xnFl Wie .lEAOd xg ©̀©©©§¥©¦
EcilFdW mipA lM mipFW`xd zFxFCaC§©¨¦¦¨¨¦¤¦
opixn`cM dpW xg` dpW oicilFn Eid̈¦¦¨¨©©¨¨¦§¨§¦©

'dxFnE xxFq oA' wxtA(:h"q oixcdpq), §¤¤¥¥¤©§¤§¦

zpWA mW clFPW EpricFdW xg`e§©©¤¦¨¤©¥¦§©
Epcnl lEAOd xg` mizpW gpl a"wz§Ÿ©§¨©¦©©©©¨©§
EclFp mge zti iM ,oFxg`d did mXW¤¥¨¨¨©£¦¤¤§¨§
lwe ,gp iIgl `"wze w"z zpWA¦§©§§©¥Ÿ©§©

:oiadlak dxez §¨¦

(dk)ù:did `iap `N` ,rci K`ide§¥¨¨©¤¨¨¦¨¨
úoM `N` ,did `iap `le ,xnFl dvFx¤©§Ÿ¨¦¨¨¤¨¥

oM F`xwE ,eini zNigzA dUrOd did̈¨©©£¤¦§¦©¨¨§¨¥
m`e .'eke ohwi ixd dUrOd mW lr©¥©©£¤£¥¨§¨§¦
mcFwe xnFl dvFx ,eini rvn`A xn`YŸ©§¤§©¨¨¤©§¤
rxi`WM `N` ,xg` mW Fl did okl̈¥¨¨¥©¥¤¨§¤¥©
aEzMd `A `l ,oM FnW `xw dUrOd©©£¤¨¨§¥Ÿ¨©¨
`YWde .EbNRzp eini sFqA `N` ,'eke¤¨§¨¨¦§©§§©§¨
mW Fl did okl mcFw `nliC xnFl oi ¥̀©¦§¨¤¨¥¨¨¥
`xwp dUrOd rxi`WM `N` xg ©̀¥¤¨§¤¥©©©£¤¦§¨
KxC oi` eini sFqA didW oeikC ,blR¤¤§¥¨¤¨¨§¨¨¥¤¤
dxwOd xEarA xg` mW znl `xwl¦§Ÿ§¥¥©¥©£©¦§¤
,dziOl KEnq F` FzFn zrWA dxTW¤¨¨¦§©¨©¦¨
FzF` `xwe eini zNigzA i`Ce `N ¤̀¨©©¦§¦©¨¨§¨¨

:cizrd mW lràoeiM ,i"Wxl dWwC ©¥¤¨¦§¨¤§©¦¥¨

,xar lW eipA zcilA `xTd iPWnC¦§©¥©§¨§¥©¨¨¤¥¤
`le ,'mipa ipW cNi xarlE' aizkC¦§¦§¥¤ª©§¥¨¦§Ÿ
FnM ,miclFPd x`WA FnM `xTd hwp̈©©§¨§¦§¨©¨¦§
,'ebe 'cli ohwie' ,'ebe 'cli cWkRx`e'§©§©§©¨©§¨§¨¨©
cNi xarlE' azke dPiW ikdl `N ¤̀¨§¨¦¦¨§¨©§¥¤ª©
mW lr mzFnW z` `xwe 'mipa ipW§¥¨¦§¨¨¤§¨©¥
blR `nlWA dWw oM m`e ,rxF`nd©§¨§¦¥¨¤¦§¨¨¤¤
`N` ,blR `xwp dOl mrh aEzMd ozp̈©©¨©©¨¨¦§¨¤¤¤¨
didW mW lr `N` ,`nrh i`n ohwï§¨©©§¨¤¨©¥¤¨¨
xar d`x df lke ,Fnvr z` oihwn©§¦¤©§§¨¤¨¨¥¤
azM m"`xde .eilr xW` WcFTd gExA§©©¤£¤¨¨§¨§¥¨©
,zEphTdn xfbp mXd dGW ipRn ,mrh©©¦§¥¤¤©¥¦§©¥©©§
x`Xn xzi df mW WxiR¥¥¥¤¨¥¦§¨

:zFnWek dxez ¥



gpעד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙ÂÓ¯ˆÁ∑ ׁשם אּגדהáעל ּדברי רבה)מקֹומֹו, .(בראשית ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë)éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬
:ïè÷é̈§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

ß oeygxn 'c ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑ לׁשֹוןâהּקדׁש.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑ »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒ

את  לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאּו
ּדבר  מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע נעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונים.

יחידֹו על "ּודברים ãאחר: אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חּדים (אחדים", ּדברים אחרים: לאלף )ספרים אחת אמרּו: . ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבימי  ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָותרנ"ו

סמֹוכֹות לֹו ונעׂשה ּבאּו רבה)הּמּבּול. .(בראשית ְֲֶַַַָֹ

(á)øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈
:íL eáLiå©¥¬§¨«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒa∑ ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים ׁשהיּו ¿»¿»ƒ∆∆ְְְִִִֶָָ
י)למעלה: ונסעּו(לעיל הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

מקֹום  להם לתּור מצאּוäמּׁשם ולא ּכּלם, את להחזיק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻ
ׁשנער  .אּלא ְִֶָָ

Ï˜c‰:כז  ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

L·‡:כח  ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט  Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È Èa¿≈»¿»

eË¯ל  ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡ÁÈ„Ó»ƒ¿»

ÔB‰LÈÏÏלא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב  Á Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

Á„:א  ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

eÁkL‡Âב  ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

minkg izty

(ek)ámW EidW mFwOd iWp` lkC§¨©§¥©¨¤¨¨
milkF`W dziOd lr mFi lkA miRvn§©¦§¨©©¦¨¤§¦

:oiWixMfk dxez §¥¦
`i(`)âdid `l did xg` oFWl i`C§¦¨©¥¨¨Ÿ¨¨

oFWlaC micFn lMd `dC ,zg` dtÜ¨¤¨§¨©Ÿ¦§¦§
i"Wx WxitcM mlFrd `xap WcFTd©¤¦§¨¨¨¦§¥¥©¦
xn`Ie' wEqRA ziW`xA zWxtA§¨¨©§¥¦©¨©Ÿ¤

'ebe 'mrRd z`f mc`d(b"k 'a lirl)m` , ¨¨¨Ÿ©©©§¥¦
FzF` WcFTd oFWl did KgxM lr oM¥©¨§¨¨¨§©¤

:oiadl lwe ,oFWlãoFW`x WExitlC ¨§©§¨¦¦§¥¦
mixacA' xninl Dil ded oM m` ,dWẅ¤¦¥£¨¥§¥©¦§¨¦
xg` xaC xn`w ikd mEXn ,'micg £̀¨¦¦¨¦¨¨©¨¨©¥
xace' xninl Dil ded ,dWw Eze .'eke§¨¤£¨¥§¥©§¨¨

WxiR ikd mEXn ,'micg`' dn ,'cg ¤̀¨¨£¨¦¦¨¦¥¥
mixaC xnFl dvFx ,'eke xg` xaC̈¨©¥¤©§¨¦

'eke miCg(l"Wxdn):a dxez ©¦©©§©

(a)äazM ixdW ,Erqp df liaWaC§¦§¦¤¨§¤£¥¨©
rnWn ,'drwA E`vnIe' KM xg ©̀©¨©¦§§¦§¨©§©

:df EWwA dNigYnCb dxez §¦§¦¨¦§¤



עה gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(â)íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½
øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈

:øîçì íäì äéä̈¨¬¨¤−©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑ לאּמה לכּוׁש,:åאּמה מצרים ƒ∆≈≈ְְְִִַָָֻֻ

לכנען  ּופּוט לפּוט, עצמכם.∑‰·‰.וכּוׁש הזמינּו ְְְִַַ»»ְְְִֶַַ
עצמן  ׁשּמכינים הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה', ְְְְִִֶַַָָָָָָּכל

למּׂשא  אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ∑‰·‰.ּומתחּברים ְְְְְִִִֵַַָָָָ»»

ּבלע"ז  אפקרליי"ר אבנים ∑ÌÈ·Ï.הזמינּו, ׁשאין ְְִַַַ¿≈ƒֲִֵֶָ
ּבקעה  ׁשהיא Ù¯NÏ‰.ּבבבל, ‰Ù¯NÂ∑ עֹוׂשין ּכ ְְִִֶֶָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ִָ

בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים דאכשטיינע)הּלבנים, ,(ציגעל ְִִֵֶַ
ּבכבׁשן  אֹותן הּקיר ∑ÓÁÏ¯.ׂשֹורפים .לטּוח ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

(ã)äáä eøîàiå|BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð ©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£ıeÙŒÔt∑להפיצנּו מּכה ׁשּום עלינּו יביא .מּכאן æׁשּלא ∆»ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬
:íãàä éða eðä−§¥¬¨«¨¨«

i"yx£˙B‡¯Ï '‰ „¯iÂ∑ ּבא אּלא ,לכ הצר לא «≈∆ƒ¿ְְֶַָָָֹֻ
ויבינּו. ׁשּיראּו עד הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹללּמד

ּתנחּומא  רּבי ‰‡„Ì.ּבמדרׁש Èa∑,מי ּבני אּלא ְְְִִַַַָ¿≈»»»ְִֵֶָ
הראׁשֹון  אדם ּבני אּלא ּוגמּלים? חמֹורים ּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּמא

ואמר: הּטֹובה את ג)ׁשּכפה נתּתה (לעיל אׁשר "האּׁשה ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהׁשּפיעם  ּבמי למרד ּבּטֹובה ּכפּו אּלּו אף ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹעּמדי".

הּמּבּול  מן ּומּלטם .טֹובה ְִִַַָָ

(å)ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈
øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä äæå§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬

:úBNòì eîæé̈«§−©«£«
i"yx£„Á‡ ÌÚ Ô‰∑ ׁשעם עּמהן, יׁש זֹו טֹובה ּכל ≈«∆»ִֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם .אחד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ÌlÁ‰∑ עׂשֹותם אמרם, לעׂשֹות ,çּכמֹו: הם .להתחיל «ƒ»ְְְְֲֲִֵַַָָָ

˙BNÚÏ 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ïè∑"יּבצר" ּבתמיהה, …ƒ»≈≈∆¿«¬ְִִִֵָָ
רּוח  "יבצר לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, ְְְְְְִִֶַַָֹלׁשֹון

עו)נגידים" .(תהלים ְִִ

ÔÈ·Ïג  ÈÓ¯ e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯ea ÔepÙ¯NÂ נ"י˙Â‰Â (‡¯ea ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡·‡Ï ‡z·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

Ïc‚Óe‡ד  ‡z¯˜ ‡Ï È· e·‰ e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿≈»»«¿»«¿¿»
‡Ï „ÈaÚÂ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ dLÈ¯Â¿≈≈»≈«≈¿«»¿«¿≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙ ‡ÓÏÈc ÌeLƒ¿»ƒ¿««««≈»«¿»

˜¯z‡ה  È„·BÚ ÏÚ ‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«»≈«¿»
:‡L‡ Èa B· Èc ‡Ïc‚Óe«¿¿»ƒ¿¿≈¬»»

ÔB‰lÎÏו  „Á ÔLÈÏÂ „Á ‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«»«¿ƒ»«¿»¿
ÔB‰pÓ ÚÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc ÔÈ„Â¿≈¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk…ƒ«ƒ¿∆¿»

minkg izty

(b)åaizkCn FzgkFdC xnFl Wi¥©§¨¨¦¦§¦
eixg`('f wEqR)xW` mztU mW dlape' ©£¨¨§¨§¨¨§¨¨£¤

lr mzde ,'Edrx ztU Wi` ErnWi `lŸ¦§§¦§©¥¥§¨¨©
dOE` FWExiRW xnFl Kixv KgxM̈§¨¨¦©¤¥¨
`vnp WOn Edrx ztU i`C ,dOE`A§¨§¦§©¥¥©¨¦§¨
KgxM lr `N` ,zFpFWl miraXn xzFi¥¦¦§¦§¤¨©¨§¨
i`w dfe ,dOE`A dOE` xnFl Kixv̈¦©¨§¨§¤¨¥
rnW ,'lirlC Edrx l` Wi` Exn`Ie' ©̀©Ÿ§¦¤¥¥¦§¥§©
`lcE ,oM FWExiR oM mB lirlC DPin¦¨¦§¥©¥¥¥§Ÿ
dvrd iM WxtOW m"`xd WExitM§¥¨§¥¤§¨¥¦¨¥¨
l` Wi` oiA `l zFOE`d oiA dzid̈§¨¥¨Ÿ¥¦¤

:Edrxc dxez ¥¥

(c)æaEzMW 'xir' zNO` `weC i`w df¤¨¥©§¨©¦©¦¤¨
,'lCbn' zNO` i`w `l la` ,eiptl§¨¨£¨Ÿ¨¥©¦©¦§¨
lirl WxiRX dn df xzFq oM m`C§¦¥¥¤©¤¥¥§¥

('` wEqR)dvrA E`A 'micg` mixaC' ¨§¨¦£¨¦¨§¥¨
WFcTdA cFxnl icM rnWn ,'eke zg ©̀©©§©§¥¦§§©¨
`NW WxiR o`ke lCbOd EpA `Ed KExÄ¨©¦§¨§¨¥¥¤Ÿ
i`w df i`Ce `N` ,'eke Epilr `Faï¨¥¤¨©©¤¨¥

.'xir' zNO`(dix` xEB)`EdW ,WExiR , ©¦©¦©§¥¥¤
mdilr `iai m`e ,lCbOd lr mrh©©©©¦§¨§¦¨¦£¥¤
riwxl lCbOA Elri mvitdl dMn mEW©¨©£¦¨©£©¦§¨¨¨¦©
oFWNl oke ,KxAzi mXd cbp mFgll¦§¤¤©¥¦§¨¥§¥©¨

riwxl mikEnq zFUrl EvxW ipXd©¥¦¤¨©£§¦¨¨¦©
:'eked dxez

(e)ç`A iEPMde ,xFwn `EdW ,WExiR¥¤¨§©¦¨
xn`' FnM `Ed 'mxn`' iM ,lrFRd l ¤̀©¥¦¨§¨§¨©
o`M s` ,'md zFUr' FnM 'mzFUr' ,'md¥£¨§£¥©¨

:'md lgd'èrpOY `l ike ,WExiR ¥¥¥¥§¦Ÿ¦¨©
cxp Epgp` `lde ,daWgOd z`f mdn¥¤Ÿ©©§¨¨©£Ÿ£©§¥¥
rpOYW gxkdaE ,'ebe mztU lAlapE§©§¥§¨¨§¤§¥©¤¦¨©
Wxtl xWt` i` la` .daWgOd©©§¨¨£¨¦¤§¨§¨¥
rpnp zn`A ixdW ,`zEgipA§¦¨¤£¥¤¡¤¦§©

:mdnf dxez ¥¤



gpעו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(æ)eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eäòø úôN Léà¦−§©¬¥¥«

i"yx£‰„¯ יתרה ∑‰·‰ מענותנּותֹו נמל ּדינֹו .ּבבית »»≈¿»ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
נבנה",∑‰·‰ "הבה אמרּו: הם מּדה, ּכנגד מּדה »»ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

ואמר  מדד ּכנגּדם נרדה"éוהּוא "הבה :.‰Ï·Â∑ ְְְְְֵֶַַָָָָָָ¿»¿»

אחרֹונה  וה"א רּבים, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש נּו"ן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּונבלּבל,
נרדה ëיתרה  ׁשל eÚÓLÈ.ּכה"א ‡Ï∑ לבנה ׁשֹואל זה ְְְֵֵֵֶָָ…ƒ¿¿ְֵֵֶָ

עליו  עֹומד וזה טיט, מביא מחֹוìוזה את .ּופֹוצע ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

(ç)eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤©©§§−
:øéòä úðáì¦§¬Ÿ¨¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, (משלי ּבעֹולם «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּוי) היא רׁשע "מגֹורת :". ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑ לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדֹור  ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי ְִֵֶֶַַַָָָהּבא.
יד  ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא אּלּו ְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹהּפּלגה,
מן  נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעּקר

מריבה  והיתה ּגזלנים היּו הּמּבּול ׁשּדֹור אּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם?
ורעּות  אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהם,
למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּביניהם,

הּׁשלֹום  וגדֹול הּמחלקת .ׁשּׂשנאּוי ְֲֶֶַַַָָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk jxk zegiy ihewl)

הּבא לעֹולם חלק להם ׁשאין ט)למד יא, (רׁש"י ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשמע,
הרמּב"ם ׁשּכתב ספ"ח)ּוכפי מלכים לדּיק (הלכות יׁש ולכאֹורה . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מהּמׁשנה להרמּב"ם ּכן הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ (סנהדרין ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

וׁשםׁשם) כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): ּדֹור (קז, : ְְְְִֶַָָָָָ
כו'. סדֹום אנׁשי . . הּפּלגה ּדֹור . . ְְֵַַַַַָָהּמּבּול

(é)ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰L ˙‡Ó Ôa ÌL∑ אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .הּמּבּול îּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

Ïc‡ז  ÔB‰LÈÏ Ônz ÏaÏ·e ÈÏb˙ e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿ƒ»
:d¯·Á ÔLÈÏ L‡ (¯·b) ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿«¡«ƒ««¿≈

‡¯Ú‡ח  ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È·ÓÏ eÚÓe נ"י(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט  ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»

ÔÈLי  ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈL ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡ÙBË»»

LÓÁיא  „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

minkg izty

(f)é(dix` xEB)'dad' ,ok `l m`C , ©§¥§¦Ÿ¥¨¨
ixd ,il dOl dpnfd oFWl FWExiRW¤¥§©§¨¨¨¨¦£¥

:KxAzi eiptl okEn lMd xaMë,xnFlM §¨©Ÿ¨§¨¨¦§¨¥§©
`le `"dA 'dlape' aizkCn xn`Y l ©̀Ÿ©¦¦§¦§¨§¨§¥§¨
,`Ed miAx oFWl e`l i`Ce 'lape' aizM§¦§¨Ÿ©©©§©¦
iR lr s`W ,'dltp' FnM `Ed ixd `N ¤̀¨£¥§¨§¨¤©©¦
miAx Fpi` mFwn lMn o"EpA aEzMW¤¨§¦¨¨¥©¦
`id `"dde lrRd `"R `id o"EPd `N ¤̀¨©¦¥©Ÿ©§©¥¦
lrtp `id o"EPdW `le ,dawPd 'd©§¥¨§Ÿ¤©¦¦§©
Kkl ,ikd `nip iOp ikd oM m` ,miAxl̈©¦¦¥¨¦©¦¥¨¨¦§¨

'dpFxg` `"de' WxiR`lC xnFlM ,'eke ¥¥§¥©£¨§©§Ÿ

`N` ,'dltpe' zNnl 'dlape' zNn inC̈¥¦©§¨§¨§¦©§¨§¨¤¨
`EdW ,'d `lA 'lape' aizM EN`M ixd£¥§¦§¦§¨Ÿ§Ÿ¤
,'eke dpFxg` `"dC ,miAx oFWl§©¦§¥©£¨
o"Ep `id 'dlape' lW o"EPdW di`xde§¨§¨¨¤©¤§¨§¨¦

ikd xzA aizkCn ,miAxd('h wEqR oOwl) ¨©¦¦¦§¦¨©¨¦§©¨¨

rnW ,'ux`d lM ztU 'd llA mW iM'¦¨¨©§©¨¨¨¤§©
`id lrtPd o"Ep e`l 'dlap'C DPin¦¨§¨§¨©©¦§©¦
.il d`xp wFce ,miAxd o"Ep `id `N ¤̀¨¦¨©¦§¦§¤¦
oi` iM WxiRW m"`xd WExitM `lcE§¨§¥¨§¥¤¥¥¦¥
`NW ,mpFWl lAlapE dcxp xnFl mrh©©©¥§¨§©§¥§¨¤Ÿ

:dcixid xEarA mpFWl llapìxEB) ¦§©§¨©£©§¦¨

(dix`Eid `NW ipRn `N` ,ok `l m`C , ©§¥§¦Ÿ¥¤¨¦§¥¤Ÿ¨
,zFpal Elcg Fxiag oFWl cg` mipian§¦¦¤¨§£¥¨§¦§
cgi mixC Eid `le EvFtp dOl oM m ¦̀¥¨¨¨§Ÿ¨¨¦©©
oFWl oian cg` oi`W aB lr s ©̀©©¤¥¤¨¥¦§
aix mdA ltPW ipRn `N` ,xg`d̈©¥¤¨¦§¥¤¨©¨¤¦

:'ekeg dxez

(i)îaEzMX dnC ,Wxtl FpFvx§§¨¥§©¤¨
z` clFIe'` i`w 'lEAOd xg` mizpW'§¨©¦©©©©¨¥©©¤¤
z`n oA mW'` i`w mbe ,'cWkRx ©̀§©§©§©¨¥©¥¤§©

:'dpW`i dxez ¨¨
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(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàåãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤
:çìL-úà¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåL ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL̈¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåäðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

(àë)íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®
ñ :úBðáe íéða ãìBiå©¬¤¨¦−¨«

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(äë)äøNò-òLz çøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe äðL̈−̈§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(åë)-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤
:ïøä-úàå øBçð̈−§¤¨¨«

ÔÈLיב  LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו  ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז  „ÈÏB‡Â ÔÈL Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז  ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט  eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כ  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

Ô˙‡Óכא  ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

BÁ¯:כב  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג  ¯BÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כד  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«

Ó‡‰כה  Á¯z ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»»«¿ƒ»∆«¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ¯NÚ ÚL˙e¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡·¯Ìכו  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L Á¯˙ ‡ÈÁÂ«¬»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»
:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»



gpעח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(æë)íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

(çë)ãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiåBz ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàa§¬©§¦«

i"yx£ÂÈ·‡ Á¯z ÈtŒÏÚ∑אביו רבה)ּבחּיי .(בראשית «¿≈∆«»ƒְִֵַָ
ׁשּקבל  מת, אביו ׁשעלֿידי אֹומרים יׁש אּגדה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומדרׁש
צלמיו, את ׁשּכּתת על נמרד לפני ּבנֹו אברם על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתרח
אם  ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב והרן האׁש, לכבׁשן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוהׁשליכֹו
מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם מּׁשּלֹו, אני נֹוצח ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאברם

אמר  אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו אמרּו אברם, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּוכׁשּנּצל
האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. אברם מּׁשל הרן: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלהם
ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים. אּור וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָונׂשרף,

וכן ּבקעה. כד)אּור, וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים (שם : ְְְְִִֵֵַָָֻ
אּור יא) קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת :. ְְִִֶַַָָָֹ

(èë)íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàå©«£¦¬¦§¨«
i"yx£‰kÒÈ∑ ׂשרה ׁשסכתה ,זֹו ׁשם הּקדׁש,ðעל ּברּוח ƒ¿»ְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ּביפיּה סֹוכין ׂשרי (וׁשהּכל אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: ספרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

נסיכּות)פרעה" לׁשֹון יסּכה, ועֹוד: ל"ט . בסנהדרין הוא (וכן ְְְְְִִַָֹ
ׂשר להדיא) ּכמֹו ׂשררה . לׁשֹון .ה, ְְְָָָָ

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

(àì)ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ
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עט gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑ מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְֵֶַַַָָָָָ

ׁשהרי  ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובא
יב)ּכתיב: ׁשנה (לקמן וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן "ואברם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּכׁשּנֹולד  היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבצאתֹו
עדין  מחרן. אברם ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאברם,
מיתתֹו הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנׁשארּו

ל  ּתרח הּדבר ׁשל יהא ׁשּלא אברם? ׁשל יציאתֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לּכל  אביו,ñמפרסם ּכּבּוד את אברם קּים לא ויאמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻ
מת. הּכתּוב קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּניחֹו

ועֹוד ( אחרים: מתים,)ספרים קרּויים ּבחּייהם אף ׁשהרׁשעים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר: חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָוהּצּדיקים

חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן הּנּו"ן ∑Ô¯Áa."ּובניהּו ְְִֶֶַָָָָ¿»»ַ
מקֹום הפּוכה  ׁשל אף חרֹון אברם, עד :ל לֹומר ,: ְְֲֲֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבחרן ּתרח לב)וּימת לֹו(יא, והל זקן (רׁש"י)ׁשהּניחֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני (קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
זה  ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹאביו.
ׁשעלה  ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני הקּביל לא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻלגדּלה

אברהם  ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעכ"ל.
רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו טו)לּמד טו, לך (לך ְְֲִִִִֵֶַַַַָ

את  אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתרח
מּפניו. לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאביו,

נח פרשת חסלת

סימן. לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

å øåáéöì äøèôääú"åîùìáðø ¯ àðø íéãåîò ïî÷ì

minkg izty

(al)ñcrA izFpiad `l :m"`xd azM̈©¨§¥Ÿ£¦¦§©
onfA WWFg m` .WWFg `Ed onf dfi ¥̀¤§©¥¦¥¦§©
aEzMd F`xw Kkitl' Edn ,mdxa ©̀§¨¨©§¦¨§¨©¨
.dxFYd daYkp `l einiA `de ,'zn¥§¨§¨¨Ÿ¦§§¨©¨
i`n ,dxFYd zaizM xg`W onfA m`e§¦¦§©¤©©§¦©©¨©
a` cFaM mdxa` miIw `l Exn`ie'§Ÿ§Ÿ¦¥©§¨¨§¨
aizM DCvA `lde ,xn`wC 'm`ë¥§¨¨©©£Ÿ§¦¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dcp(ycew zay meil)

oeik ,el` zeper jeza dcil mc dz`x m` s`e ,xg` oin `ed cg`
.minc zwleqn `id ixd ,dcp mc mda dz`x `ly

:sqep uexizàãç éðz ,àîéà úéòaéàåote` wx `ziixaa dpW - §¦¨¥¥¨§¦£¨§
z` dpyz l`e ,dzewipn inil dl miler dxeair iniy ,cg`

.dxeair inil dl miler dzewipn iniy dkldd
dwipn zxaern dleza ,ozry oiic miyp rax` :(.f) dpyna epipy

,(:f) dpynd zniiqne .dpwfe'åëå dzòL dic eøîà änadii`xa ©¤¨§©¨©§¨
.miypd x`yk zrl zrn d`nhn dipya la` ,dpey`x`xnbd

:ef dkld dxn`p miyp el`a zwelgn d`ian,áø øîàepipyy dn ¨©©
xn`p ,zrl zrn d`nhn dipy mrtayeälekàmiypd lk lr - ©§

.dpwfe dwipn zxaern dleza epiidc ,epizpyna exkfedyìàeîLe§¥
eðL àì ,øîàzrl zrn d`nhn dipy mrtay ef dkldàlàiabl ¨©Ÿ¨¤¨

,äìeúa,cer d`xzy xnel xazqn mc dz`xy oeikyåiabl ok §¨§
,äð÷æ`l` ,minc zwleqn dpi`y `vnp mc dz`xy oeiky §¥¨

,zg` mrt dzqe dblicyïéic ,ä÷éðîe úøaeòî ìáàjyna ozry £¨§¤¤¥¦¨©¨

ïéic ,ïøeaéò éîé ìkjyna ozry,ïúe÷éðî éîé ìke`x m` elit`e ¨§¥¦¨©¨¨§¥¥¦¨
`ly dy`y ,xacd mrhe .ozwipne oxeair inia minrt dnk
mrt e`xy oeik ,zeper yly dz`x `ly dpwfe mlern dz`x
e`x m` s` dwipne zxaerna la` ,weliqd lhay xxazp zg`
epl yi dlgzda onc wlzqp `l m` s`e ,weliqd zaiq dlha `l

.seqa wlzqiy xnel
:ef dklda ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbdéaø øîà ïëå§¥¨©©¦

,Lé÷ì ïa ïBòîL,zrl zrn d`nhn dipy mrtay epipyy dn ¦§¤¨¦
xn`peälekà,epizpyna exkfedy miypd lk lr -ïðçBé éaøå ©§§©¦¨¨

eðL àì ,øîàzrl zrn d`nhn dipy mrtayàlàiabläìeúa ¨©Ÿ¨¤¨§¨
ïéic ,ä÷éðîe úøaeòî ìáà ,äð÷æeozryïéic ,ïøeaéò éîé ìkozry §¥¨£¨§¤¤¥¦¨©¨¨§¥¦¨©¨

.ïúe÷éðî éîé ìk̈§¥¥¦¨
:mi`pz zwelgna iepy df xacy d`ian `xnbdéàpúk- §©¨¥

,`ziixaa epipyy .mi`pz ewlgp xak mi`xen`d ly ef zwelgna
eéäL ä÷éðîe úøaeòî§¤¤¥¦¨¤¨
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פג

יום ראשון - כ"ח תשרי
פרק כ, מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' מרחשון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ט תשרי
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - ל' תשרי
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' מרחשון
מפרק יח

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' מרחשון
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת נח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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ãøåéù åðééäã úåîåà 'ò ìò 'éðåîîä 'éðåöéçä íéøù
øéàîå äéùòã úåëìî íùá àø÷ðä 'ä øáãî õåöéð

é÷î 'éçáá äìòî ìù íéøùä ìòåðéà êà äìòîìî ó
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
íäéúåöøàáù úåôåòå úåéç úåîäáìå â"åòì úåéç òôùð
íéìâìâä íäù íééîùâä íéîùìå úéîùâä õøàìå
íéøåäè úåôåòå úåéçå úåîäáå õøàå íéîùù àìà)
â"åòä úåùôðå íéàîèäå äâåð úôéì÷î 'éòôùð
íäá øùà ìëå õøàå íéîù äðäå .(úåôéì÷ øàùî
íéøùä éáâì éáéùç ùîî àìë íìåë â"åò úåöøàá
éáâì éáéùç ùîî àìë íéøùäå .íîåé÷å íúåéç íäù
íäéìò øéàîä 'ä øáãî õåöéðäî íäì êùîðä úåéçä
åæ äøàäî íëåúì êùîðä úåéçä ë"ôòàå äìòîìî
'é÷ìà íùá 'éàø÷ð ïëìù íëåúá úåìâ 'éçáá àåä
'éçá ïä íä íâù àéäìàã àäìà äéì åø÷å íéøçà
ãò ùîî æ"òò íä íäî íéòôùðä â"åòä ïëìå úå÷ìà
íéîò ìà êåôäà æàå à"èñäå úåîä òìåáéù õ÷ úò
úåìâ íùá ïë íâ àø÷ðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì 'åë
íëåúá úåìâ 'éçáá øùà äæ úåéçù øçàî äðéëùä
àø÷ðä 'ä øáãî õåöéðäî íäì úëùîðä äøàäî àåä
àåäå êìéàå ã"äò àèçî êùîð äæ úåìâå) äðéëù íùá
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úBnàäå úBtìwä©§¦§¨ª
úeiç íéìa÷îe íé÷ðBé§¦§©§¦©
úëLîpä äøàäî àlà¤¨¥¤¨¨©¦§¤¤
íéøBçà úðéçaî íäì̈¤¦§¦©£©¦
éãLc ïàîk ,äMã÷c¦§ª¨§©§¨¦

,déôúk øúaink - ¨©§¥¥
ixeg`n l` jilyny
xaqend itk) etzk
wxt '` wlg "`ipz"a

,(a"kúàæ íb óàåxac - §©©Ÿ
`a envr dféãé-ìò©§¥

íéaø íéëñîe íéîeöîö¦§¦§¨¦©¦
äLaìúpL ãò ,íéîeöòå©£¦©¤¦§©§¨
íìBò úeiøîça Bæ äøàä¤¨¨§¨§¦¨
úBnàì úòtLîe ,äfä©¤©§©©¨ª
ìëå ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨
-äî .íéiîLb íéâeðòz©£¦©§¦¦©
íé÷ðBé ,ìàøNé ïk-ïéàM¤¥¥¦§¨¥§¦

,mzeig -íéðt úðéçaî¦§¦©¨¦
,íéðBéìòäzeiniptdn - ¨¤§¦

,`edÎjexaÎyecwd ly
áeúkL Bîk38'ä øàé" : §¤¨¨¥

éìà åéðtíeø ãò BúîLð LøL éôì ãçàå ãçà ìk ,"E ¨¨¥¤¨¤¨§¤¨§¦Ÿ¤¦§¨©
:úBìònä©©£
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ùã÷ä úøâà

ñ"éáù úåãîì àîâåã ïä åùôðáù 'åëå äàøéå äáäà
øåáãì àîâåã åùôðáù øåáãä çëå à"æ íùá úåàø÷ðä
øáãîùë ïëìå äðéëùå úåëìî íùá àø÷ðä ïåéìòä
éëä íåùîå äðéëùä ãçéì ïåéìòä øåáã øøåòî ú"ã
:øåáã àìá øåäøäá àöé àì ú"ãå æ"îäáå ù"÷á ì"éé÷

äðäåïäîå àúåáàñîã éøúë äøùò ùé æ"åòìæ
øùòî úåìåìë ë"â â"åòä úåùôð úåëùîð
øôñá ù"î õøàá úàæ úòãåîå ùîî åìà 'éçá
åì òøì íãàá íãàä èìù øùà ô"ò íéìåâìâä
íúåéçäì úåôéì÷ä êåúá äðéëùä úåìâ ãåñ àåäù
ïëìå 'åëå åì òøì àåä ìáà úåìâä ïîæá íèéìùäìå
â"åòä úåùôð úåéäì ìàøùé ìò ïéèìåù åéä â"åòä
úåìâ 'éçáá úùáìúî äðéëùä øùà úåôéì÷äî
äîå êéà áçø øåàéá êéøö äæù óà äðäå íëåúá
úåôéì÷ä ïéà ë"ôòàù àìà àåä ïë úîàä î"î
úëùîðä äøàäî àìà úåéç íéìá÷îå íé÷ðåé â"åòäå
øúá éãùã ïàîë äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî íäì
íéáø íéëñîå íéîåöîö é"ò úàæ íâ óàå 'éôúë
íìåò úåéøîåçá åæ äøàä äùáìúðù ãò íéîåöòå
íéâåðòú ìëå ãåáëå øùåò â"åòì úòôùîå äæä
íéðåéìòä íéðô 'éçáî íé÷ðåé ìàøùé ë"àùî .íééîùâ
ùøù éôì ãçàå ãçà ìë êéìà åéðô 'ä øàé ù"îë
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oeygxn 'a iying mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ב' חמישי יום
אגרת כה  ,280 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàäå íéøáãä øçàå,`nw 'nr cr.àáåè â"äëå

øæçð ,ìkì íéòeãéå íééeìbä älàä úîàäå íéøácä øçàå§©©©§¨¦§¨¤¤¨¥¤©§¦¦¦©Ÿ©£Ÿ
,ïBLàø ïéðòì,ef zxb`a xaecn ezece` -àeäL ñòkä ïéðòa §¦§¨¦§¦§©©©©¤

,àîìòc élîa eðéäå ,äøæ-äãBáò ãáBòk,mlerd ipipra - §¥£¨¨¨§©§§¦¥§©§¨
"íéîL úàøiî õeç íéîL éãéa ìkä" ék39,lkdy oeeikne - ¦©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦

,`edÎjexaÎyecwd icia
Îdn ,qerkl dn oi`y ixd
z`xi ipipra okÎoi`y
oiprl mewn yi miny

,qrkdélîa ïëìå§¨¥§¦¥
éLeøôàì àiîLc¦§©¨§©§¥

àøeqàî40xaecnyk - ¥¦¨
z`xie zecdi ly mipipra
icedi yixtdl ,miny

,xeqi` zeyrlniL àìC Ÿ©¨
,ïøîàc àîòè éàä- ©©£¨§©¨¨

xn`py mrhd jiiy `l
,mlerd ipipra ,lirl
Îyecwd ly eicia mdy
oi` okl xy` ,`edÎjexa
el mxby in lr qerkl dn

,dnecke wfpd z`Bîëe§
áeúkL41óö÷iå" : ¤¨©¦§Ÿ

íeMî eðéäå ,"äLî- Ÿ¤§©§¦
,iptnåéðôì äø÷ä 'ä ék¦¦§¨§¨¨

éLeøôàì ,Bæ äåöî¦§¨§©§¥
,àøeqàîyextl - ¥¦¨
,xeqi`n:BúBkæì éãk- §¥§©

xacdy itkn ynn jtidd
,mlerd ipipra wfp iabl

.lirl xaqend itk
eäæ Cà,xaecn df lk - ©¤

úBçîì Bãéa LiLkexag z` `ipdle -ìò Bñòëå Btö÷a §¤¥§¨¦§§¦§§©£©
;Bøáç,miny z`xie zecdi ly mipipra qerkl el xzen f` - £¥

,epax dyna xacd didy itk,úBçîì Bãéa ïéàLk ìáà£¨§¤¥§¨¦§
ïBâk,lynl enk -éøëð,ieb -,Búlôúa Bìaìáîe øaãîä §¨§¦©§©¥§©§§¦§¦¨

ïk íà,dl`yd zxxerzn -,Bì 'ä äNò úàf äîieby - ¦¥©Ÿ¨¨
,ezltza el rixtiõnàúéå øabúiL éãk íà-ék úàæ ïéà¥Ÿ¦¦§¥¤¦§©¥§¦§©¥

ãò ,Ck ìk äìBãb äðeëáe álä ÷îòa ,Búlôúa øúBé¥¦§¦¨§Ÿ¤©¥§©¨¨§¨¨¨©
.éøëpä éøeac òîLé àlLrewy jk lk didi `ed ,oky - ¤Ÿ¦§©¦¥©¨§¦

.eaiaq dyrpd z` llk rney `ed oi`y ,ezltzaCà©
éøö Bæ äâøãîlLäöòå .äîeöòå äaø úeøøBòúä C ¤§©§¥¨¨¦¦§§©¨©£¨§¥¨

éäî àéä ,Bæ úeøøBòúäì äöeòÎa zeppeazdd -äæ ïéðò ©§¨§¦§§¦¥¦§¨¤
äðéëMä úãéøé ïéðò ïðBaúéå Baì ìà íéNiLk ,Bîöò©§§¤¨¦¤¦§¦§¥¦§©§¦©©§¦¨

"íéàìt ãøzå" ,ìBëéák42dúøàäî õBöéð Laìúäì ,- ¦§¨©¥¥§¨¦§¦§©¥¦¥¤¨¨¨
,zetilwd jezaúBtìwä CBúa úeìb úðéçáa àéä øLà£¤¦¦§¦©¨§©§¦

,íúBéçäì ììk Cøcjeza zelba `id ef dx`d illk ote`a - ¤¤§¨§©£¨
,ozeigdl ick ,zetilwddúøàä õBöéð íòtä äzòå§©¨©©©¦¤¨¨¨

úeìb úðéçáa Laìúî¦§©¥¦§¦©¨
éøëð øeaãa èøt Cøc¤¤§¨§¦¨§¦
íéøác øaãîä ,äæ¤©§©¥§¨¦
,'ä úãBáò íéìaìáîä©§©§§¦£©

,älôzä úðek àéä- ¦©¨©©§¦¨
rixtdl iebd oevxay

,ef dltzlBîëe§
äæ" ék ,ìéòì øàaúpL¤¦§¨¥§¥¦¤

,"'eëå äæ únòìdyr - §ª©¤§
,miwl`dïBéìòä øåaãå§¦¨¤§

ïBzçzä øeaca Laìúî¦§©¥©¦©©§
,'eëåzpiga xnelk - §

dlrnly xeaicd
dpezgz dbxca zyalzn
ici lre ,xeaica
zcxei `id zelylzyd
,zetilwd z` zeigdl cr
èìL øLà" Lnî eäæå§¤©¨£¤¨©
"Bì òøì íãàa íãàä- ¨¨¨§¨¨§©

iebdy ,df dxwna ,xnelk
,zelb zpigaa ,ea yi
lvpn ,dyecw ly uevip
rixtdl uevipd z`
df ixd ,ezltza icedil
'dtilw'y itk ynn
z`fe ,dyecwa zhley
zeig siqedl ick
opeazi mc`y drya ixd .dpeek xzia lltzdl ,dyecwa
cgeina `idy ,zelba dpikyd ly d`ltpde dlecbd dcixia
df xac xxeri - ezltza el rixtnd iebd ly envr df oipra
zle`b xak didzy ,dpeek xzia lltzdl mc`d z` envr

:owfd epax oeylae ,dpikydäæ-éãé-ìòL eðéäcici lr - §©§¤©§¥¤
,xen`d lka zeppeazddìltúäì íãàä øøBòúîøúBé ¦§¥¨¨¨§¦§©¥¥
,àaìc à÷îòî äðeëa,ald wnern -òîLé àlL ãò §©¨¨¥¨§¨§¦¨©¤Ÿ¦§©

.åéøeacaehÎmyÎlrad ixac mixaqen xen`d lkn .iebd ly - ¦¨
icedi ly ezltz zrya xacnd iebdy ,"y"aixd z`eev"a
lkl ,oky - dfa zeyalzda `id dpikyd ixd ,jka el rixtne
jeza zelb ly avna `ede ,dyecw ly uevip yi mlera xac
icedid z` `iadl ,iaeig oeekn jka yi - efn dxizie ,iebd
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ùã÷ä úøâà
øçàåìëì íéòåãéå íéåìâä äìàä úîàäå íéøáãä

ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî
åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë
êàåøéáç ìò åñòëå åôö÷á úåçîì åãéá ùéùë åäæ

øáãîä â"åò ïåâë úåçîì åãéá ïéàùë ìáà
úàæ ïéà åì 'ä äùò úàæ äî ë"à åúìôúá åìáìáîå
áìä ÷îåòá åúìôúá øúåé õîàúéå øáâúéù éãë à"ë
êà â"åòä éøåáã òîùé àìù ãò ë"ë äìåãâ äðååëáå
äöòå .äîåöòå äáø úåøøåòúä êéøö åæ äâøãîìù
íéùéùë åîöò äæ ïéðòî àéä åæ úåøøåòúäì äöåòéä
ãøúå ìåëéáë äðéëùä úãéøé ïéðò ïðåáúéå åáì ìà
'éçáá àéä øùà äúøàäî õåöéð ùáìúäì íéàìô
íòôä äúòå íúåéçäì ììë êøã úåôéì÷ä êåúá úåìâ
øåáãá èøô êøã úåìâ 'éçáá ùáìúî äúøàä õåöéð
àéä 'ä úãåáò íéìáìáîä íéøáã øáãîä äæ â"åò
øåáãå 'åëå äæ úîåòì äæ éë ì"ùîëå äìôúä úðååë
øùà ùîî åäæå 'åëå ïåúçúä øåáãá ùáìúî ïåéìòä
øøåòúî æ"éòù åðééäã åì òøì íãàá íãàä èìù
àìù ãò àáìã à÷îåòî äðååëá øúåé ììôúäì íãàä
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ב.39. לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ



oeygxnפח 'b iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ג' שישי יום
,`nw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íúñéôúù éì äîåãîëå,anw 'nr cr:éô éøîà

dpikyd zelba zeppeazdl.dpeek xzia dlitzleáúkM äîe©¤¨©
èwìîä,"y"aixd z`eev" ly -"äúøL"dpikydy - ©§©¥¨§¨

,ieba "dzxy"lä ïeëì òãé àì-íL-ìòaä ék ,÷ec÷ãa ïBL Ÿ¨©§©¥©¨§¦§¦©©©¥
ìa äøBz éøác øîBà äéä ì"æ áBèìa àìå Léãéà ïBLïBL ©¨¨¥¦§¥¨§¨¦¦§Ÿ¦§

,Lãwä`ian' okle - ©Ÿ¤
ycewd oeyla 'zexezd
`le okezd z` wx azk
ÎmyÎlrad ly epeyl z`
iehiaa drh `ede ,aeh
ote`d xe`iz ly oekpd
jeza zelba dpikyd ji`

,iebdøîBì äöøå§¨¨©
,"äLaìúð"`l - ¦§©§¨

oipr dzernyny "dzxy"
`l` ,dpiky ielib ly

,"dyalzp".úeìb úðéçáa eðéäå.ielib `le -eäæådn - §©§¦§¦©¨§¤
:my aezky,"'eë éøëð àeä íà èøôáe"yexitd itly - ¦§¨¦¨§¦

`id dpeekdyz`xydlz`xyd didzy recn ,dpikyd

xy`n xzei ,ezltza icedil rixtne xacnd ieba dpikyd
`l` - ?icediaæàL,ieba -àéä,dpikyd -úeìb úðéça ¤¨¦§¦©¨

àø÷ð äðéëL úøàä ïî õBöéð íà dîúì ïéàå .øúBéa- §¥§¥¦§Ÿ©¦¦¦¤¨©§¦¨¦§¨
,"y"aixd z`eev"aïçkLà àäc ,"äðéëL" íLaixdy - §¥§¦¨§¨©§§¨

,ep` mi`venelôàL¤£¦
àøáð Càìîuevip `l - ©§¨¦§¨
,dpikyd lyíLa àø÷ð¦§¨§¥

àøiå úLøôa 'ä- §¨¨©©¥¨
weqta43l` 'c` xn`ie" :

,"jcar lrn xearz `p
,ï"aîøä Leøôì- §¥¨©§©

cg`l jk xn` mdxa`y
,eil` e`ay mik`lnd

áeúkL Bîëe44àø÷zå" : §¤¨©¦§¨
,xbd -øácä 'ä íL¥©Ÿ¥

,"'eëå äéìàxaecny ,df iptly miweqta ,yxetna aezk my - ¥¤¨§
.j`ln zece`.àáeè àðåb éàäëedaxda jkl dnecae - §©©§¨¨

.zenewn

,éì änãîëå,owfd epax azek -íúñéôzLlr mziiyewe - §¦§ª¤¦¤§¦¨¨
,"y"aixd z`eev"lä ÷ec÷c ãvî dðéà,ïBL,"dzxy" - ¥¨¦©¦§©¨

íäì ïéàL ,úBtìwa äðéëMä úeLaìúä ïéðò øwòî àlà¤¨¥¦©¦§©¦§©§©§¦¨©§¦¤¥¨¤
íéìebìbä øôña ì"æ é"øàä áúkM äîa äðeîà45,- ¡¨§©¤¨©¨£¦©§¥¤©¦§¦

zeyalzd zece`
i` .zetilwa mb dpikyd
dywy dny xnel xyt`
dlekiy lawl mdl
zeyalzd zeidl
dnl m`ez ,ieba dpikyd
zece` azek l"fix`dy
dpikyd zeyalzd
l"fix`dy iptn ,zetilwa
,"zeipgex" zetilwa oc
zece` xaecn o`k eli`e
- dfd mlera inyb ieb
ïéa ÷lçì eöøé íàL¤¦¦§§©¥¥
íéiðçeøä úBtì÷§¦¨£¦¦
íéìelb éãáBòì§§¥¦¦

íéiîLbäoi` ef dwelg - ©©§¦¦
ixdy ,qiqa dlEì ïéà¥§

ïë-ét-ìò-óàå ,õøàä øôòk éîLb,"dlaw"a aezk - ©§¦©£©¨¨¤§©©¦¥
c úeëìîc úeëìî Ba úLaìúîmler -dëBúáe äiNò ¦§©¤¤©§§©§©£¦¨§¨

,'eë äøéöéc úeëìîzekln"e "d`ixac zekln" - ©§¦¦¨
,"zeliv`cíàå .ìéòì økæpëådpikydy xnel mdl dyw - §©¦§¨§¥§¦

ieba zyalzn,éøä ,íéøëpä úBLôð úàîè íeMî¦ª§©©§©¨§¦£¥
' âeefî íäéúBLôð'àá÷eðå ïétðà-øéòæ,zeklne `"f - ©§¥¤¦¦§¥©§¦§§¨

,ì"æ é"øàä éáúëa áeúkL Bîk ,íéiðçeøä úBtì÷c¦§¦¨£¦¦§¤¨§¦§¥¨£¦©
àöîð,ixd -íéiðçeøäLod ,zeipgexd zetilwd -øB÷î ¦§¨¤¨£¦¦§

.íúàîèxy`ae - ª§¨¨
ixd zeipgexd zetilwl

y md mixaeqdleki
zeyalzd oda zeidl
,`eti` ,recn - dpikyd
jk didiy xyt` i`
?mlerd zene` zeytpa

éøö úîàa Càøeàa C ©¤¡¤¨¦¥
éà ,áçøàeä C ¨¨¥

,Bæ úeLaìúä- ¦§©§
zyalzn dpikydy
zetilwa mb ,zetilwa
zene`a mbe zeipgexd

,dhnl mlerdàì ìáà£¨Ÿ
eðéìòzxez ilbn lr - ¨¥

ÎmyÎlrad ,zeciqgd
,owfd epaxe cibnd ,aeh

íúðeìz,mdizeprhe -.ì"æ é"øàä éáúk ìò íà-ékmy - §¨¨¦¦©¦§¥¨£¦©
.zetilwa dpikyd zeyalzd oipr aezk,òîBL éðãLçé ìàå§©©§§¥¦¥©

ïèéLôäì ì"æ é"øàä éøác ézðáäL éðéòa éðàL¤£¦§¥©¤¥©§¦¦§¥¨£¦©§©§¦¨
áBè-íL-ìòaä éøác Løôì ÷ø éúàa àì ék ;ïúeiîLbî¦©§¦¨¦Ÿ¨¦©§¨¥¦§¥©©©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïéåëì òãé àì äúøù è÷ìîä ù"îå .åéøåáéã òîùé
à"ìá ú"ã øîåà äéä ì"æ è"ùòáä éë ÷åã÷ãá ïåùìä
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פט oeygxn 'b iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ג' שישי יום
,`nw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íúñéôúù éì äîåãîëå,anw 'nr cr:éô éøîà

dpikyd zelba zeppeazdl.dpeek xzia dlitzleáúkM äîe©¤¨©
èwìîä,"y"aixd z`eev" ly -"äúøL"dpikydy - ©§©¥¨§¨

,ieba "dzxy"lä ïeëì òãé àì-íL-ìòaä ék ,÷ec÷ãa ïBL Ÿ¨©§©¥©¨§¦§¦©©©¥
ìa äøBz éøác øîBà äéä ì"æ áBèìa àìå Léãéà ïBLïBL ©¨¨¥¦§¥¨§¨¦¦§Ÿ¦§

,Lãwä`ian' okle - ©Ÿ¤
ycewd oeyla 'zexezd
`le okezd z` wx azk
ÎmyÎlrad ly epeyl z`
iehiaa drh `ede ,aeh
ote`d xe`iz ly oekpd
jeza zelba dpikyd ji`

,iebdøîBì äöøå§¨¨©
,"äLaìúð"`l - ¦§©§¨

oipr dzernyny "dzxy"
`l` ,dpiky ielib ly

,"dyalzp".úeìb úðéçáa eðéäå.ielib `le -eäæådn - §©§¦§¦©¨§¤
:my aezky,"'eë éøëð àeä íà èøôáe"yexitd itly - ¦§¨¦¨§¦

`id dpeekdyz`xydlz`xyd didzy recn ,dpikyd

xy`n xzei ,ezltza icedil rixtne xacnd ieba dpikyd
`l` - ?icediaæàL,ieba -àéä,dpikyd -úeìb úðéça ¤¨¦§¦©¨

àø÷ð äðéëL úøàä ïî õBöéð íà dîúì ïéàå .øúBéa- §¥§¥¦§Ÿ©¦¦¦¤¨©§¦¨¦§¨
,"y"aixd z`eev"aïçkLà àäc ,"äðéëL" íLaixdy - §¥§¦¨§¨©§§¨

,ep` mi`venelôàL¤£¦
àøáð Càìîuevip `l - ©§¨¦§¨
,dpikyd lyíLa àø÷ð¦§¨§¥

àøiå úLøôa 'ä- §¨¨©©¥¨
weqta43l` 'c` xn`ie" :

,"jcar lrn xearz `p
,ï"aîøä Leøôì- §¥¨©§©

cg`l jk xn` mdxa`y
,eil` e`ay mik`lnd

áeúkL Bîëe44àø÷zå" : §¤¨©¦§¨
,xbd -øácä 'ä íL¥©Ÿ¥

,"'eëå äéìàxaecny ,df iptly miweqta ,yxetna aezk my - ¥¤¨§
.j`ln zece`.àáeè àðåb éàäëedaxda jkl dnecae - §©©§¨¨

.zenewn

,éì änãîëå,owfd epax azek -íúñéôzLlr mziiyewe - §¦§ª¤¦¤§¦¨¨
,"y"aixd z`eev"lä ÷ec÷c ãvî dðéà,ïBL,"dzxy" - ¥¨¦©¦§©¨

íäì ïéàL ,úBtìwa äðéëMä úeLaìúä ïéðò øwòî àlà¤¨¥¦©¦§©¦§©§©§¦¨©§¦¤¥¨¤
íéìebìbä øôña ì"æ é"øàä áúkM äîa äðeîà45,- ¡¨§©¤¨©¨£¦©§¥¤©¦§¦

zeyalzd zece`
i` .zetilwa mb dpikyd
dywy dny xnel xyt`
dlekiy lawl mdl
zeyalzd zeidl
dnl m`ez ,ieba dpikyd
zece` azek l"fix`dy
dpikyd zeyalzd
l"fix`dy iptn ,zetilwa
,"zeipgex" zetilwa oc
zece` xaecn o`k eli`e
- dfd mlera inyb ieb
ïéa ÷lçì eöøé íàL¤¦¦§§©¥¥
íéiðçeøä úBtì÷§¦¨£¦¦
íéìelb éãáBòì§§¥¦¦

íéiîLbäoi` ef dwelg - ©©§¦¦
ixdy ,qiqa dlEì ïéà¥§

ïë-ét-ìò-óàå ,õøàä øôòk éîLb,"dlaw"a aezk - ©§¦©£©¨¨¤§©©¦¥
c úeëìîc úeëìî Ba úLaìúîmler -dëBúáe äiNò ¦§©¤¤©§§©§©£¦¨§¨

,'eë äøéöéc úeëìîzekln"e "d`ixac zekln" - ©§¦¦¨
,"zeliv`cíàå .ìéòì økæpëådpikydy xnel mdl dyw - §©¦§¨§¥§¦

ieba zyalzn,éøä ,íéøëpä úBLôð úàîè íeMî¦ª§©©§©¨§¦£¥
' âeefî íäéúBLôð'àá÷eðå ïétðà-øéòæ,zeklne `"f - ©§¥¤¦¦§¥©§¦§§¨

,ì"æ é"øàä éáúëa áeúkL Bîk ,íéiðçeøä úBtì÷c¦§¦¨£¦¦§¤¨§¦§¥¨£¦©
àöîð,ixd -íéiðçeøäLod ,zeipgexd zetilwd -øB÷î ¦§¨¤¨£¦¦§

.íúàîèxy`ae - ª§¨¨
ixd zeipgexd zetilwl

y md mixaeqdleki
zeyalzd oda zeidl
,`eti` ,recn - dpikyd
jk didiy xyt` i`
?mlerd zene` zeytpa

éøö úîàa Càøeàa C ©¤¡¤¨¦¥
éà ,áçøàeä C ¨¨¥

,Bæ úeLaìúä- ¦§©§
zyalzn dpikydy
zetilwa mb ,zetilwa
zene`a mbe zeipgexd

,dhnl mlerdàì ìáà£¨Ÿ
eðéìòzxez ilbn lr - ¨¥

ÎmyÎlrad ,zeciqgd
,owfd epaxe cibnd ,aeh

íúðeìz,mdizeprhe -.ì"æ é"øàä éáúk ìò íà-ékmy - §¨¨¦¦©¦§¥¨£¦©
.zetilwa dpikyd zeyalzd oipr aezk,òîBL éðãLçé ìàå§©©§§¥¦¥©

ïèéLôäì ì"æ é"øàä éøác ézðáäL éðéòa éðàL¤£¦§¥©¤¥©§¦¦§¥¨£¦©§©§¦¨
áBè-íL-ìòaä éøác Løôì ÷ø éúàa àì ék ;ïúeiîLbî¦©§¦¨¦Ÿ¨¦©§¨¥¦§¥©©©¥
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oeygxn 'c ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ד' קודש שבת יום
אגרת כו  ,anw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àùð 'ô î"øá åë,284 'nr cr:î"øá ë"ò

íbLa .ì"æ é"øàä úìa÷ ét-ìò åéãéîìúå ì"ædxizi mbe - ©§©§¦¨©¦©¨©¨£¦©§¤©
`id zn`dy ,efnäæ ïéðòLlka `vnp `edÎjexaÎyecwdy - ¤¦§¨¤

,xzeia zekenpd zebxca mb ,dbixcn lkae mewnúîëçî Bðéà¥¥¨§©
"eðé÷ìà 'äì úøzñpä"îe äìawä46eðì úìâpä"î íà-ék , ©©¨¨¥©¦§¨Ÿ©¡Ÿ¥¦¦¥©¦§Ÿ¨

ïéîàäì ,"eðéðáìe§¨¥§©£¦
àø÷îa äîìL äðeîà¡¨§¥¨¤¦§¨
áeúkä øacL àìî47: ¨¥¤¦¤©¨

úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤
íàð ,àìî éðà õøàä̈¨¤£¦¨¥§ª
àöBé àø÷î ïéàL ,"'ä¤¥¦§¨¥

.BèeLt éãéî- ¦¥§
`ln `edÎjexaÎyecwdy
mbe minya mb `vnpe
mipipra mb ,ux`a
mipipra mbe miipgexd

,miinybdàéä íâå§©¦
äèeLt äðeîà- ¡¨§¨

zlaewnúeììk ízña¦§©§¨
íãéa äøeñîe ,ìàøNé¦§¨¥§¨§¨¨
íéLBãwä íäéúBáàî¥£¥¤©§¦

úeîéîúa eëìäL- ¤¨§¦§¦
,dninz dpen`a,'ä íò¦

éLBðà ìëNa ø÷çì éìa§¦©£Ÿ§¥¤¡¦
oiadl -úe÷ìàä ïéðò¦§©¨¡Ÿ

äìòîì àeä øLà£¤§©§¨
,õ÷ ïéà ãò ìëOäî¥©¥¤©¥¥

òãéì,lkya -éààeä C ¥©¥
÷ø ."õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤©
eàa áBøwî íéLãçL¤£¨¦¦¨¨

ø÷çì,lkya -äøé÷ça ©£Ÿ©£¦¨
,Bæ`ln zewl` ji` -

,mlerd lk z`àlà ìëOä ìà íäì áø÷ì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¨¤¤©¥¤¤¨
,ì"æ é"øà éáúkî úBçe÷ì úBîc÷ä ét-ìò à÷åc©§¨©¦©§¨§¦¦§¥£¦©
.ïãò-íúîLð éúBaøî ézòîML éôëe ,ïúeiîLbî úBèLôîª§¨¦©§¦¨§¦¤¨©§¦¥©©¦§¨¨¥¤

,mdicinlze cibnd axdn ,aehÎmyÎlradn -øLôà éà Cà©¦¤§¨
,úòîBL ïæàì ätî íà-ék ,ázëîa áèéä äæ øàáì§¨¥¤¥¥§¦§¨¦¦¦¤§Ÿ¤©©

àøB÷ 'ä øLà íéãéøOìå älâñ éãéçéì48:áéúëãk ,enk - ¦¦¥§ª¨§©§¦¦£¤¥§¦§¦
aezky49òîBL äzà ïä ììkîe ,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe" :§©§¥£©¨¦Ÿ¦§©¥©¨¥©

'eë50.dl`y ,e`l -
'd z` miyxec mpi`y
oky ,oiadl mileki mpi`
mileki dl` mipipr oiadl
,'d z` miyxecy dl` wx
dzlbzpy zewl` oiadl
,llka dxezd zeinipta
ly ote`a dbyda d`ae

"oeqpxtzi"51zxeza
.zeciqgd

íúéàø ízà ,äpä- ¦¥©¤§¦¤
icbpnl owfd epax azek

,zeciqgd zxezLeøt¥
íéøôqî ãçà øîàî©£¨¤¨¦§¨¦

,íéòeãéäzxez ly - ©§¦
,zeciqgdàîâeãì§§¨

ìk íb ék ,úBàìe§¦©¨
íéäeîzä íéøîànä- ©©£¨¦©§¦

,zeiyew mdilr miywnye
øeàáe Leøt íäì Lé¥¨¤¥¥

.ïç éòãBéì áèéä- ¥¥§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

.(dlawdee÷é àì Cà©Ÿ§©
íúìòîowfd epax dpet - ©£¨¨

,ceaka mdil`øàáì éìà¥©§¨¥
ék ,ázëîa ìkä íäì̈¤©Ÿ§¦§¨¦
äãák äëàìî àéä¦§¨¨§¥¨
íkî eçlL eöøz íà ÷ø ,ïôà íeLa øLôà éàå ,äaøîe§ª¨§¦¤§¨§Ÿ¤©¦¦§¦§¦¤
,'ä äöøé íà Ba øaãà ät ìà äôe ,äãòaL ãçéîe ãçà¤¨§ª¨¤¨¥¨¤¤¤£©¤¦¦§¤

:"éô éøîà ïBöøì eéäé"å ,éôéhäa ét íò äéäé 'äå©¦§¤¦¦§©¦¦§¦§§¨¦§¥¦

epax azk ("ycewd zxb`"n) ycewd zexb`y zexnly ,oiivn iaxd

zxb`"a eipa oze` exciqe evaiw ,ezewlzqd ixg`e ,mipey mipnfa owfd

xcq itl `ly zexb`d z` exciq mde ,(dncwda `aend itk) "ycewd

zpya ,zewlzqdd iptl dazkp 'k oniq ycewd zxb` ,oky) ozaizk

,wecexedn rlrcprn iax zewlzqd ixg` azkp j"f oniqe ,b"rwz

zxb` oia zekiiy `evnl milekiyk ,z`f lka - (jxra h"nwz zpya

oe`bd ipa exciq recn mrh ynyl xacd leki ,dzncewl zg`

jxca xnel ixd mileki .eqtcpy itk xcqa zexb`d z` xagnd

:d"k oniql zekiiy zi`xp e"k oniq ycewd zxb`a mby ,xyt`

.åëzeyalzd oipr xaqed - d"k oniq - zncewd zxb`ay xg`l

ji` ,xiaqdl e"k oniqa zxb`d d`a ,zetilwd jeza zelba dpikyd

dn ,xzqde mlrd dxeza mb yi zelba dpikyd zeyalzd cvny

ici lry ,`id icedi ly ezceare ,dxezd xe` lr dxizqn "dtilw"dy

dnl dtqed meyn jka yi .xzqdde mlrdd z` xiqi dxeza ezribi

z` cixtdle rxdn aehd z` xxal icedi ly dceard dpyi dxezay
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oeygxnצ 'c ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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צי היום יום . . . 

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ין  דּוׁשִ ַעת ַהּקִ ְצֹות ֵהם ַטּבַ ם".. ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּמִ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ ׁשְ י ּגִ ֵלכּו ּגֹו' ְוָנַתּתִ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך־הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש־ּבָ ׁש ַהּקָ ֶהם ִקּדֵ ּבָ ׁשֶ

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל 
הבית, און זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט 

זיין בר פלוגתא קורע כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און 
זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט 
זיין הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען 
לעבען אים, ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי 

הָאבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.
ָאדער אין  יעדער כח איז פאראן א פועל דבר:  פון  בַאווייזט קלָאהר, אז  דָאס 
א לבוש חומרי, ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און 

איידעלערע געפילען.

ַעם  ִית', ּוִבְהיֹותֹו ּפַ ַעל ּבַ ל ָהִעיר מֶעִזיּבּוז' ָהְיָתה לֹו ְמִריָבה ִעם עֹוד 'ּבַ ים' ׁשֶ ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ֶאָחד ֵמַה'ּבַ
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵאֶצל ַהּבַ

ֵעיַנִים  ּבְ ְלָידֹו  ב  ּוְלִהְתַיּצֵ ֲחֵבירֹו,  ִעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיַדִים  ֵלב  ְלׁשַ ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  ה  ִצּוָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ֵאָליו.  ָסמּוְך  ּבְ ָעְמדּו  ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵני  ׁשְ ְתֵפי  ּכִ ַעל  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָיָדיו  יַח  ִהּנִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֲעצּומֹות. 
ְיִריבֹו  ֶאת  קֹוֵרַע  ִית'  ַעל־ַהּבַ 'ּבַ יַצד  ּכֵ ָראּו  ֵהם  דֹוָלה:  ּגְ ֵאיָמה  ִמּתֹוְך  ִלְצעֹוק  ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵהֵחלּו  ְלֶפַתע 

ָדג! ּכְ

ר ְלָתְפסֹו ַרק  ֶאְפׁשָ ְלבּוׁש ָחְמִרי, אֹו רּוָחִני ׁשֶ ָבר: ִאם ּבִ נֹו ּפַֹעל ּדָ ל ּכַֹח ֶיׁשְ ּכָ ּמִ ֵברּור, ׁשֶ ֶזה מֹוִכיַח ּבְ
ים ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר. חּוׁשִ ּבְ

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד. –  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "יֹאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צב

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך־  דֹוׁש־ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ה",  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ ָ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו־ַהּשׁ
יצֹוצֹות  ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל־ָידֹו ְמַחּכִ ִריִכים ְלִהְתּבָ ַהּצְ

ְוהֹוְלִכים  ָלֶהם  ים  ְמַחּכִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ רּוִרים  ַהּבֵ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ֵהם  רֹוִאים  ה,  ְרִאּיָ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ב  ְמַסּבֵ ּבֹות  ַהּסִ ל  ּכָ ת  ְוִסּבַ ָהִעּלֹות  ל  ּכָ ִעיַלת  ה  ִהּנֵ ֵמֶהם[,  חּוץ  ים  ]=ְוַהֲאָנׁשִ ר  ּבַ ּדֶ א  ְוַעּמָ ַעְצָמם.  ּבְ ה  ּמָ ׁשָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות 
הָאט דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין 
ברודער מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף 
לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט 

נָאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ תרנ"א:  ְלָך  ֶלְך  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר ַרּבֵ
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ בּוַע. לֹא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך 
לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף 
מפרסם זיין ג-טליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו 

איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ָ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאלֹקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



צג היום יום . . . 

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ֵני  ַנְפׁשֹות ּבְ ם ּבְ י־ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. לֹא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ

שבת 
קודש

התלמידים שנקראים בנים"18, והכוונה ב"הוי' לי בעוזרי" הוא שפועלים ש"גם בהעוזרים יהי' 
גילוי שם הוי'"(.

וי"ל שבכך רצה הרבי לפסוק דין19 של תורה )ובתורה גופא, במאמר חסידות, פנימיות 
התורה, שנקראת חכמת האמת( בנוגע לכל אלה משתדלים עבור שחרורו, שאע"פ ש"בהשקפה 
שהם היו “עוזרי" – ועי"ז היו מהמצב של סכנה גלוי' עבור  ראשונה" נראה )בדרך הטבע( 
ה"עוזר", ובמילא היו זקוקים לזכויות גדולות ומיוחדות כדי שיינצלו, ובפרט – באופן שלא 
יישאר שוב רושם כלל וכלל, ומאחר שהמצב לא הי' )תמיד( כזה כנ"ל, לכן פסק הרבי שזהו 
רק השקפה ראשונה, אבל  באמת הרי “אין עוד מלבדו, ורק הוא לבדו הוא ית' הבורא . . ועוזר 

לו", והעזר הוא של “הוא לבדו הוא".

ולא רק שכן הוא האמת, אלא יתירה מזו, זה הי' ניכר בגילוי )ע"י אמירת המאמר( שהעזר 
הוא רק של “הוא לבדו הוא". 

וענין זה התבטא בגילוי גם אצל ה"עוזרים" המשתדלים עבור הרבי שעשו זאת לא עפ"י 
בכל  והלכו  ללא שום חשבון20,  זה  עבור  נפשו  כל אחד מהם מסר  חשבונות שכליים, אלא 
הדרכים המסוכנות, אולי יצליחו עכ"פ להקל את המאסר, או אפילו לעזור להביא את הגאולה.

בגילוי   ויכלו לראות בפעולותיהם  זה לא תפסה מקום כלל מציאותם,  בנדון  ולכן הרי 
שאין זה העזר שלהם, אלא זה בא מ"הוא לבדו הוא", שהקב"ה לבדו עושה כל זה.

ולפי זה מובן הטעם שזה לא הזיק באיזה אופן שהוא )אפילו לא אח"ז(, כי זהו העזר של 
“הוא לבדו הוא", של “אמיתת המצאו"21, ולא שייך שמישהו ייפגע בזה. יתירה מזו, לא צריך 

להיזקק ל"נס" שזה לא יזיק, כי עפ"י טבע אי אפשר לפגוע ב"אמיתת המצאו". 

ונמצא שלאמיתתו של דבר, לא עמדו ב"מקום סכנה"22 )שלשם כך צריך נס גדול להינצל 
מזה(, כי זה נעשה בגילוי מצד “אמיתת המצאו" )אלא שזה התבצע ע"י פלוני ופלוני כו'(, כך 
שמלכתחילה אין מקום שלמישהו יהי' נזק באיזה אופן שהוא, כי במקרה זה כך הוא טבע הדברים.      

18( ראה פרש"י ואתחנן ו, ז )מספרי שם(. 
19( עפי"ז יומתק מה שמביא תיכף בתחילת המאמר מהרמב"ם דוקא "יסוד היסודות כו'" )שלא הובא בלקו"ת וסה"מ תקס"ד שם( – כי 

הרמב"ם הוא ספר "הלכות הלכות" )הקדמת הרמב"ם לס' היד(. 
20( וי"ל שגם ענין זה נרמז בהמאמר, שמאריך ד"בעת צרה ר"ל  . . אנו רואים . . דטבע בנ"א . . הם מתקרבים לכל אשר יצליח, וכמ"ש 
רבים אוהבי עשיר ומתרחקים מכל קשי יום ומר נפש ר"ל", שמזה הוכחה, שההשתדלות של האנשים ההם עבור כ"ק מו"ח אדמו"ר 

לא היתה מצד טבע נפשם, אלא ענין של מסירות נפש )להעיר מתו"א תולדות יט, סע"ב ואילך(.   
21( עפ"ז יומתק מה שמביא בתחילת המאמר "דד' תיבות אלו יסוד היסודות ועמוד החכמות הם ר"ת הוי'" )ומאריך דשם הוי' הוא 
המהווה, ורק שההתהוות בפועל הוא ע"י שם אלקים( – כי בזה מדגיש שהעזר הזה אינו מתייחס לשם אלקים )מדת הגבורה והצמצום( 

כי־אם לשם הוי', שאין מקום למציאות, אין עוד מלבדו כי הוא המהווה המציאות וכו'.  
22( דידועה השקו"ט אם מחויב להכנס לספק סכנה להציל את חבירו )ראה ב"י וב"ח לטור חו"מ בסופו. וראה אנצקלופדי' תלמודית 
ע' הצלת נפשות ע' שמח-ט. וש"נ( – ב' הדיעות הובא בשו"ע אדה"ז חלק חו"מ הל' נזקי גוף ונפש כו' )סעיף ז(, ומסיק "וספק נפשות 
להקל". ובהל' שבת )סשכ"ט ס"ח( סתם כדיעה הב' )שאין להיכנס בספק סכנה(. ולהעיר שבנדו"ד: א( ההשתדלות כו' במדינה ההיא 
כו' היתה יותר מ)סתם( ספק סכנה. ב( לאידך, הצלחת ההשתדלות )ע"י הנמצאים במדינה ההיא, תחת ממשלה ההיא( היתה בספק 

גדול, וצ"ע האם גם בנדון כזה יש חיוב )גם לדיעה הא'( להיכנס בספק סכנה. וראה אנצקלופדי' תלמודית שם. ואכ"מ.    

התלמידים שנקראים בנים"18, והכוונה ב"הוי' לי בעוזרי" הוא שפועלים ש"גם בהעוזרים יהי' 
גילוי שם הוי'"(.

וי"ל שבכך רצה הרבי לפסוק דין19 של תורה )ובתורה גופא, במאמר חסידות, פנימיות 
התורה, שנקראת חכמת האמת( בנוגע לכל אלה משתדלים עבור שחרורו, שאע"פ ש"בהשקפה 
שהם היו “עוזרי" – ועי"ז היו מהמצב של סכנה גלוי' עבור  ראשונה" נראה )בדרך הטבע( 
ה"עוזר", ובמילא היו זקוקים לזכויות גדולות ומיוחדות כדי שיינצלו, ובפרט – באופן שלא 
יישאר שוב רושם כלל וכלל, ומאחר שהמצב לא הי' )תמיד( כזה כנ"ל, לכן פסק הרבי שזהו 
רק השקפה ראשונה, אבל  באמת הרי “אין עוד מלבדו, ורק הוא לבדו הוא ית' הבורא . . ועוזר 

לו", והעזר הוא של “הוא לבדו הוא".

ולא רק שכן הוא האמת, אלא יתירה מזו, זה הי' ניכר בגילוי )ע"י אמירת המאמר( שהעזר 
הוא רק של “הוא לבדו הוא". 

וענין זה התבטא בגילוי גם אצל ה"עוזרים" המשתדלים עבור הרבי שעשו זאת לא עפ"י 
בכל  והלכו  ללא שום חשבון20,  זה  עבור  נפשו  כל אחד מהם מסר  חשבונות שכליים, אלא 
הדרכים המסוכנות, אולי יצליחו עכ"פ להקל את המאסר, או אפילו לעזור להביא את הגאולה.

בגילוי   ויכלו לראות בפעולותיהם  זה לא תפסה מקום כלל מציאותם,  בנדון  ולכן הרי 
שאין זה העזר שלהם, אלא זה בא מ"הוא לבדו הוא", שהקב"ה לבדו עושה כל זה.

ולפי זה מובן הטעם שזה לא הזיק באיזה אופן שהוא )אפילו לא אח"ז(, כי זהו העזר של 
“הוא לבדו הוא", של “אמיתת המצאו"21, ולא שייך שמישהו ייפגע בזה. יתירה מזו, לא צריך 

להיזקק ל"נס" שזה לא יזיק, כי עפ"י טבע אי אפשר לפגוע ב"אמיתת המצאו". 

ונמצא שלאמיתתו של דבר, לא עמדו ב"מקום סכנה"22 )שלשם כך צריך נס גדול להינצל 
מזה(, כי זה נעשה בגילוי מצד “אמיתת המצאו" )אלא שזה התבצע ע"י פלוני ופלוני כו'(, כך 
שמלכתחילה אין מקום שלמישהו יהי' נזק באיזה אופן שהוא, כי במקרה זה כך הוא טבע הדברים.      

18( ראה פרש"י ואתחנן ו, ז )מספרי שם(. 
19( עפי"ז יומתק מה שמביא תיכף בתחילת המאמר מהרמב"ם דוקא "יסוד היסודות כו'" )שלא הובא בלקו"ת וסה"מ תקס"ד שם( – כי 

הרמב"ם הוא ספר "הלכות הלכות" )הקדמת הרמב"ם לס' היד(. 
20( וי"ל שגם ענין זה נרמז בהמאמר, שמאריך ד"בעת צרה ר"ל  . . אנו רואים . . דטבע בנ"א . . הם מתקרבים לכל אשר יצליח, וכמ"ש 
רבים אוהבי עשיר ומתרחקים מכל קשי יום ומר נפש ר"ל", שמזה הוכחה, שההשתדלות של האנשים ההם עבור כ"ק מו"ח אדמו"ר 

לא היתה מצד טבע נפשם, אלא ענין של מסירות נפש )להעיר מתו"א תולדות יט, סע"ב ואילך(.   
21( עפ"ז יומתק מה שמביא בתחילת המאמר "דד' תיבות אלו יסוד היסודות ועמוד החכמות הם ר"ת הוי'" )ומאריך דשם הוי' הוא 
המהווה, ורק שההתהוות בפועל הוא ע"י שם אלקים( – כי בזה מדגיש שהעזר הזה אינו מתייחס לשם אלקים )מדת הגבורה והצמצום( 

כי־אם לשם הוי', שאין מקום למציאות, אין עוד מלבדו כי הוא המהווה המציאות וכו'.  
22( דידועה השקו"ט אם מחויב להכנס לספק סכנה להציל את חבירו )ראה ב"י וב"ח לטור חו"מ בסופו. וראה אנצקלופדי' תלמודית 
ע' הצלת נפשות ע' שמח-ט. וש"נ( – ב' הדיעות הובא בשו"ע אדה"ז חלק חו"מ הל' נזקי גוף ונפש כו' )סעיף ז(, ומסיק "וספק נפשות 
להקל". ובהל' שבת )סשכ"ט ס"ח( סתם כדיעה הב' )שאין להיכנס בספק סכנה(. ולהעיר שבנדו"ד: א( ההשתדלות כו' במדינה ההיא 
כו' היתה יותר מ)סתם( ספק סכנה. ב( לאידך, הצלחת ההשתדלות )ע"י הנמצאים במדינה ההיא, תחת ממשלה ההיא( היתה בספק 

גדול, וצ"ע האם גם בנדון כזה יש חיוב )גם לדיעה הא'( להיכנס בספק סכנה. וראה אנצקלופדי' תלמודית שם. ואכ"מ.    

המשך ביאור מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם" מעמוד צ
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ה'תש"פ  תשרי כ"ח ראשון יום שליח  על־ידי חליצה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰?ïéöìBç ãöék¥©§¦
àéäå àeä ãîBòå ...ïéîéa BLáBìå ...øBò ìL ìòðî Bì ïéàéáî§¦¦¦§¨¤§§§¨¦§¥§¦

.õøàì BúBà úëìLîe ìòðnä úöìBçå ...ïéc úéáa§¥¦§¤¤©¦§¨©§¤¤¨¨¤
אפשר ואי עצמו ביבם  להתקיים  צריכה  חליצה  מצוות 

שליח ידי על  שליח)לקיימה ע"י ד"ה שם ורש"י א, עד, וכתב(כתובות .

טו)הרא "ש  סי' פי"ב נעלו(יבמות "וחלצה  שנאמר  הוא  שהטעם 

ט)"elbxמעל  כה, השליח.(דברים של  רגלו מעל ולא  ,

סוברים  אב)ויש  בית קונטרס בחכמה, אב ב. כד, שלמה שהאשה(יד

מצוה זו  אין אצלה  כי בשבילה  לחלוץ  שליח לעשות  יכולה 

חולקים  רבים  אך חו"מ שבגופה , יואב חלקת רכג, סי' אהע"ז נזר (אבני

הכסף') נקודות 'עם שבספר בהסכמתם הרבנים דעת וכן ד. וכתבוסי'

ע "ה רבינו משה  מימות  רבותינו  "קבלת נגד  הם אלו  שדברים

לחלוץ שליח לעשות  יכולה  אינה  היבמה  וגם  עכשיו", עד 

במקומה .

לכך: והטעמים  ומהראיות 

ואפילו לכתחילה  חולצת  חתוכות , שידיה  "יבמה  א.

שליח, ידי על לחלוץ  יכולה  היא ואם הי"ח ). (להלן  בשיניה "

לעשות יכולה  היא  והרי  כך , כל לטרוח  צריכה  היא  מדוע 

במקומה ? שיחלוץ  שליח

בזיון " וזה  בפניו, וירקה  "שנאמר  חולץ  אינו  המלך (הל'ב.

ה"ג) פ"ב שגנאימלכים לאלמנתו , חולצים  אין שמת  מלך  וכן , .

מנעל חולצת תהא  שאלמנתו למלך  ה"ב).הוא  שם משנה ואם(כסף 

גנאי ? לידי תבוא  ולא  תמנה  שליח, למנות  יכולה

דין  בית בפני  נעשית החליצה  דין')ב . בבית והיא הוא ,('עומד

אליו יבמתו  'ונגשה  נעלו'ipirlשנאמר  וחלצה  (דברים הזקנים 

ט) היבמהכה, את  לראות  צריכים  שהדיינים  מובן ומזה .

זו תהיה  שליח שמינתה  מעידים  העדים  אם וגם  חולצת ,

' כתוב  והרי  ראיה , ולא  הזקנים '.ipirlידיעה 

המהרש "ם נזר)וגם  האבני לבעל בתשובתו יד, סי' א, מהרש"ם (שו"ת

ע"י שתחלוץ  להקל אפשר  הדחק  בשעת  שמא  המסתפק 

האדיר מהגאון ששמע כת "ר  שהודיעני "אחרי כתב: שליח,

הדר"ג דעת  וגם  בזה, לאסור  ז "ל  הרי "מ חידושי בעל הצדיק

להקל ". חלילה – הוא כן

ה'תש"פ  תשרי כ"ט שני יום בלבד? לחליצה 'זיקה' איסור יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰ïäî úçà äúéä̈§¨©©¥¤
,äNò éáiçî Bà ,äiðL íeMî íáiä ìò äøeñà [úåéçà éúùî]£¨©©¨¨¦§¦¨¥©¨¥£¥
íà ìáà .úBîaéúî àìå úBöìBç elà éøä ¯ ïéåàì éáiçî Bà¥©¨¥¨¦£¥¥§§Ÿ¦§©§£¨¦
õìBç äöøå ,Bì úøzî dúBçà ...åéìò äåøò ïäî úçà äúéä̈§¨©©¥¤¤§¨¨¨£¨ª¤¤§¨¨¥
ìò äwæ ïéàL ,ïäézL ìò Búwæ äìôð àì éøäL ;íaéî äöø̈¨§©¥¤£¥Ÿ¨§¨¦¨©§¥¤¤¥¦¨©

.äåøòä̈¤§¨
אחיות  משתי  אחת  ונפלו כאשר  שמתו אחים לשני נשואות (שהיו

השלישי) האח לפני שחייבליבום 'ערוה ' איסור היבם על אסורה 

מן פטורה זו "הרי בה , תופסים  קידושין ואין כרת עליו

כלל " זיקה  עליה  לו  ואין היבום ומן  פ"החליצה ה"ט)(לעיל ו

ועליו זקוקתו' 'אחות נחשבת  שאינה  באחותה  מותר ולכן

על  אסורה  האחיות  מן  כשאחת  אבל ליבמה. או לה  לחלוץ

לעריות ' 'שניות  משום  מדרבנן)היבם  'לאו'(האסורות באיסור  או

ה"וֿז) פ"א אישות הל' להתייבם (ראה ראויה  התורה  שמן  כיון (וגם -

תעשה') ה'לא את דוחה יבום מצות של ה'עשה' לאו מגזירתבאיסורי ורק

אחותה אין ולכן  'זיקה ' כאן  יש  ליבמה , אסור  חכמים 

כיון לחלוץ  צריכה אבל  זקוקתו ', 'אחות  היא  כי מתיבמת

לגמרי נפטרת ואינה  מדרבנן הוא  זקוקתו ' 'אחות  שאיסור 

היבום . מזיקת 

שמח' ה'אור  שנפלה(כאן)וכתב  באשה להסתפק  שיש 

הגדול  הכהן לפני ממנו)ליבום  ונתאלמנה לאחיו נשואה (שהיתה

מתיבמת  ואינה dxezdשחולצת  on גדול לכהן אלמנה  שהרי ,

ועשה  בלאו ועשה)אסורה  תעשה לא דוחה אינה יבום מצות של (וה'עשה'

בה תופסים  קידושין  א)ואין כ, שאינה(יבמות כיון  האם 

'אחות אינה כי לו מותרת  אחותה  התורה  מן ליבום  זקוקה 

מדרבנן הוא ליבמה  כשהאיסור רק כי  ליבמה , ויכול זקוקתו '

לאו) או עשה משום באחותה(או יש  - יבום בת  היא התורה ומן

יבום . זיקת איסור 

שלמה ' של ה 'ים  לדעת ס"ג)אבל  פ"ב לכהן(יבמות אלמנה  גם 

לחליצה כאן שיש  ה'זיקה ' מתיבמת , ואינה  שחולצת גדול ,

אחת כאשר ורק זקוקתו ', 'אחות משום אחותה את  אוסרת

מותר כלל, 'זיקה ' עליה  ואין 'ערוה ' איסור  אסורה  האחיות 

אחותה . את  ליבם

ה'תש"פ  תשרי ל' שלישי יום לאשה'? תהיה 'ולו הציווי חל לא מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú ˙ÂÎÏ‰äøòð Lc÷¦¥©£¨
äúpfL íéãò àéáäå ,òø íL äéìò àéöBäå dLc÷å øæçå ,dLøâå§¥§¨§¨©§¦§¨§¦¨¤¨¥©§¥¦¥¦¤¦§¨
...øeèt äæ éøä ¯ ïéîîBæ eàöîðå ,íéðBLàøä ïéLecwa åézçz©§¨©¦¦¨¦¦§¦§§§¦£¥¤¨

.Løâé ,Løâì äöø íà ¯ øeètä ìëå§¨©¨¦¨¨§¨¥§¨¥
א)הגמרא מו, על (כתובות רע ' שם  ב 'מוציא מסתפקת 

שלוקה רע  שם  מוציא  ככל דינו  האם  הראשונים , הנישואין 

קנס  ה"א)ומשלם  פטור(לעיל נפשט, לא  שהספק  וכיון לא . או

להקל נפשות  ספק  כי  עומדת")ממלקות  מיתה במקום ,("מלקות

להקל. ממון ספק  כי  מקנס  גם  ופטור 

למלך': ה 'משנה והקשה 

כתב מדוע  אך מספק , ומקנס  ממלקות  פטור  אמנם

ממצוותֿעשה שפטור  היינו יגרש ", לגרש , רצה  "אם הרמב "ם
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ופשיטא הוא  דאורייתא  "ספיקא  והרי  לאשה', תהיה  'ולו

לחומרא "? דאזלינן 

סופר ' ה 'חתם  בעי)ומבאר ד"ה שם, :(כתובות

הרמב "ם  הוא(בה"ו)כתב אשתו  על רע ' שם  ש 'מוציא 

הן ואלו שארסתיה , אחר  תחתי  שזינתה  לי "נודע האומר 

האשה הבעל, עדי  את  והזימו עדים  באו אם  אף ואם ֿכן  עדי ".

דאיסורא ', חתיכה  אנפשיה  'שוויה כי עליו להיאסר צריכה

זו ומצותֿעשה  לאשה ", תהיה  "ולו היא  הכתוב  שגזירת  אלא

האיסור . את  דוחה 

ומצוה רע ' שם  'מוציא  דין  עליו חל כאשר  רק  זהו  אך

הנישואין על רע  שם הוציא  כאשר  אך לעולם , תחתיו  שתשב 

'מוציא כדין  דינו האם  הגמרא  מסתפקת  שבזה  הראשונים,

עצמו על שהחיל האיסור את  דוחה הספק  אין רע ', (שוויה שם 

חתיכהאנפשיה) אנפשיה  'שוויה  הרי  – תחתיו תשב  ואם ,

ש ספק  – יגרשנה  ואם  יוכל דאיסורא ', 'לא  על עובר  מא

תשב ירצה אם  אלא  לו  נזקקים  ביתֿדין  אין  ולכן לגרשה '.

לשון כמשמעות יוציא , להוציאה  ירצה ואם  תחתיו, האשה

יגרש". לגרש , רצה  "אם  הרמב "ם 

ה'תש"פ  חשון א' רביעי יום עומדים  תשובה שבעלי במקום

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰äàéa àaL Léà ìk̈¦¤¨¦¨
úà ïé÷ãBa íéøøàîä íénä ïéà ¯ ìécâäL øçà åéîiî äøeñà£¨¦¨¨©©¤¦§¦¥©©¦©§¨§¦§¦¤

.BzLà¦§
את בודקים  המים  האם  – בתשובה  וחזר חטא  הבעל  אם 

אשתו ?

בגמרא  ב)מצינו מג, כי(סוטה למלחמה יוצא  שאינו  במי 

למלחמה , יוצא  הוא תשובה  ועשה  חטא שאם  בידו, חטא

כמי זה  הרי התשובה עשה הבעל אם  בענייננו גם  ולכאורה 

אשתו. את  בודקים  והמים  חטא שלא 

על  התורה הקפידה  למלחמה  יציאה  שלגבי לחלק  יש  אך

ראש של לתפילין  יד  של  תפילין  בין השח ואפילו חטא  כל 

שהרי מועילה שתשובה בהכרח  ולכן  למלחמה , יוצא  אינו

שעבר מי ואם יחטא', ולא  טוב  יעשה אשר  בארץ צדיק  'אין

תשובה , עשה  אם  אף למלחמה ייצא  לא  שוב  פעם  אי  עבירה

הקפידה סוטה  לגבי אך  למלחמה , שיצא  אדם  ואין  כמעט

מועילה תשובה  שאין ויתכן אסורה , ביאה  חטא  על רק התורה

למלך)לו .(משנה

חסד ' ו)וה'תורת ו, סי' אינה(ח"ב שתשובה להוכיח רצה

ביום המשתלח ששעיר  הרמב"ם  מדברי זה, לענין  מועילה 

קלות  עבירות  על מכפר  כרת)הכיפורים  עונש בהן שאין (מצוות

האיש הכיפורים  יום לאחר  כן, ואם תשובה, ללא  אפילו

כתב ואעפ "כ  תשובה, עשה  לא  אם  אפילו  מעוון מנוקה

אשתו  את  בודקים  המים  אין  איסור עבר  שאם  `elitהרמב "ם
mipy dnk xg`lגם מועיל, אינו הכיפורים  שיום  וכשם  ,

מועילה . אינה  התשובה 

שעוונו אף  הכיפורים , יום  בכפרת כי  לחלק  שיש  כתב אך

על  חשוד הוא עדיין הרי העבר  על התחרט ולא  מאחר  נמחל,

בתשובה שב  אם  אך מעוון', 'מנוקה נחשב  ואינו  עוון  אותו 

מועילה . שהתשובה  יתכן לחטוא , עומד  אינו וכבר 

שנסתרה לפני  אסורה  ביאה  בא  האיש שאם  כתב  ולמסקנה 

עבר אם  אך  אשתו, את יבדקו  והמים מועילה  שהתשובה  יתכן

יבדקו לא שהמים  גורם  זה  ובמעשה מאחר  שנסתרה, לאחר 

להשקות רוצה  שאינו  ואמר  שמחל  כבעל  זה  הרי אשתו, את 

בו  יחזור אם  אף  להשקותה  יכול  אינו ששוב  אשתו , (תוס'את 

א) צה, מעשהיבמות ועשה אסורה  ביאה  עליה  כשבא  וכלֿשכן  ,

על  בעצמו  ויתר  ובכך אותה , יבדקו  לא  שהמים הגורם 

וחזרה . תשובה  לו  תועיל  לא  ושוב  המים  ידי על  הבדיקה 

ה'תש"פ  חשון ב' חמישי יום המנהג' ו'חזקת דמעיקרא' 'חזקה

:Î ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰÷æçäL éî¦¤ª§©
äéàø íL ïéàL ét ìò óà ,ä÷æçä ét ìò Ba ïéðc øNa øàLa¦§¥¨¨¨¦©¦©£¨¨©©¦¤¥¨§¨¨
éøä ?ãöék .Bæ ä÷æç ìò ...ïéôøBNå ïé÷ìîe ;áBø÷ äfL äøeøa§¨¤¤¨©§¦§§¦©£¨¨¥©£¥
éøä ¯ íéãòa äéìò àáe ,Bnà Bà Bza Bà BúBçà BfL ÷æçäL¤ª§©¤£¦¦¨¨¤¨§¥¦£¥
äøeøa äéàø íL ïéàL ét ìò óàå ;ì÷ñð Bà óøNð Bà ä÷Bì äæ¤¤¦§¨¦§¨§©©¦¤¥¨§¨¨§¨
äðcM äî ,äæ ïéãì äéàø ...ãáìa ä÷æça àlà ...BúBçà àéä BfL¤¦£¤¨©£¨¨¦§©§¨¨§¦¤©¤¨¨
äøeøa äéàø eðì ïépîe ¯ úîeiL åéáà äkîe åéáà ìl÷îa äøBz¨¦§©¥¨¦©¥¨¦¤©¦©¦¨§¨¨§¨

.ä÷æça íéáBøwä øàL Ck ;ä÷æça àlà ?åéáà äfL¤¤¨¦¤¨©£¨¨¨§¨©§¦©£¨¨
הגבורים ' ה 'שלטי הריא"ז)וביאר  בשם הרי"ף, בדפי ב, לב, (קידושין

שהאב שרואים  וההרגל, המנהג  פי  על נקבעת  זו  שחזקה 

בן. כדרך אותו  ומגדלים  בו נוהגים  והאם 

בירושלמי הוא  הראיה  ה"י)ומקור  פ"ד את(קידושין המביא

בחזקת שהם  יומת " מות  ואמו  אביו "מכה  מהפסוק  הלימוד

ידועים הם שכך משום  לכך, ברורה ראיה  שאין אף  ובן  אב 

ומוכרים .

שמואל' ה 'בית  סק"א)והקשה יט סי' :(אהע"ז

ב)הגמרא  י, החזקה(חולין על לסמוך לומדים מהיכן דנה 

אחזקיה') מילתא אביו('אוקי מ'מכה זה  לימוד  הביאו לא  ומדוע

ואמו'?

האחרונים  אהע"ז ומבארים  סופר חתם שו"ת שם, אהע"ז ארזים (עצי

עו) :סי'

שם)בגמרא  דבר(חולין היינו דמעיקרא ', ב'חזקה מדובר 

לנו  ברור  ומעמדו  ברורה)שמצבו ראיה או עדות שלא(ע"י זמן  וכל  ,

כפי חזקתו ' על דבר  'העמד אומרים  אנו שנשתנה , ראינו 

הראשון. במצבו  שהיה 

שמלכתחילה דבר היינו, המנהג ', ב 'חזקת  מדובר כאן אך

נקבע וההרגל מהמנהג שכתוצאה אלא  ראיה  עליו היתה  לא 

אחר ממקום  שבאו  ואשה  איש  כגון האנשים , אצל מצבו 

אשה בן  שהוא  אמרו  לא  ומעולם בביתם בנם  את  וגידלו

זה " על זה  "נסקלין - האשה)אחרת  על הבן בא סמך (אם על  ,



v"ndqeצו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אמו והיא  הבן שהוא  הבריות  בין א)המוסכם  פ, קידושין .(ראה

efו dwfgתורה "דנה  שהרי  אביו ...", מ"מכה  נלמדת 

בוודאות נודע  לא  אם  גם  שיומת " אביו  ומכה  אביו  במקלל

האנשים . אצל  הוחזקו  שכך  בזה  די אלא בנו, שהוא  מוחלטת

ה'תש"פ  חשון ג' שישי יום כפרה? צריך קטן האם

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íéðL òLz ïa¤¥©¨¦
àéáî àeäå ,ä÷Bì àéä ¯ äôeøç äçôL ìò àaL ãçà íBéå§¤¨¤¨©¦§¨£¨¦¨§¥¦

.ïaø÷̈§¨
בר איננו  קטן הרי  הרמב "ם : דברי על משיג  הראב"ד

קרבן ? חיוב  בו שייך ואיך עונשין ,

הרדב"ז צד)ומבאר ב' ח"ו הקרבנות(שו"ת הרמב"ם  לדעת כי

כפרה , לשם  אלא מעונש  החוטא  את  להציל כדי באים  אינם

בר ֿכפרה . הוא  קטן  וגם

כתב פיינשטיין ס"י)והגר"מ ב, יו"ד משה שלכאורה(אגרות

הרי האיסורים , על  מצווה אינו  והקטן מאחר  כי תמוה , עדיין 

קרבן חיוב  כי כתב  ולכן  כפרה ? צריך ומדוע כלל חטא  לא 

אלא הקטן  על לכפר  אינה  ומטרתו הכתוב, מגזירת  הוא  זה

להתרחק חינכו שלא  אביו חטא על ואולי  אחרים חטאי על 

מזנות .

ויש לכפרה . זקוק עצמו  שהקטן משמע  הרדב"ז  מדברי אך

אינו ממצוות  קטנים  של  הפטור עיקר כי  מכאן שהוכיחו מי

שאינם  משום  אלא  אליהם , שייכות  אינן שהמצוות  ipaמשום 
ypere aeigפוגמים חטאיהם  אך  גמורה , דעה להם  אין  כי  ,

ערוך ' ב 'שלחן נפסק  לכך ובהתאם  כפרה. נדרשת  (או"ח ולכן

שמג) לתשובהסו"ס דבר  איזה עצמו  על אדם  שיקבל שטוב

גורם קטן  של חטא  גם  כי בקטנותו, שעבר עבירות  על  וכפרה

עליו לכפר וראוי  הגר"ח פגם  בשם ח סי' שחיטה – הרב שיעורי (ראה

שנז) עמ' ז, קודש אגרות .מבריסק.

חרופה. בשפחה רק אלא עבירות בשאר קרבן חיוב מצאנו לא מקום, (ומכל

כאן) הרמב"ם אוצרות – ואילך 232 עמ' יז שיחות לקוטי ראה - הדבר .ובטעם

אם – בהם  מצווים  נח  בני שגם  שאיסורים  שחילקו ויש 

זקוק והוא  חטא  זה  הרי  דעת לכלל שהגיע קטן אותם  עשה 

אלא שייכים  אינם  לישראל המיוחדים  האיסורים אך לכפרה ,

לחטא כלל  נחשבים  אינם  לכן וקודם למצוות (נחל משהגיע

ז) סי' עיצחק הבא  קטן זה , ולפי  לכפרה. זקוק  חרופה  שפחה  ל

בה מצווים  נח בני  שגם  איש  אשת  באזהרת  נכלל  זה  דבר כי

א) יא, כריתות – אלישיב הגרי"ש .(הערות

ה'תש"פ  חשון ד' קודש שבת ככולו? היום מקצת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äøôqL äáæ̈¨¤¨§¨
ì Ceîñ elôà ¯ íc úàø éòéáMáe íéi÷ð éîé úLLúòé÷L ¥¤§¥§¦¦©§¦¦¨¨¨£¦¨¦§¦©

.ìkä äøúñ ¯ änçä©©¨¨§¨©Ÿ
משנה ' ה 'לחם  ה"ד)הקשה  פ"ד נזירות :(הל'

בסוף אפילו  דם שראתה  שזבה  נראה כאן  הרמב "ם מדברי 

הכל סותרת  השביעי , dxezיום  oicnמקצת' אומרים  ואין ,

הרמב "ם לדברי סתירה זו הרי  ולכאורה  ככולו ' קרבן היום  (הל'

ה"ג) פ"ו וטבל פסח ימים  שבעת וספר ראיות  שתי  שראה "זב :

עליו שוחטין פסח]בשביעי , ראה[קרבן ואם  לערב . אוכל והוא

שני". פסח מלעשות  פטור  זה הרי הדם , שנזרק  אחר  זוב 

לאחר הפסח את  הקריב והרי ככולו' היום  'מקצת כי והטעם ,

היה ההקרבה שבעת  וכיון וטבל, בטהרה  היום  מקצת שעבר 

ואף  הפסח. חובת  ידי  יצא  למפרעopaxcnyטהור , מטמא 

ומושב  משכב  לראיה),טומאת הטבילה בין עליהם ישב או הרי(ששכב

מחייבת אינה מדרבנן  וטומאה  למפרע  מטמא  אינו תורה  מדין

שני ! פסח לעשות 

מישור ' ה 'אורח א)ומתרץ  טו, (נזיר

עליו ששחטו ראיות  שתי  שראה זב  גם  הרמב "ם , לדעת

הפסח נקיים)את שבעה בסוף שטבל מטמא(לאחר כך , אחר  דם  וראה 

dxezלמפרע  oicnֿומכל ככולו' היום  'מקצת  אומרים  ואין 

נסתר השביעי  יום  שנקיון אף  שני פסח מלעשות  פטור  מקום 

הגמרא  למסקנת כי ב)למפרע , שם, למפרע(שם, שהטומאה  אף 

ש "תהום משום  שני  פסח מלעשות פטור  מדאורייתא  היא 

בשעת ידועה  היתה  שלא זיבה  טומאת  כלומר , התירו". דזיבה 

כי שהוקרב, הפסח חובת ידי מלצאת  פוסלת  אינה  ההקרבה,

תורה , מדין למפרע  ונטמא  הפסח הקרבת  לאחר  דם  שראה  אף 

אלא ידועה  היתה  לא הטומאה  ההקרבה  ובשעת  הואיל

חובתו. ידי  יצא  למעשה  כך, אחר נתגלתה 

בבואנו מ"זמן שמחתנו", נמשכת עדיין השמחה דשמיני־עצרת ושמחת־תורה, וכל ה"רעש" של חודש תשרי, עד הזמן שכל אחד שב 
לביתו, שאז מתחילה אצלו העבודה ד"ויעקב הלך לדרכו" באופן של קביעות, בעבודה מסודרת בכל פרטי העניינים.

משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח
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ה'תש"פ  תשרי כ"ח ראשון יום
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dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

ׁ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»««»»∆∆¿«««¬≈

‰˜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∆∆∆¬≈
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˙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

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
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˙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

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
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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".

.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
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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
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
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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
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
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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≈

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
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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¬»≈≈
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,
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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¬»≈≈
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,
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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
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. »≈
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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,
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:).
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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,
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:).
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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¿««»»
- ‡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
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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
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
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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
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
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‡˙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
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
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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
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.
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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
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.
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‰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,
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".
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.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∆«

˙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»«≈
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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∆«

˙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»«≈
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„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

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
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- 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¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„·Ïa123. ƒ¿«

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
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- 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¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„·Ïa123. ƒ¿«

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
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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««≈∆∆…

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‰»¿»¿«»»««¿»¿»«
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,‰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,

ה'תש"פ  תשרי כ"ט שני יום

ׁ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«¿≈¿

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¿««∆
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,‰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,

ה'תש"פ  תשרי כ"ט שני יום

ׁ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«¿≈¿

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¿««∆
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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¿

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»«««¿…»¿»
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˙¯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¿»«

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¿«∆∆
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˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
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˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
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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¿»«

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¿«∆∆
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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

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∆¬≈»«
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˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
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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

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«»∆»≈∆«
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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

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«»∆»≈∆«
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„·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.
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,
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.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),
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,
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קכי dvilge meai zekld - miyp xtq - ixyz h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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),
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,
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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
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,
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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
"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
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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
"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
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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»»

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¿…»»
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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
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
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קכה dvilge meai zekld - miyp xtq - ixyz h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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dleza dxrp zekld - miyp xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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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¿«»

ה'תש"פ  תשרי ל' שלישי יום

-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¿
ãycew zegiyn zecewpã

בתולה, נערה והמפתה האונס את לענוש המצוה בטעם
לייסר  כדי המצוה "משרשי תקנ"ז) (מצוה ה'חינוך' כתב

הזה". הרע המעשה מן הנבלים
אדונים  ("בעלונו זה שעניין לומר יש העניינים, ובפנימיות
אבל  ישראל, כנסת אצל שייך אינו בוודאי זולתך")
שבדקות  מכיון הוא ישראל על רע שם להוציא האפשרות
וכפירוש  היתר, בתאוות שנופלים להיות יכול דדקות
של  מציאות שתיתכן תהיו" "קדושים הפסוק על הרמב"ן

שנהיה  וציוה הכתוב בא "לפיכך התורה, ברשות נבל
המותרות". מן פרושים

כדי  מותרות בענייני צורך שיש ויאמר אדם יטען ואם
כתוב  הרי ובנוסף הבירורים, עבודת את להשלים שיוכל
תורה", לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים בירושלמי
העצה  הנה תורה, על־פי שמותר מדבר להנזר אין וממילא
ממילא. בדרך ענייניו 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

העניינים. בשאר ועל־דרך־זה
(hi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

: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∆¡…»

ãycew zegiyn zecewpã

zlrapd lke ...dqep` zwfga ef ixd dcya zlrapd lk"
."dzetn zwfga ef ixd xira

הוא  מצאה" בשדה "כי שהפסוק לפרש מקום היה זה, לפי
של  הפשוט כפירוש בהווה הכתוב שדיבר ולא בדווקא,
הוא, לעיר שדה בין החילוק שעיקר לומר יש אבל הכתוב,
שנקט  "עיר" וגם "שדה" שגם ונראה מושיע. לה שאין
הוא  שדה רוב, שעל־פי לפי לדוגמא, רק הוא הרמב"ם,
בתר  וזיל עיר. מה־שאין־כן מושיעים, לה שאין מקום

טעמא.
(72 dxrd 431 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

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



dlezaקכו dxrp zekld - miyp xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚‡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. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

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
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.‚‡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. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

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
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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

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. »
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dlezaקכח dxrp zekld - miyp xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‰ ¿»«¿«»∆≈»∆¿»¿∆∆≈
,˙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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



קכט dleza dxrp zekld - miyp xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‰ ¿»«¿«»∆≈»∆¿»¿∆∆≈
,˙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
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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¿»¿»»¿««
·‡ 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
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dlezaקל dxrp zekld - miyp xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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≈«»

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
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קלי dleza dxrp zekld - miyp xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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≈«»

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
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dleza dxrp zekld - miyp xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
‡ˆÓ Ì‡ .Ô˙e„Ú ÔÈ¯˜BÁÂ ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿¿ƒ≈»ƒƒ¿»
enÊe‰Â ,ÌÈ„Ú ·‡‰ ‡È·‰ Ì‡Â ;˙Ï˜Ò - ˙Ó‡ ¯·c‰«»»¡∆ƒ¿∆∆¿ƒ≈ƒ»»≈ƒ¿«

ÏÚa‰ ‡È·‰L ÌÈ„Ú‰27- ¯˜L e„ÈÚ‰L ‡ˆÓÂ , »≈ƒ∆≈ƒ«««¿ƒ¿»∆≈ƒ∆∆
eÏ˜qÈ28‰Ê ÏÚÂ .ÌÈÚÏÒ ‰‡Ó Ô˙BÂ ,‡e‰ ‰˜ÏÈÂ , ƒ»¿¿ƒ¿∆¿≈≈»¿»ƒ¿«∆

È„Ú enÊiL ÌÈ„Ú‰ el‡ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡Â :¯Ó‡∆¡«¿≈∆¿≈ƒƒ≈»≈ƒ∆»≈≈≈
È„Ú enÊ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ .ÏÚa‰«««»««««¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿≈≈≈≈

ÔÈÏ˜Ò ‰È·‡ È„ÚÂ ‰¯Úp‰ È¯‰ - ·‡‰29‰Ê ÏÚ . »»¬≈««¬»¿≈≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡30 ∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»«∆ƒƒ«¿»
ÈÓÓBÊÂ ,ÔÈÓÓBÊÂ ,ÌÈ„Ú da LÈ BÊ ‰L¯tL ,e„ÓÏ»¿∆»»»≈»≈ƒ¿¿ƒ¿¿≈

ÔÈÓÓBÊ31. ¿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
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

נערה 33) בעודה התקיים והמעשה לה, גרמו ומעשיה
ולא  הנערה, את והוציאו הכתוב: רומז וכן בסקילה, שדינה
ועכשיו  כבר, שהיתה - הנערה לך: לומר והוציאוה, - אמר
- בוגרת בהיותה זינתה אם אבל מה:). (כתובות בוגרת היא
ביאה  איסורי מהל' פ"ג (להלן חנק אלא סקילה חייבת אינה

ה"ד).

.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
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.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

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¿«¬»¿»

ה'תש"פ  מרחשון א' רביעי יום

-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
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.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

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¿«¬»¿»

ה'תש"פ  מרחשון א' רביעי יום

-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
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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
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¿»¬»¿≈
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dheqקלד zekld - miyp xtq - oeygxn '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,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»»¿¿»

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¿»
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,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»»¿¿»

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¿»
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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¿∆∆¡«¬∆
˙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»…
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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¿»«¿»
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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

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)
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‰˙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
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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¿»«¿»
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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

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)
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‡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∆»
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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

ãycew zegiyn zecewpã

clil dkxc did ,geexa clz - xrva zclei dzid m`y"
."mixkf clz - zeawp

הובאו  ששם אלא סוטה, מסכת בגמרא הוא הדברים מקור
לבנים, יולדת - שחורים יולדת היתה אם ברכות: שתי עוד
גירסת  היתה שכך לומר ויש ארוכים". יולדת - קצרים

שם. סוטה בש"ס הרמב"ם
(15 dxrd 34 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

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
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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

.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¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dhey z`wyd xcq cvik"

איש  בין שלום לעשות כדי התורה מן פרשה למחוק הציווי
שגם  כראוי, אינה שהתנהגותה באשה מדבר לאשתו,
ויש  ונסתרה התראתו על עברה בה, התרה שבעלה לאחר
מן  פרשה שתימחק תורה אמרה ואעפ"כ עדים, כך על
מכאן  לאשתו. איש בין שלום לעשות בשביל התורה
שגם  מישראל, ואחד אחד כל של מעלתו כמה עד רואים
בתורה  ציווי יש רצוי, ולא ראוי לא במצב כשנמצא

התורה. מן פרשה תימחק טובתו שבשביל
(451 cenr 'a wlg a"pyz zegiyd xtq)

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
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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

.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¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dhey z`wyd xcq cvik"

איש  בין שלום לעשות כדי התורה מן פרשה למחוק הציווי
שגם  כראוי, אינה שהתנהגותה באשה מדבר לאשתו,
ויש  ונסתרה התראתו על עברה בה, התרה שבעלה לאחר
מן  פרשה שתימחק תורה אמרה ואעפ"כ עדים, כך על
מכאן  לאשתו. איש בין שלום לעשות בשביל התורה
שגם  מישראל, ואחד אחד כל של מעלתו כמה עד רואים
בתורה  ציווי יש רצוי, ולא ראוי לא במצב כשנמצא

התורה. מן פרשה תימחק טובתו שבשביל
(451 cenr 'a wlg a"pyz zegiyd xtq)

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
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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
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¿«∆∆»∆
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(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»∆≈…∆

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»¿»

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
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(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»∆≈…∆

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»¿»

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…¬≈»¬»»
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‰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∆
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»¿≈
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‰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»¬»≈»¬»
˙‡ 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

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



קמג dheq zekld - miyp xtq - oeygxn '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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»¬»≈»¬»
˙‡ 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
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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

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

ה'תש"פ  מרחשון ב' חמישי יום

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
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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

.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
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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

.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
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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»¿»
‰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.
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.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 »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

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

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

:ÌÈ˜¯t ‰LÏLe ÌÈMÓÁ ÂÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿«¿»»¬ƒƒ¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ - ˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰ÓL - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿…»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿«¬»¿»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿»»¿»ƒ

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי
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:Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ .LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»¿∆ƒ»
.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿ƒ≈ƒ»

.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿«¬»¬
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .‚ƒ¿¿ƒ»

n‰ÂÔ˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»
.Ô˙BÓB˜Óaƒ¿»

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
¦§¥¦̈

,‰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
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.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 »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

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

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

:ÌÈ˜¯t ‰LÏLe ÌÈMÓÁ ÂÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿«¿»»¬ƒƒ¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ - ˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰ÓL - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿…»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿«¬»¿»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿»»¿»ƒ

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי
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:Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ .LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»¿∆ƒ»
.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿ƒ≈ƒ»

.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿«¬»¬
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .‚ƒ¿¿ƒ»

n‰ÂÔ˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»
.Ô˙BÓB˜Óaƒ¿»

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
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,‰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
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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

.·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»»¿…∆¿»
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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

(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
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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

(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
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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¿««»

˙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'
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.‡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

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
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קני d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡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

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
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- ‰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

.‰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
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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»
„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).

ה'תש"פ  מרחשון ג' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר

ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא

מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע: שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.‡‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

L¯Á ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â7˙L¯Á‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L¯‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈ¯eËt Ôlk - ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי פרט איש אשת את ינאף "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

שקידשו  ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק. קידושי אלו הרי ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על

ספק. קידושי קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת חייב כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה
הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה

.·‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13dLc˜ Ì‡ , «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È¯‰ - ‰È·‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ -17,˙ec¯Ó ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני  אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה
כי  איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
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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»
„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).

ה'תש"פ  מרחשון ג' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר

ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא

מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע: שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.‡‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

L¯Á ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â7˙L¯Á‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L¯‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈ¯eËt Ôlk - ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי פרט איש אשת את ינאף "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

שקידשו  ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק. קידושי אלו הרי ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על

ספק. קידושי קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת חייב כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה
הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה

.·‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13dLc˜ Ì‡ , «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È¯‰ - ‰È·‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ -17,˙ec¯Ó ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני  אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה
כי  איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
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בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי  רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב, לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.‚‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

¯ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ¯‡L B‡21BÊ È¯‰ - «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚB·e ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Oaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa - Ô‰k ˙L‡ Ï‡¯OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי יבוסי חוי, חתי, פריזי, אמורי, (כנעני,
שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה לפני ישראל בארץ

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי על אף
הכהונה. מן פוסלתה

.„‰¯Ú ÏÚ ‡a‰22‰O¯‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL - «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰¯Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ,‰L¯‡Ó24˙¯‚B· ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
d¯ÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ· ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È¯‰ - C¯ca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי

בוגרת. נקראת בגוף למטה שערות שתי שהביאה מיום

.‰‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È·‡ ˙È·a ‰O¯‡Ó27‡e‰ - ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰¯eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O¯‡Ó ‰¯ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa - ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.Â‰Ê ‰È·‡ ˙eL¯a ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰¯OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï·‡ ;dk¯„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.ÊÛ‡ ,˙¯Bi‚ B‡ ˙¯¯ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆«
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰¯ib˙Â ‰¯¯ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È¯‰ -30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף

ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על
אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא

בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: כשהיא 31)בישראל,
ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.ÁL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡·e ,˙Ó‡ ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È·‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ¯‡Ó ˙B¯Ú ¯‡L Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
·‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL ¯Á‡Ó efL ,Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e¯‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰Ù¯Oa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
לחופה.38) כניסתה אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם מוציא

.Ë‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O¯‡Ó ‰¯Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È·‡ ˙È·a¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È¯‰ - (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙È·Ï ‰‡aL ¯Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È·‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙È·a ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
·‡‰ d˙B‡ ¯ÒÓiL40¯Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ¯ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.È‰¯‚aL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL ¯Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»
‰˙È‰Lk ‰È·‡ ˙È·a ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰¯Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור
שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע...
פתח  על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה,
מפני  הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין  פי

הסקילה. לבית אביה בית

.‡È‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò -ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
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d`iaקנד ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.·È·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.‚È‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה

החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.„È˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙¯wa :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ53˙‡ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡È·Ó55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙·iÁ ‡È‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ¯‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל

.ÂË- B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ‰¯Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa ¯Ó‚iL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï·‡ .dBˆ¯·e ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .¯eËt - ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLaL ;¯eËt - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:¯Ó‡pL ,dk¯„k ‡lL ‰‡È·Ï dk¯„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ¯‡La Ï·‡ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,·e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ - ‰M‡ È·kLÓ ¯Ó‡pL ;‰‡È·Ï¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙B·kLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."xeht ,ez`ia xnb `le dtexg dgtya dxrnd..."

כדרכה  בין הגומר, ואחד המערה אחד חייב בעריות, אבל
לומר  ויש ברצונה. שלא ובין לרצונה בין כדרכה, שלא ובין
חייב  שהוא היינו תהיה", "ביקורת שנאמר מכיון הטעם,
תלוי  האיסור כל ונמצא מלקות, חייבת כשהיא רק קרבן
(הביאה) בה הפעולה גם להיות צריכה לכן בה, רק
עליו  שהחיוב בעריות מה־שאין־כן וברצונה, בשלימות

שיהיה. אופן בכל חייב ולכן עליה, שהוא כשם
(65 dxrde 240 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.ÊË‡e‰ - ¯eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï·‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ -59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,dBˆ¯·e ‰ÏeÚ·e ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙¯wa :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ ·iÁ˙zL „Ú Ôa¯˜ ·iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

ãycew zegiyn zecewpã

dwel `id ,dtexg dgty lr `ay cg` meie mipy ryz oa"
."oaxw `ian `ede

עונשין, בר קטן מצינו שלא שיבוש, "זה הראב"ד ומשיג
מקשו  דהא פטורה כן כמו והיא הוא, העונשין מן זה וקרבן

בכריתות". איתא והכי אהדדי,
מצינו  אבל עונשין, בר לא אמנם הוא קטן בזה: והביאור
תוקף  מקבלת מצוה, שמכשירה שפעולה מקומות בכמה
מכשירי  א. לדבר: רבות ודוגמאות מצוה. של וחשיבות
אף  ר"א, לדעת עליהם השבת את שמחללין מילה מצות
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¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.·È·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.‚È‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה

החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.„È˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙¯wa :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ53˙‡ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡È·Ó55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙·iÁ ‡È‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ¯‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל

.ÂË- B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ‰¯Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa ¯Ó‚iL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï·‡ .dBˆ¯·e ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .¯eËt - ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLaL ;¯eËt - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:¯Ó‡pL ,dk¯„k ‡lL ‰‡È·Ï dk¯„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ¯‡La Ï·‡ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,·e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ - ‰M‡ È·kLÓ ¯Ó‡pL ;‰‡È·Ï¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙B·kLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."xeht ,ez`ia xnb `le dtexg dgtya dxrnd..."

כדרכה  בין הגומר, ואחד המערה אחד חייב בעריות, אבל
לומר  ויש ברצונה. שלא ובין לרצונה בין כדרכה, שלא ובין
חייב  שהוא היינו תהיה", "ביקורת שנאמר מכיון הטעם,
תלוי  האיסור כל ונמצא מלקות, חייבת כשהיא רק קרבן
(הביאה) בה הפעולה גם להיות צריכה לכן בה, רק
עליו  שהחיוב בעריות מה־שאין־כן וברצונה, בשלימות

שיהיה. אופן בכל חייב ולכן עליה, שהוא כשם
(65 dxrde 240 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.ÊË‡e‰ - ¯eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï·‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ -59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,dBˆ¯·e ‰ÏeÚ·e ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙¯wa :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ ·iÁ˙zL „Ú Ôa¯˜ ·iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

ãycew zegiyn zecewpã

dwel `id ,dtexg dgty lr `ay cg` meie mipy ryz oa"
."oaxw `ian `ede

עונשין, בר קטן מצינו שלא שיבוש, "זה הראב"ד ומשיג
מקשו  דהא פטורה כן כמו והיא הוא, העונשין מן זה וקרבן

בכריתות". איתא והכי אהדדי,
מצינו  אבל עונשין, בר לא אמנם הוא קטן בזה: והביאור
תוקף  מקבלת מצוה, שמכשירה שפעולה מקומות בכמה
מכשירי  א. לדבר: רבות ודוגמאות מצוה. של וחשיבות
אף  ר"א, לדעת עליהם השבת את שמחללין מילה מצות
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סוכה  בניית ב. המילה. ממצות חלק אינן עצמם שהם
ממצות  חלק שאינה אף הירושלמי, לדעת עליה שמברכין

ועוד. בסוכה, הישיבה
חשיבות  שמקבלים דברים גם מצינו יותר, גבוהה ברמה
שהם  אלא המצוה אפשרות את הגורמים בהיותם רק לא
החיוב  שאמנם הקטן, חינוך ולדוגמא, לחיוב. הפכו עצמם
האב  חיוב לקיום אמצעי רק אינו הבן אבל האב, על הוא
כמובא  האישי, חיובו הוא על־ידו המצוה שקיום אלא
להתעטף  שיודע קטן "..שכל - ברמב"ם מקומות בכמה
בברכת  חייבין "הקטנים במצוות", לחנכו כדי בציצית חייב
שאינו  "קטן במצוות", לחנכן כדי סופרים מדברי המזון
במצוות", לחנכו כדי מד"ס בסוכה חייב כו' לאמו צריך
במצוות". לחנכו כדי מד"ס בלולב חייב לנענע היודע "קטן
"גר  ברמב"ם ההלכה את להסביר אפשר על־דרך־זה
בין  שהגדיל קטן וכן שני, לפסח ראשון פסח בין שנתגייר
עליו  שחטו ואם שני, פסח לעשות חייבין פסחים שני
למה  משמעות לכאורה שאין והגם פטור". בראשון
כלל, חיוב בר היה לא שהרי בראשון, עליו ששחטו
להיות  יכול שהקטן אמרה שהתורה כיון מכל־מקום
על  התורה מצוות שמצד הרי הפסח, קרבן על מהמנויים

פסח. קרבן ב"גדר" הקטן נמצא האב,
שפחה  על הבא קטן של הדין להסבר גם נבוא ומכאן

שחיי  הקרבן חרופה חיוב את תלתה שהתורה בזה קרבן. ב
וחשיבות  תוקף נתנה ולהיפך, שלה המלקות בחיוב שלו
אף  על קרבן  חייב ולכן מלקות, חיוב הגורם כזה למעשהו

מצוות. חיוב עליו שאין קטן היותו
(232 cenr f"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

שראוי 59) אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,
שפחה  גבי "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב. חרופה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין
משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני  טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו
שמשה  או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.‡˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ‰cp‰2‰¯Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,4˙¯k ·iÁ - [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙·e ,9‰·ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê ¯·„Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11¯Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙B·ÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»

איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי' יא; פרק ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.
דיבורֿ א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ"ז, סנהדרין

דאין. א.3)המתחיל נד, פ"א,4)יבמות למעלה ראה
מה. א.5)הערה ב, ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות

נט*. הערה פ"א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,
משום 8)ב. עליה חייב שאינו אלא דם, ממנה יצא אם

אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני עליה כשבא נדה
דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני נדה דיני הן חלוקין

- נדתה ימי שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי לפיכך פ"ו. להלן כמבואר זבה, היא  הרי

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב,11)בזיבה, שם
אקראי". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.·elÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆

,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ïk ‰·˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰Ú·L Ïk ¯ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
d·BÊ ÈÓÈ Ïk ‰·f‰ ÏÚ B‡14d˙¯ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»
˙¯Îa Ïk‰ - ˙¯¯ÁLÓ ÔÈa17˙Ú·L :‰ca ¯Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«

·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡ ‰·Ê·e ;d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:¯ÓB‡ ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ·e ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰·˜ ˙„ÏBÈ·e ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚ·L¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואףֿעלֿפי 13)הכתוב" כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ"י להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח, פ"ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק מצורע 'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.‚?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ¯eÙq‰ ÌÈÓi‰ ¯Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰Ï·hLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏ·Ë ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙¯k ·iÁ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,·e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

·‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn·19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי שדבריהם - הגאונים מן לקוח הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב בנין
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d`iaקנו ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במבוא  מיימון ל. י. הרב - מצורע פרשת התורה, על בחיי'
'אוצר  עח, יומא 'תוספות' ראה רומי). דפוס לרמב"ם

יא. חגיגה הגאונים'

.„‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰·Ê ÌeMÓ20e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«

,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡¯ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.‰¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰·˜ ÏL Â"ÒÂ23¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי
טהרה.24) בדמי תשב ד) יב, (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
ואףֿעלֿ עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח:). (שם הוא אחד שממעין פי

.ÂÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·28ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa -¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e¯‡aL29. ∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

lila zlaehe ..zcleie dcpd on ueg meia zeliah iaiig lk"
"ipiny

ולא  רבים ימים נתאחרה אם שגם ז' בהלכה וממשיך
תבוא  ביום תטבול שאם בלילה, אלא תטבול לא טבלה,
ומסיים  השביעי. ביום ותטבול טעות לידי אחרת נדה
ואין  רחוק המקום שהיה או חולה היתה שאם ח' בהלכה
כו' הליסטים מפני בלילה ולחזור לו להגיע יכולות הנשים

השמיני". ביום טובלת
דף  דעירובין בהך "עיין קצרה: בהערה הרוגוצו'בי והקשה
הכוס  על שהחיינו ברכת אודות שכוונתו לומר ויש ע"ב". מ
למיסרך" אתי "דילמא לתינוק להשקות שאין ביוהכ"פ
אחרי  אחר, ביוהכ"פ ממנו לשתות ויבוא הזה המנהג אחר
אתי  "דילמא שהחשש הגמרא מדברי מוכח וא"כ שיגדיל.
גם  כן ואם אחרת, ברירה כשאין מתבטל אינו למיסרך"
בטבילתה  נתאחרה אם שגם הדין להיות היה צריך בעניננו
למיסרך  אתי דילמא לחשוש מקום היה וכו' חולי משום

השביעי. ביום ולטבול אחריה
אינה  הטהרה כי מיוחד, עניין ישנו שבטבילה ומתרץ,
היא  למים חברתה תדחפנה אם וגם האדם, בפעולת תלויה

מהגמ' כדמוכח הכוונה, חשובה לא במקווה כי טהורה,
לביתה" טהורה וטבלה... שנאנסה "נדה ע"א) (ל"א בחולין
המים, עליה שיבואו רק אלא כוונתה נוגע אין בזה כי
פעולת  על־ידי ולא ממילא נעשית שהטהרה כיון וממילא
בתה) סרך (משום לגזור שייך שלא כשם הרי הטבילה,
תטבול  שלא לגזור שייך לא כך במים, מכוסה תהיה שלא
מכוסה  נעשית שעי"ז צדדי דבר אלא אינה שהטבילה כיון
ותקנה  גזירה שייך לא מטהר המים שכיסוי זה ועל במים,

יטהר. שלא
על  גם דנים אז מרצונה, טבלה ולא נתאחרה אם אמנם
ולכן  מרצונה, זו פעולה שביטלה מכיון הטבילה, פעולת

בתה. סרך משום ביום תטבול שלא עליה לגזור שייך
(d"q 'iq 'zekln oii' itÎlr)

א.27) ו, הערב".28)יומא "עד א. צ, פסחים
ה"ב.29) למעלה

.ÊÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙30‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב.31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ¯ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
È¯ÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ"ב 33)שם.32) (נדה ב'ירושלמי' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.Ë˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa - »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚ·Ï35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‡B·iLk ,‰¯B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰¯eÒ‡ - ‰c dÁÈp‰37‰¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ"א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת שהניחה  כיון ב. יא, טבלתי 38)שם
אני. וטהורה

.È‰¯ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â39‰lÁz EÏ Èz¯Ó‡ ˜BÁO C¯„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ -40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41- ‰È¯·„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚ·z ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»
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במבוא  מיימון ל. י. הרב - מצורע פרשת התורה, על בחיי'
'אוצר  עח, יומא 'תוספות' ראה רומי). דפוס לרמב"ם

יא. חגיגה הגאונים'

.„‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰·Ê ÌeMÓ20e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«

,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡¯ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.‰¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰·˜ ÏL Â"ÒÂ23¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי
טהרה.24) בדמי תשב ד) יב, (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
ואףֿעלֿ עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח:). (שם הוא אחד שממעין פי

.ÂÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·28ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa -¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e¯‡aL29. ∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

lila zlaehe ..zcleie dcpd on ueg meia zeliah iaiig lk"
"ipiny

ולא  רבים ימים נתאחרה אם שגם ז' בהלכה וממשיך
תבוא  ביום תטבול שאם בלילה, אלא תטבול לא טבלה,
ומסיים  השביעי. ביום ותטבול טעות לידי אחרת נדה
ואין  רחוק המקום שהיה או חולה היתה שאם ח' בהלכה
כו' הליסטים מפני בלילה ולחזור לו להגיע יכולות הנשים

השמיני". ביום טובלת
דף  דעירובין בהך "עיין קצרה: בהערה הרוגוצו'בי והקשה
הכוס  על שהחיינו ברכת אודות שכוונתו לומר ויש ע"ב". מ
למיסרך" אתי "דילמא לתינוק להשקות שאין ביוהכ"פ
אחרי  אחר, ביוהכ"פ ממנו לשתות ויבוא הזה המנהג אחר
אתי  "דילמא שהחשש הגמרא מדברי מוכח וא"כ שיגדיל.
גם  כן ואם אחרת, ברירה כשאין מתבטל אינו למיסרך"
בטבילתה  נתאחרה אם שגם הדין להיות היה צריך בעניננו
למיסרך  אתי דילמא לחשוש מקום היה וכו' חולי משום

השביעי. ביום ולטבול אחריה
אינה  הטהרה כי מיוחד, עניין ישנו שבטבילה ומתרץ,
היא  למים חברתה תדחפנה אם וגם האדם, בפעולת תלויה

מהגמ' כדמוכח הכוונה, חשובה לא במקווה כי טהורה,
לביתה" טהורה וטבלה... שנאנסה "נדה ע"א) (ל"א בחולין
המים, עליה שיבואו רק אלא כוונתה נוגע אין בזה כי
פעולת  על־ידי ולא ממילא נעשית שהטהרה כיון וממילא
בתה) סרך (משום לגזור שייך שלא כשם הרי הטבילה,
תטבול  שלא לגזור שייך לא כך במים, מכוסה תהיה שלא
מכוסה  נעשית שעי"ז צדדי דבר אלא אינה שהטבילה כיון
ותקנה  גזירה שייך לא מטהר המים שכיסוי זה ועל במים,

יטהר. שלא
על  גם דנים אז מרצונה, טבלה ולא נתאחרה אם אמנם
ולכן  מרצונה, זו פעולה שביטלה מכיון הטבילה, פעולת

בתה. סרך משום ביום תטבול שלא עליה לגזור שייך
(d"q 'iq 'zekln oii' itÎlr)

א.27) ו, הערב".28)יומא "עד א. צ, פסחים
ה"ב.29) למעלה

.ÊÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙30‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב.31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ¯ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
È¯ÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ"ב 33)שם.32) (נדה ב'ירושלמי' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.Ë˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa - »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚ·Ï35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‡B·iLk ,‰¯B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰¯eÒ‡ - ‰c dÁÈp‰37‰¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ"א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת שהניחה  כיון ב. יא, טבלתי 38)שם
אני. וטהורה

.È‰¯ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â39‰lÁz EÏ Èz¯Ó‡ ˜BÁO C¯„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ -40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41- ‰È¯·„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚ·z ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»
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:‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰¯Ó‡Â ,¯ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ Èz¯Ó‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰¯B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰ - e˙B‡ e‡¯È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי א.40)שלא כב, נתינת 41)כתובות
אני". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון

או  כן, שלא מצאתי ועתה נדה, להיות הייתי סבורה אמרתי,
זו  הרי אני, שטמאה אמרתי כח תשות מחמת שאמרה:

מיימוני). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.‡È- È˙‡ÓË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,‰¯B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ L¯ÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡È·k44˙¯k ·iÁ - BÈeM˜a ‡e‰Â L¯t Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈ¯Ú ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜¯wa ÂÈÏ‚¯ È¯tˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck ¯Á‡Â ,¯·È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל
שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק שהיא מכיוון
ס"ו, קפה סי' יורהֿדעה רמ"א ראה אנוסה. היא הרי מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב'פתחי "כי א: יח, שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.·ÈdzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìz¯f‰Â :¯Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡¯z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»

ÌBia ˙B‡¯Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«

.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב. סג,

.‚È¯Á‡ LnLÏ ˙¯zÓ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ dzÒÂ ¯·Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ¯·ÚzL49˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL e¯·Ú»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

·¯ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ e¯·ÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ Á¯ÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.„ÈÈa C¯c˜c·Ï ÌÏBÚÏ Ï‡¯OÈ ˙B·e Ï‡¯OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ ¯Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡B¯Â ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜c·zL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי 52) תבדוק בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי' יורהֿדעה הגר"א,

.ÂËÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈ·Ïe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ

,BlL „Ú ‡¯˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆
.dlL „Ú ‡¯˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL „‚a‰Â¿«∆∆∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

דוקא 53) בלשונו, דקדק שרבינו לומר ואפשר א. יז, שם
יפה  אינו ורך נקי אפילו צמר אבל בגד, ודוקא פשתן
כמו  רך דבר שיהא לדוגמא רק שזהו לפרש יש או לבדיקה.
כל  והואֿהדין בו, לבדוק ונוח שחוק פשתן בגד של מטלית
שמואל  בדברי שם כמבואר ורך, נקי צמר כמו רך דבר

שחוק 54)(כסףֿמשנה). אפילו או שחוק שאינו בגד אבל
לבדיקה. יפה אינו צבוע, שהוא אלא

.ÊË˙BÚev‰55e˜c·iL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ «¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿
- ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz ÔÓˆÚ«¿»¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆

˜c·zL „Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡56˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ . ¬»¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆
ÌÈ„Ú ÈLa57LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :58¯Á‡Ï „Á‡Â , ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««
LÈÓLz‰59‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï·‡ . ««¿ƒ¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»

Ï·‡ .„·Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz ÈÙÏ „Ú≈ƒ¿≈«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»
ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - LÈÓLz ¯Á‡60BÏ „Á‡ : «««¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…
Ï·‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È¯‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי "אמר ב: יא, שם
שתבדוק". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב"ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אףֿעלֿפי ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי"ט. פ"ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי
יולדת.

.ÊÈB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙Ba¯ ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜c·Ïƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk ¯Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜c·È ¯ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡È·eƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „·‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜c·zL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66¯Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„·‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי
שם). (רש"י בדקה"

.ÁÈ‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ ¯k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË - CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«
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‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני העד את שבדקה כאן, ומדובר ב. נז, שם
אינה  - בדוק היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ"ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני טמאה, מכגריס ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.ËÈ,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס, ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
(מגידֿמשנה). בדוק בחזקת העד הרי דם, כתם בו שנכתם

כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.Î˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz -76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב.73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י. שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב, כתובות

.‡Î‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙z78‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â79‡È¯·zL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי  נתרפאה אם שתבדוק עד כלומר, עצמה", שתבדוק

בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.·Î‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯81Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡¯84¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ¯‰85L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa - CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי המקור

(שם).שראש84)יוסף'). דם ויוצא יסרט לא המכחול
בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח:86)המקום פכ"ה

נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב כי תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי יחזיר, ולא שלישי מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני להינשא אותה מתירים ואףֿעלֿפיֿכן
ראה  שלישי? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.‡Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙e·ÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡¯ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡¯Â4Ìc ‰˙‡¯Â ÏÈ‡B‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

Ïc¯Ák ‰tË Ìc ‰˙‡¯6‰pnÓ ·fL ÈÓk BÊ È¯‰ - »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a¯‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈
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‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני העד את שבדקה כאן, ומדובר ב. נז, שם
אינה  - בדוק היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ"ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני טמאה, מכגריס ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.ËÈ,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס, ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
(מגידֿמשנה). בדוק בחזקת העד הרי דם, כתם בו שנכתם

כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.Î˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz -76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב.73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י. שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב, כתובות

.‡Î‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙z78‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â79‡È¯·zL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי  נתרפאה אם שתבדוק עד כלומר, עצמה", שתבדוק

בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.·Î‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯81Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡¯84¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ¯‰85L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa - CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי המקור

(שם).שראש84)יוסף'). דם ויוצא יסרט לא המכחול
בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח:86)המקום פכ"ה

נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב כי תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי יחזיר, ולא שלישי מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני להינשא אותה מתירים ואףֿעלֿפיֿכן
ראה  שלישי? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.‡Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙e·ÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡¯ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡¯Â4Ìc ‰˙‡¯Â ÏÈ‡B‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

Ïc¯Ák ‰tË Ìc ‰˙‡¯6‰pnÓ ·fL ÈÓk BÊ È¯‰ - »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a¯‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באונס.2) ב.3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ, בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,

.·ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ¯‰ ÔÓ ¯˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;d¯O·a Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

¯·‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈ·e .‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ.7) הדם יצא שלא ואפילו ב:8)שם. מא, שם
שם). (רש"י הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי

השיניים.10) מבין לחוץ ביצא רק מתטמאות ואינן שם.

.‚‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ¯ˆBpL ÌÁ¯‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰·ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,¯B˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,¯„Á B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â - epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C¯‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ¯‰ ¯‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k ¯eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…̄ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,¯ÓBÏk .¯B„ÊB¯t B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ - ‰„Ï ˙ÚLa ‰a¯‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁ¯Ï ¯ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב.11) יז, שם

.„BÈ‡Â ¯B„ÊB¯ta ÒÎ ¯·‡‰ ‰‡Èa ¯Ób ˙ÚL·eƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ¯ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡¯ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«

˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,¯B„ÊB¯t‰ ÔÓe ¯„Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,¯B„ÊB¯ÙÏ ¯„Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈ·M‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ·˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó - dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰Ê ·˜Â ,¯B„ÊB¯t‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ¯·‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי
קיב:).

.‰¯‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk - ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez¯‰Ë ‰¯Bz‰L14¯‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,¯B‰Ë Blk - ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „·ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :¯B„ÊB¯ta16‰Ê È¯‰ - «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ .¯„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«

Lc˜Ó17ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BOÂ ,18ÔÈ‡Â ; ƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈
·¯L ,·˜p‰ C¯c „¯È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…

Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰19Ìc‰ ‡ˆÓ .¯„Á‰ ÔÓ - «»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
·˜pÏ ıeÁ ¯B„ÊB¯ta20‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È¯‰ - «¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»

CÎÈÙÏ .Ïel‰ C¯c ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a ¯„Á‰ ÔÓƒ«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»
Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ21. «ƒ««ƒ¿»

ה"א.13) פ"ו להלן כמבואר המקור, מן בא הוא שגם
ה"ב.14) פ"ד למעלה ה"ה.15)כמבואר פ"ז להלן
החדר.16) לצד למקדש 17)כלומר, בשוגג נכנסה אם

בקרבן. חייבת זה, דם בימי 18)בטומאת בהם שנגעה
שם.19)טומאתה. הנמצאים תימן: שנמצא 20)בכת"י

חוץ. לצד אלא החדר לצד לא ספק 21)בפרוזדור, כדין
טומאה.

.ÂÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d·BÊ ‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«

˜¯È ‰˜LÓ B‡ Ô·Ï ÌÁ¯‰ ÔÓ22Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ
B˙ÎÈÓqL23- Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k ∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆»

כזהב 22) ירוק מפרשים ויש ('תוספות'), אתרוג כמראה
ככרתי. ירוק וכלֿשכן מיימוניות'). 'הגהות (מגידֿמשנה,

כדם.23) כחכמים.24)מעובה א יט, שם

.ÊÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ25.ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË «¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
Ìk¯k Ô¯˜Îe ,¯BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â26ÈÓÈÓÎe , ¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈

.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

פניו 26)שם.25) עור קרן מן נגזר שבכרכום, "הזך
מ"ו). פ"ב שם לרבינו, המשנה (פירוש כט)" לד, (שמות

.Á„enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰27ÔBL‡¯ ‡ˆiL »»…≈«≈»«∆»»ƒ
‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ

L·i‰ BÈc‰ ÔÈÚk - ¯BÁM‰Â .e‰‡B¯Â BÏ30Ô¯˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆
,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìk¯k ‡È·È ?„ˆÈk Ìk¯k«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»
BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ¯e¯a‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎ·e ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡B¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡È·È»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
¯ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.¯ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ ¯eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
Ô¯kÚÓe33BÓB˜Ó·e B˙ÚLÏ Ô‰a ¯ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

Ô¯kÚÓe ¯ÊBÁ - eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈ¯eÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב.28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף שם.

בעכורים.33) אלא בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח עוד כשהדם אפילו
שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר

קפח. סי' יו"ד ובט"ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.Ë˙B‡¯Ó ‰Úa¯‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡¯Ók38‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ¯˙BÈ ¯BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË - L·i‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

¯BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡¯Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·¯BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡¯Ó ‰LÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿»«¿
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d`iaקס ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אדמה.36) וכמימי כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י 42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.ÈÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈB¯M‰43ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ
ÌÈÓ45- epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰46˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆
ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»

¯‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט, כ, ב.47)שם שם,

.‡Èda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני מחזיקה הכוס אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני גרם, וחמשים מאות ארבע בערך

גרם). ושמונים מאות

.·È‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡¯Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב'מגיד ה"ג, פי"א להלן ראה

.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú¯˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰¯B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח ואףֿעלֿפי שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54¯e‚‡ Ì„Â ,55- dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁ·È BÓk ,¯ÙÚ57el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz - Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È¯‰ - »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60- ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck ¯Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי ב. כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס.55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע הרי שם, והדם החתיכה של מבחוץ
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף' ('בית הרוק כחמימות חומם
שעות 59)הריטב"א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי היא:
שעות. וארבע עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי שעות, עשרה שתים עבור אחרי אפילו לעת,
שתיםֿ של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.
ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה

(מגידֿמשנה). טמאה ספק היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.ÂËÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ·‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓ¯e¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰¯B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.ÊË‰˙‡¯Â ,¯B„ÊB¯ta ˙¯ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C¯„k ,d¯O·a ‰‡¯zL „Ú - d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙¯ÙBÙLa ˙B‡¯Ï ‰M‡‰ C¯c ÔÈ‡Â ,˙B‡B¯65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב.65) כא, שם

.ÊÈ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙·LBÈ66dÙeb LÈb¯‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙Lb¯‰L ;˙LLBÁ dÈ‡ - ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,¯„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב.66) נט, בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי
הט"ז). שחיטה מהל' (פ"ו בו" יוצא שהרעי והוא עיקום,

.ÁÈ‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ ¯B‰Ë - ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰¯eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,¯B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰·ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈

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



קסי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אדמה.36) וכמימי כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י 42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.ÈÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈB¯M‰43ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ
ÌÈÓ45- epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰46˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆
ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»

¯‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט, כ, ב.47)שם שם,

.‡Èda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני מחזיקה הכוס אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני גרם, וחמשים מאות ארבע בערך

גרם). ושמונים מאות

.·È‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡¯Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב'מגיד ה"ג, פי"א להלן ראה

.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú¯˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰¯B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח ואףֿעלֿפי שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54¯e‚‡ Ì„Â ,55- dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁ·È BÓk ,¯ÙÚ57el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz - Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È¯‰ - »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60- ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck ¯Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי ב. כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס.55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע הרי שם, והדם החתיכה של מבחוץ
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף' ('בית הרוק כחמימות חומם
שעות 59)הריטב"א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי היא:
שעות. וארבע עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי שעות, עשרה שתים עבור אחרי אפילו לעת,
שתיםֿ של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.
ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה

(מגידֿמשנה). טמאה ספק היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.ÂËÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ·‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓ¯e¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰¯B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.ÊË‰˙‡¯Â ,¯B„ÊB¯ta ˙¯ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C¯„k ,d¯O·a ‰‡¯zL „Ú - d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙¯ÙBÙLa ˙B‡¯Ï ‰M‡‰ C¯c ÔÈ‡Â ,˙B‡B¯65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב.65) כא, שם

.ÊÈ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙·LBÈ66dÙeb LÈb¯‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙Lb¯‰L ;˙LLBÁ dÈ‡ - ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,¯„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב.66) נט, בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי
הט"ז). שחיטה מהל' (פ"ו בו" יוצא שהרעי והוא עיקום,

.ÁÈ‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ ¯B‰Ë - ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰¯eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,¯B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰·ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
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- ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»
‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»

‰kn‰ ˙ÓÁÓ - ‰‡¯zL¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««
.‰c BÊ È¯‰ - ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני
נערות. מימי עלֿידי 69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.ËÈ‰¯Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -71,‰ÏÈl·e ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

L¯BÙe ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡·Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙¯‚B·e .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡¯75.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B - ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב.71)שהגיע סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב - ב סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.Î˙BÏÈÏ ‰Úa¯‡76Ì„ ‰˙‡¯ ‡lL ‰¯ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚e¯Òa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ -77,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ

‰ÏÈÏ ÏÚB·e ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

הי"ט.76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב.77) סה, שם

.‡Î‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È¯‰ - ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.·ÎÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰¯Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙B·LÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ïk BÏ79eÈ‰ elÙ‡Â .˙e¯Úp‰ ÈÓÈa »«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚e¯Òa ˙e¯Úp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚ·e»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

הי"ט.79) למעלה כמבואר שם.

.‚Î?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡¯z ‡Ï ·LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ ·Lz Ì‡Â ,‰‡¯z Ú˜¯w‰ ÏÚ ·LzL ˙Ú·e¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰‡¯˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙·LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡¯ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ ¯·k - ¯k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»

ÌÈ¯k‰ ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡¯zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ
‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙B˙Òk‰Â80. ¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

שם.80)

.„ÎLÈÓLz ˙Úa ‰‡B¯ ‰˙È‰81˙ÓÁÓ ‰Ê È¯‰ - »¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«
Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»̄¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

סד:).81) (שם תשמיש ומחמת

.‰ÎdÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰ - ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈
ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt82. ¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

א.82) סה, שם

ה'תש"פ  מרחשון ד' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים
של  שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי  נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני  עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה
אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;

נקיים. לשבעה עולין

.‡ÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.·‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.‚ÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«
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לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.„- Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…

Ìc Ô‰a ‰˙‡¯7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.Á˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»

‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.·ÈB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.„È‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
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קסג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.„- Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…

Ìc Ô‰a ‰˙‡¯7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.Á˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»

‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.·ÈB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.„È‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
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ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‡Óh‰ ÌBi‰ ¯Á‡Ó ˙BÓÏ ˙¯ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ
.ÌÈi˜¿ƒƒ

.ÊË‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏt16˙¯˙BÒ - »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ¯˙BqL ,È¯˜ ‰‡¯L ·Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17¯OÚ „Á‡·e d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚa Ìc ‰˙‡¯ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ ÌÈM·e«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙e·ÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰·Ê dÈ‡ - ‰Ê ¯Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó ¯OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»
e¯‡aL BÓk ,‰·Ê dÈ‡ - d˙c ÈÓÈa ‰‡B¯‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע.16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו
הימים  את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או בזב קרי
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי למעלה 18)המחרת
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.ÊÈÏÚ ·eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È¯‰ - d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLz·e d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡¯L ÔB‚k .‰·Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
¯OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰L ,È¯ÈOÚ·e»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ ¯OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡¯ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,¯OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ d˙·ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
dÏÚB·e ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»
˙¯k ÌÈ·iÁ ÌÈ‡ - ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈

L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ ¯OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»
dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰·Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»

.Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.ÁÈ- ‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»
‰·Ê Ïk ÔÈ„k ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰¬≈¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»

‰pË˜20.ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - dÏÚ·e ¯·Ú Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿
¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ -21Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ≈¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈
.ÂÈÙlL ÌBiÏ«∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי על אף
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.ËÈ˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈ·L ÛBÒa Ìc ‰˙‡¯22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza ‰˙‡¯Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡¯L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ

‰˙‡¯Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»̄¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰B¯Á‡ ‰i‡¯ ‡nL ;‰·Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ È¯‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע
"בי  הנקרא הזמן מן הוא ספק והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל

.Î‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c ¯Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰·Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈ·e ,d˙cÏ ÈÚÈ·Ma ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ L¯ÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBq·Ïe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë B· ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡¯ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.Áe˙t»«

המעיין 24) הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף שמסיים כמו ימי 25)פתוח שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.‡Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.·Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.‚Î‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈
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ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.·ÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙Ï·BËÂ13ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי א.

בה"ו.

.Â˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L16BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב.15)ללידת פ"ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
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קסה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.·ÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙Ï·BËÂ13ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי א.

בה"ו.

.Â˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L16BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב.15)ללידת פ"ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
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d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ‰·ÈÊ Ì„k - ‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa¯‡ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‰Ï·ËÂ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆
.¯‰Ë Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe ¯ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי הדם, פסק שלא זמן שכל ב. לה, שם
זיבה.

.ÁCk ¯Á‡Â ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - Ìc ‰˙‡»̄¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»
‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡ ¯‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»

‡nËÓe ‡ÓË - Ìc ÏL BÓˆÚ Ï·‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי שממנו מהמעין בא שהדם אע"פ
הטוהר. בימי -19)סותר בזוב שיולדת שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.ËdlL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰·˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»
ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡B·Ï ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â ,‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ
ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰Ë Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«…«««ƒ∆≈ƒ

ÌÈÏÙpÏ20- ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯zL ÌÈÓc ÏkL ; «¿»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«
„Ïe‰ ÏÈtzL „Ú ,‡e‰ ¯B‰Ë21‰È‰z - ÏÈtzLÎe . »«∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆

Ì‡Â ,¯ÎÊ ˙‡ÓË - ¯ÎÊ ‰ÏÈt‰ Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒƒƒ»»»À¿«»»¿ƒ
ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰·˜ ˙‡ÓË - ‰·˜ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»À¿«¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡ .ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ22‰ÏÈt‰Â , ¿…ƒ»»≈ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»
- ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ¯Á‡‰ ‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰«∆»¿ƒƒ»»«≈¬ƒ«««»»ƒ

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ»«≈ƒ¿≈À¿»ƒ≈¿…

מפני 20) אלא קושי דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב.21)שזה לח, ב.22)שם כה, שם

.ÈÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,d·BÊ ˜ÒtL ‰·Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡·e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

¯˙BÒ23‰Ú·L ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙¯˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰Ú·L ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d·BfÓ ‰¯‰hL ÔÂÈk≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙¯Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ˙Ú¯»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰¯ÈÙq‰ ÔÈ¯˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי ימי עולים
שיולדת  מפני מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב

לידתה,25)הראב"ד. בימי דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי"א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.‡È- Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡¯‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - Ìc Ô‰a ‰˙‡»̄¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰¯ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‡l‡ Ïk‰ ¯˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„·Ïa ÔÓBÈ ÔÈ¯˙BÒ el‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.·ÈEÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ÔÈ·zL ¯Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zL ¯LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»

‡ÏÂ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ‰‡Ó ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ¯B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…
‰·Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰Ú·LÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈

d˙c ÈÓÈ ¯Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31¯OÚ ‰Úa¯‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»
ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ¯Á‡33‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»
d˙c ˙lÁz ‡e‰ - ˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿
˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»

.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡¯ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח, של 30)גדולה.29)שם האחרונים ימים שני
זיבה. זיבה.31)ימי ימי של הראשונים ימים שני

(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני
זיבה. דעת 34)ימי לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה

ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה הסדר: לפי מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ"ו למעלה כמבואר חייה, ימי כל זיבה ימי

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי אחרי ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב.36)בשעת נג, שם

לח.37) הערה פ"ו, למעלה ראה

.‚Èe¯‡a ¯·k38- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

טֿיא.38) הלכות פ"ו ה"ו, פ"ד למעלה

.„È¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡¯z ÌBÈ40‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL43¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„·Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈ¯B‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡ - ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק בראיה 41)כלומר,
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נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,
שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי

וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים

ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51,d˙c ¯Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ
d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.Î‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»
ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»

‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»
„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆

?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«
ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ

ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«
ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»

ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈
‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ

¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»
d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ"ו 59) למעלה המבואר הקבוע הסדר פי על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה ימי שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי זיבה. ימי ושבעה ושבעים נדה, ימי ותשעה
ימי  .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתבֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי ח מיום המתחיל

בֿי"ד  וגומר ומותרת] לערב טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא בֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח בימים וכשראתה זיבה. ימי הם יט יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח, ביום וגומר כב, ביום המתחיל

ספירה. ימי הם דם, מי"ח 65)ראתה השני, השבוע
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי הם השבוע ימי וכל כט, ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

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



קסז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,
שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי

וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים

ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51,d˙c ¯Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ
d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.Î‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»
ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»

‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»
„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆

?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«
ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ

ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«
ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»

ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈
‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ

¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»
d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ"ו 59) למעלה המבואר הקבוע הסדר פי על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה ימי שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי זיבה. ימי ושבעה ושבעים נדה, ימי ותשעה
ימי  .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתבֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי ח מיום המתחיל

בֿי"ד  וגומר ומותרת] לערב טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא בֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח בימים וכשראתה זיבה. ימי הם יט יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח, ביום וגומר כב, ביום המתחיל

ספירה. ימי הם דם, מי"ח 65)ראתה השני, השבוע
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי הם השבוע ימי וכל כט, ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל
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זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי מתחילים
נ.70) ביום בֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי סב לשני 73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב טבילתה אחרי
נדה.76) ימי מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב. השבוע,78)עא של הראשונים ימים ששני
לבעלה. ואסורה נדתה ימי לשבעת המתחיל 79)משלימים

צ. ביום נגמרים הזיבה וימי צא. ביום וגומר פה ביום
צח.80) ביום וגומר צב, ביום ביום 81)המתחיל המתחיל

זיבה. ימי שהם קה, ביום וגומר קו 82)צט ביום המתחיל
קיב. ביום בֿקיט.83)וגומר וגומר קיג, ביום המתחיל

בימי  ימים ארבעה וראתה קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי
גדולה. זבה ונעשית שבועות 84)הזיבה, בארבעה

ששה  - העשירי בשבוע אחד, שבוע משמשת הראשונים
בסךֿהכל  נמצא ימים. חמשה עשר, השנים ובשבוע ימים.

יום. דם 85)שמונהֿעשר ראתה לא אם טהורה היא שבהן
הזיבה. בימי

.‡Î- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ87È·¯ ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע, אחד יום חסר שהרי בערך, כלומר,
יום. ורבע ימים יט הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.·ÎÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»

ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó -90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ - ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰Ú·L ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó - ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»»»¿»

.‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי 92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.‚ÎÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆

ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈
.ÌÏBÚÏ¿»

.„Î,¯B‰Ë ‰¯OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰¯OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È - ¯B‰Ë95d˙·ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰·ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰Ú·L Ì‰Ó - ÌÈ‡Óh‰ ‰¯OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰h‰ ‰¯OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙e·Èf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈ¯B‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ C¯c ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי כמנין כלומר,
ימי  הם טהרה מימי הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.‡,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»

BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.·˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ¯‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי מהן שנמצא
הלב" דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.‚e¯‡a ¯·k5‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ6- ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»
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הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«

‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, תשעה14ֿ)שם ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק תראה 17)ראתה אולי השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈa25¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú - ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב.24) לט, ובכת"י 26)שם.25)שם רומי, בדפוס
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואףֿעלֿפי  בהם. ראתה שלא נדותה בימי היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי 30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰¯eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»
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קסט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«

‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, תשעה14ֿ)שם ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק תראה 17)ראתה אולי השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈa25¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú - ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב.24) לט, ובכת"י 26)שם.25)שם רומי, בדפוס
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואףֿעלֿפי  בהם. ראתה שלא נדותה בימי היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי 30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰¯eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»
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ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ¯‡La ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰·Ê BÊ È¯‰ - «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה שלש 32)הנזכר שראתה אחרי
זיבתה. בימי אינו 33)פעמים זיבה שבימי אףֿעלֿפי

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי היא עומדת הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - „ÈÓz dÓˆÚ ˜c·Ï ‰a¯nL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡B·iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰¯‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â38d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯Á‡ Ï·‡ ;39- ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜c·Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט. א.38)למעלה לט, ימי 39)שם מתחילים ששוב

נדה.

.·È‰ÁÎL40È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜c·zL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
שם.41)

.‚È¯Á‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

¯‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«

Ìc ‰˙‡¯L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»
‰¯B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב משכב מהל' כלומר,43)פ"ג א. ו, שם
כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא

דרבנן. שווסתות מפני א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.„ÈdÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»
‡È‰ - dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B˜na«»««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

‰¯B‰Ë46¯B‰Ë Ìc‰Â ,47Ì‰È¯·cÓ ˙B˙Òe‰L .48BÓk , ¿»¿«»»∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿
·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL49. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט.49)תולים פ"ג

.ÂËdz¯·ÁÏ ‰‡¯Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba - ‡ÓBq‰50Ï·‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙L¯Á‰51Ô˙B‡ ˜c·Ï ˙BÁ˜t ˙BÎÈ¯ˆ - ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב.50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.ÊË‰˙‡¯Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»

ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰Ú·L ÌeÏLz ˙·LBÈ - ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«
.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק

.ÊÈdzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰·Ê55‰·Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡¯zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰Ú·M‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ - ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי 54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח, כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי זה דם שמא

הט"ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי חכמים אותה דנו למניינה,
המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני הוסת בהתחלת

החדש.

.ÁÈ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»̄¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL - ‰Úa¯‡ ‰˙‡¯ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ
‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙·LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»

‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ ¯Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

שתים 61) או אחת ראיה אחרי נדתה ימי באו שמא מספק
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי עד הדם משפסק הזמן

.ËÈ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆
Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»

;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆
.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.Î.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי מתחילים ואחרֿכך

.‡Î- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
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¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««
‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי

.·Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygxn 'cÎixyz g"k -t"yz'd

ה'תש"פ  תשרי כ"ח ראשון יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
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 . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙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
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קעי dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - ixyz g"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««
‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי

.·Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygxn 'cÎixyz g"k -t"yz'd

ה'תש"פ  תשרי כ"ח ראשון יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
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 . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙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
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‰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
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¿»≈
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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,
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

לתלמיד 76) עין.שמחזירים טביעות עלֿפי ֿחכם
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

ה'תש"פ  תשרי כ"ט שני יום

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
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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,
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

לתלמיד 76) עין.שמחזירים טביעות עלֿפי ֿחכם
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

ה'תש"פ  תשרי כ"ט שני יום

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
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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¯‰¬≈¬≈»

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
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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¿∆∆∆¬≈≈∆

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
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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¿∆∆∆¬≈≈∆

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
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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
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
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ה'תש"פ  תשרי ל' שלישי יום

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
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
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ה'תש"פ  תשרי ל' שלישי יום

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
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
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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

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

ה'תש"פ  מרחשון א' רביעי יום

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
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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≈«

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
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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≈«

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
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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

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««¬»««
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˙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

ה'תש"פ  מרחשון ב' חמישי יום

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∆»¿»

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¿«¿≈
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˙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

ה'תש"פ  מרחשון ב' חמישי יום

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∆»¿»

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¿«¿≈
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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
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
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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„ ∆¿∆¿»∆»¿≈«¬¿¿»«
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¿«»

ה'תש"פ  מרחשון ג' שישי יום

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ ÔÈ„ ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ≈«¬≈«ƒ
.BBÓÓ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
דברים,1) בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר

התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת וריפוי וצער נזק שהם:
דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, עשיית ואיכות

מקום. זה ובאי

.‡B¯·Áa Ï·BÁ‰2ÌlLÏ ·iÁ -3,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ «≈«¬≈«»¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
‰MÓÁÂ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯ÚˆÂ ,˜Ê :Ì‰ el‡Â¿≈≈∆∆¿««¿ƒ¿∆∆»∆«¬ƒ»

Ôlk ,el‡ ÌÈ¯·„4ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÈÓlzLÓ5, ¿»ƒ≈À»ƒ¿«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰ Ïk ÔÈ„k6. ¿ƒ»««ƒƒ

ידו.2) קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין 4)ואין אלו
ובושת. צער כגון, כיס, חסרון הקרקע 5)בהם מן

מטלטלין. לו אין אם החובל, שבנכסי בממון 6)המעולה
ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו,
ח  פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות

י. הלכה

.·„ˆÈk ˜Ê7ÔÈ‡B¯ - BÏ‚¯ B‡ B¯·Á „È ÚË˜ Ì‡L ? ∆∆≈«∆ƒ»««¬≈«¿ƒ
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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„ ∆¿∆¿»∆»¿≈«¬¿¿»«
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¿«»

ה'תש"פ  מרחשון ג' שישי יום

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ ÔÈ„ ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ≈«¬≈«ƒ
.BBÓÓ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
דברים,1) בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר

התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת וריפוי וצער נזק שהם:
דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, עשיית ואיכות

מקום. זה ובאי

.‡B¯·Áa Ï·BÁ‰2ÌlLÏ ·iÁ -3,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ «≈«¬≈«»¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
‰MÓÁÂ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯ÚˆÂ ,˜Ê :Ì‰ el‡Â¿≈≈∆∆¿««¿ƒ¿∆∆»∆«¬ƒ»

Ôlk ,el‡ ÌÈ¯·„4ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÈÓlzLÓ5, ¿»ƒ≈À»ƒ¿«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰ Ïk ÔÈ„k6. ¿ƒ»««ƒƒ

ידו.2) קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין 4)ואין אלו
ובושת. צער כגון, כיס, חסרון הקרקע 5)בהם מן

מטלטלין. לו אין אם החובל, שבנכסי בממון 6)המעולה
ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו,
ח  פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות

י. הלכה

.·„ˆÈk ˜Ê7ÔÈ‡B¯ - BÏ‚¯ B‡ B¯·Á „È ÚË˜ Ì‡L ? ∆∆≈«∆ƒ»««¬≈«¿ƒ
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˜eMa ¯kÓ „·Ú ‡e‰ el‡k B˙B‡8‰ÙÈ ‰È‰ ‰nk ,9 ¿ƒ∆∆ƒ¿»««»»»»∆
˙ÈÁÙ‰L ˙Át‰ ÌlLÓe ,‰zÚ ‰ÙÈ ‡e‰ ‰nÎÂ [Ê‡]»¿«»»∆«»¿«≈«¿»∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ :¯Ó‡pL .ÂÈÓcÓ10 ƒ»»∆∆¡««ƒ«««ƒƒƒ«¿»
.‡e‰ ÔBÓÓ ÌlLÏ - '˙Áz' ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ»¿∆∆∆∆¡«««¿«≈»

ירצה 7) לא הנחבל שהרי הנזק? לחישוב המידה קנה מהו
רב. תשלום תמורת אפילו זו, מידה 8)בחבלה קנה זהו

כושר  מבחינת האדם של שוויו להערכת אובייקטיבי
בבא  לא. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה

שם. שנחבל.9)קמא לפני שווה ששמע 10)היה
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד

.‚Ô˙pÈ Ôk Ì„‡a ÌeÓ ÔzÈ ¯L‡k :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¬∆ƒ≈»»»≈ƒ»∆
Ba11‡l‡ ;B¯·Áa Ï·ÁL BÓk ‰Êa Ï·ÁÏ BÈ‡ -≈«¬…»∆¿∆»««¬≈∆»

¯·È‡ B¯qÁÏ Èe‡¯ ‡e‰L12,‰OÚ ¯L‡k Ba Ï·ÁÏ B‡ ∆»¿«¿≈»«¬…«¬∆»»
B˜Ê ÌlLÓ CÎÈÙÏe13eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ»¿«≈ƒ¿«¬≈≈¿…ƒ¿

,¯Ùk Ba ÔÈ‡L ‡e‰ „·Ïa ÁˆB¯Ï - Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ…∆¿∆∆…≈«¿≈«ƒ¿«∆≈…∆
ÌÈ¯·È‡ ÔB¯ÒÁÏ Ï·‡14.¯Ùk Ba LÈ ˙BÏaÁÏ B‡ ¬»¿∆¿≈»ƒ¿«»≈…∆

השמועה 11) מפי הפירוש את לכאורה סותר זה והרי
הקודמת. כד;12)שבהלכה כא, שמות עזרא אבן ראה

יט. כד, שנאמרו 13)ויקרא הדברים חמשת כל כולל
א. חוזרת 14)בהלכה שאינה פי על אף ידו, קוטע כגון

יוחאי  בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם
כה). כא, (משפטים

.„ÒBÁ˙ ‡Ï :B˜ÈfÓe B¯·Áa Ï·BÁa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆∆¡«¿≈«¬≈«ƒ…»
EÈÚ15ÈÚ :¯Ó‡z ‡nL .ÔÈÓeÏL˙a ÒeÁz ‡lL - ≈∆∆…»¿«¿ƒ∆»…«»ƒ

‰Ê ‡e‰16CÎÏ ;epÓÁ¯‡ ,Ba Ï·Á ‰eÎa ‡lLÂ ∆¿∆…¿«»»»«¬«¬∆¿»
EÈÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡17. ∆¡«…»≈∆

משמע 15) ולכאורה כפה", את "וקצותה כתוב זה ולפני
ואומר: הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה
נאמר  ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל "שנאמר
גופני  לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, (דברים

יב.16)דווקא. כה, דברים עזרא, אבן פירש כך
ח 17) פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", ואחד שוגג "אחד

א. הלכה

.‰ÌÈ¯·È‡a ¯Ó‡pL ‰fL ÔÈpÓe18,'ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ' ƒ«ƒ∆∆∆∆¡«¿≈»ƒ«ƒ«««ƒ
‡e‰ ÔÈÓeÏLz19Ba ¯Ó‡pL ?20,‰¯eaÁ ˙Áz ‰¯eaÁ : «¿ƒ∆∆¡««»«««»
¯Ó‡ Le¯Ù·e21:‰kÈ ÈÎÂ22B‡ Ô·‡a e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ¿≈∆¡«¿ƒ«∆ƒ∆≈≈¿∆∆

Û¯‚‡·23‡‰ ,‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ ,¯ÓB‚Â ¿∆¿…¿≈«ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈»
z„ÓÏ24‡e‰Â ,ÔÈÓeÏLz - ‰¯eaÁa ¯Ó‡pL '˙Áz'L »«¿»∆««∆∆¡«¿«»«¿ƒ¿

ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ '˙Á˙'Ï ÔÈc‰25ÌÈ¯·È‡ ¯‡L·e26. «ƒ¿««»»¿«ƒƒ¿»≈»ƒ

מכיוון 18) "באברים", מציין רבינו באברים. בחובל היינו
כא), יט, (דברים אחר במקום גם נאמר זה מעין שכתוב

זוממין. שיחסירו 19)בעדים החובל הסכים אפילו דווקא,
"תחת  ב), (הלכה למעלה לנאמר מכוונת זו שאלה אבר. לו
לקחת  איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם
אבל  לקחת, מותר בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר,

משנה). (לחם אבר להחסיר עניין.20)לא באותו

למעלה.21) פרשה והיכה.22)באותה לפנינו: בכתוב
חבורה.23) פשט 24)דהיינו על המבוסס לימוד וזהו

דרשב"י  במכילתא ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב,
העדיף  ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176 עמוד שם (ראה
כלל  מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו
משנה  הלחם קושיית מיושבת ובזה הרמב"ם). מכללי ד
א  פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן,

סומא. היה שאם המתחיל שלפניו.25)דיבור בכתוב
כתוב.26) באותו

.Âel‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â27‰¯Bz ÔÈÚÓ ÔÈ‡¯ ¿««ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»
·˙ÎaL28ÔlÎÂ ,29¯‰Ó ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ∆ƒ¿»¿À»¿…»ƒ≈ƒƒ∆«≈≈«
ÈÈÒ30e‡¯ ‰ÊÎÂ ,e„Èa Ô‰ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk - ƒ«À»¬»»¿∆≈¿»≈¿»∆»

ÏL BÈc ˙È··e ,ÚLB‰È ÏL BÈc ˙È·a ÔÈc eÈ˙B·‡¬≈»ƒ¿≈ƒ∆¿À«¿≈ƒ∆
e„ÓÚL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎ·e ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆»¿

ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ31.ÂLÎÚ „ÚÂ ƒ∆«≈¿««¿»

ממון.27) פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת שעין
הכתובים.28) מן אלו דינים למדנו צריך 29)שהרי

"כולם". ופרטותיה 30)לומר: כללותיה נאמרו התורה כל
הק  וראה בהר. כהנים, (תורת מסיני" לפירוש ודקדוקיה דמה

פירושו 31)המשנה). עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא
מן  סימוכים למצוא באות הכתובים מן הדרשות וכל ממון,

בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה

.Ê¯Úˆa ·iÁ B¯·Áa ˜ÈfnL ÔÈpÓe32BÓˆÚ ÈÙa33? ƒ«ƒ∆«ƒ«¬≈«»¿««ƒ¿≈«¿
dpÚ ¯L‡ ˙Áz :ÒB‡a ¯Ó‡ È¯‰L34ÔÈc‰ ‡e‰Â ; ∆¬≈∆¡«¿≈««¬∆ƒ»¿«ƒ

¯ÚˆÓ‰ ÏÎÏ35BÙe‚a B¯·Á ˙‡36ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L , ¿»«¿«≈∆¬≈¿∆«»¿«≈
.¯Úv‰ ÈÓc¿≈«««

י.32) הלכה ב פרק להלן ראה - הצער נוסף 33)ושיעור
הנזק. דמי נוסף 34)על צער משלם שאונס לומדים, מכאן

(ירושלמי  כסף סלעים חמישים של וקנס פגם בושת, על
מהדרשה  יותר מפורש זה לימוד ה). הלכה ג פרק כתובות
פה.) קמא (בבא נזק" במקום צער ליתן פצע, תחת "פצע
מיושבת  ובזה א. הלכה ב פרק בתולה נערה הלכות וראה

כאן. משנה המגיד כוואו 35)תמיהת כגון הזיק, לא אפילו
חבורה, עושה שאינו במקום ציפורנו על במסמר או בשפוד

ג. הלכה ב פרק להלן וראה פג: קמא אם 36)בבא אבל
שם  ראה אדם. מדיני פטור בגופו, שנגע בלי צער לו גרם

ז. הלכה

.Á˙·La ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓe37Èet¯Â BÓˆÚ ÈÙa38 ƒ«ƒ∆«»¿∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ
¯Ó‡pL ?BÓˆÚ ÈÙa39.‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ : ƒ¿≈«¿∆∆¡««ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈

יא.37) הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו ביטול
יד.38) הלכה שם וראה הרפואות, ודמי הרופא שכר
פה.39) קמא בבא וראה למשכב. ונפל איש במכה

.ËÈ¯‰L ?BÓˆÚ ÈÙa ˙L·a ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«»¿∆ƒ¿≈«¿∆¬≈
˙‡ ‰˙v˜Â ,ÂÈL·Óa ‰˜ÈÊÁ‰Â d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡∆¡«¿»¿»»»¿∆¡ƒ»ƒ¿À»¿«…»∆

dtk40Li·Ó‰ Ïk ‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ;41. «»ƒ¿«ƒ∆»«¿«≈

תצא,40) ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו
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כח. קמא אלא 41)ובבא באה לא במבושיו והחזיקה
רצב. שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא

.ÈÔek˙Ó ‰È‰iL „Ú ˙La‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Li·Ó‰42, «¿«≈≈«»««∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡pL43‡Ïa B¯·Á Li·Ó‰ Ï·‡ ; ∆∆¡«¿»¿»»»¬»«¿«≈¬≈¿…

.¯eËt - LiaL Ba ‡ˆBiÎÂ ÔLÈ ,CÎÈÙÏ .¯eËt - ‰ek«»»»¿ƒ»»≈¿«≈∆ƒ≈»

יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.‡È„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«
Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈
- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿

ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן

.·È‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.‚È„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,
כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,

חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.„ÈÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי

בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.ÂËda ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«

ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה והריהו 67)כגון
לכלים.68)שוגג. או אנוס,69)לאדם שהוא פי על אף

פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי
יא. הלכה למעלה מזיד 70)ראה או אלא בהם חייב שאינו

יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב שתי 71)או למרחק
"ישן"72)אמות. דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה

פטור  שהוא מודיענו - וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו,
דברים. מארבעה

.ÊË‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆
¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ

.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿
˙eL¯a Ì‰ÈL eÈ‰78e˜f‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿À¿

ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê79. ∆»∆¿≈∆¿ƒ

ביה".73) "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה מתוך
היחיד.74) ברשות ובין הרבים ברשות חצרו 75)בין כגון

ביתו. הבית.76)או בבעל שנתקל הנכנס 77)כגון כי
שפשע. הוא ברשות או 78)שלא שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית בעל לו ברשות 79)שנתן שניהם אם
נמצא  חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע
שלא  שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם.

ברשות.

.ÊÈÔ‰Ó ıÚ Á¯Ùe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈˆÚ Úw·Ó‰«¿«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ»«≈≈∆
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â80„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ;81, ¿ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â82,„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
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כח. קמא אלא 41)ובבא באה לא במבושיו והחזיקה
רצב. שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא

.ÈÔek˙Ó ‰È‰iL „Ú ˙La‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Li·Ó‰42, «¿«≈≈«»««∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡pL43‡Ïa B¯·Á Li·Ó‰ Ï·‡ ; ∆∆¡«¿»¿»»»¬»«¿«≈¬≈¿…

.¯eËt - LiaL Ba ‡ˆBiÎÂ ÔLÈ ,CÎÈÙÏ .¯eËt - ‰ek«»»»¿ƒ»»≈¿«≈∆ƒ≈»

יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.‡È„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«
Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈
- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿

ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן

.·È‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.‚È„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,
כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,

חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.„ÈÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי

בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.ÂËda ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«

ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה והריהו 67)כגון
לכלים.68)שוגג. או אנוס,69)לאדם שהוא פי על אף

פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי
יא. הלכה למעלה מזיד 70)ראה או אלא בהם חייב שאינו

יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב שתי 71)או למרחק
"ישן"72)אמות. דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה

פטור  שהוא מודיענו - וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו,
דברים. מארבעה

.ÊË‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆
¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ

.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿
˙eL¯a Ì‰ÈL eÈ‰78e˜f‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿À¿

ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê79. ∆»∆¿≈∆¿ƒ

ביה".73) "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה מתוך
היחיד.74) ברשות ובין הרבים ברשות חצרו 75)בין כגון

ביתו. הבית.76)או בבעל שנתקל הנכנס 77)כגון כי
שפשע. הוא ברשות או 78)שלא שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית בעל לו ברשות 79)שנתן שניהם אם
נמצא  חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע
שלא  שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם.

ברשות.

.ÊÈÔ‰Ó ıÚ Á¯Ùe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈˆÚ Úw·Ó‰«¿«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ»«≈≈∆
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â80„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ;81, ¿ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â82,„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
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¯Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â83ÏL B˙eÁÏ ÒÎpL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿«»ƒ«≈∆ƒ¿««¬∆
¯b84˙eL¯a ‡lL ÔÈa ˙eL¯a ÔÈa ,85˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «»≈ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««

·iÁ el‡ ÏÎa - ÂÈt ÏÚ ‰ÁÙËÂ86ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a87, ¿»¿»«»»¿»≈«»¿«¿»»¿»ƒ
˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe88. »ƒ«∆

לבקע 80) לאדם אסור הרבים ברשות כי חייב, אחר, של
לו 82)שלו.81)עצים. מותר שבחצרו פי על אף חייב,

להיזהר, לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם
הרבים. ברשות מצויים רבים אף 83)שהרי אחרים, של

קיסמים  כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על
הביקוע. ממקום רחוק ליפול דרכם שרבים 84)הניתזים

אומנים. של לחנות להיכנס רשות 85)רגילים נטל שלא
החנות. רשות 86)מבעל נטל שלא נגר של שחנות והטעם,

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו שבכל 87)הוא
הוא. למזיד קרוב כאן, האמורים שלא 88)המקרים משום

להזיק. לא ואף לבייש, התכוון

.ÁÈ‰˙ÈÓÏ ÔÈ„ÓB‡L ÌLk89ÔÈ˜ÊÏ ÔÈ„ÓB‡ Ck ,90. ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯B¯ˆa B¯·Á ‰k‰L È¯‰ ?„ˆÈk91È„k Ba ÔÈ‡L ≈«¬≈∆ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿≈

‰ÏaÁ Ba Ï·ÁÂ ,ÔË˜ ıÚ ÏL ÌÒÈ˜a B‡ ,˜Èf‰Ï¿«ƒ¿≈»∆≈»»¿»««»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰Ê ıÙÁ ÔÈ‡L92; ∆≈≈∆∆»«¬¬≈∆»

Û¯‚‡· B‡ Ô·‡a :¯Ó‡pL93.˜Èf‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c - ∆∆¡«¿∆∆¿∆¿…»»»»¿«ƒ
˙L·a ‡e‰ ·iÁ Ï·‡94˜˜¯ elÙ‡ .„·Ïa95BÙe‚a ¬»«»¿∆ƒ¿«¬ƒ»«¿

B¯·Á ÏL96CÎÈÙÏ .˙L·a ·iÁ -97ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ∆¬≈«»¿∆¿ƒ»¿ƒƒ»≈ƒ
˙È·Ï Ba ˜Èf‰L ıÙÁ‰ ÔÈ‡È·Óe ,˜Èf‰ ‰na Ú„ÈÏ≈««»ƒƒ¿ƒƒ«≈∆∆ƒƒ¿≈

ÔÈc98B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡L „Ú ,99„·‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„Â ƒ«∆¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»«
BÓÎe ,˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ ‡Ï :Ï·BÁ‰ ¯Ó‡Â ,ıÙÁ‰«≈∆¿»««≈…»»¿≈¿«ƒ¿

È‡ Òe‡100p‰Â ;- ˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ :¯ÓB‡ ÏaÁ »¬ƒ¿«∆¿»≈»»¿≈¿«ƒ
ÏhÈÂ ÏaÁp‰ Ú·MÈ101¯‡a˙iL BÓk ,102. ƒ»««∆¿»¿ƒ…¿∆ƒ¿»≈

להמיתו,89) כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו
היכהו  בה, ימות אשר יד באבן ואם יז): לה, (במדבר שנאמר

קס.) פיסקה מסעי, פרשת בדבר 90)(ספרי חבירו היכה
צא.). קמא (בבא פטור להזיק, כדי בו באבן 91)שאין

ראה 92)קטנה. הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו שמחמת
שם. משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק מדובר 93)להלן ושם

מת. ולא נחבל אותו 94)שהמוכה לעשות התכוון כי
חבירו. את לבייש שגרם מה 95)מעשה כלל, נזק בו שאין

צ. שם כלשהי, חבלה לחבול שיכולה קטנה, באבן כן שאין
פרק 96) להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק אבל

ה. הלכה לנזקים.97)ג שאומדים שאמרנו מאחר
סומכ 98) כשמעון ואין פסק בלבד. העדים דברי על ים

צ: שם זה.99)התימני, נזק לעשות היה ראוי זה חפץ אם
ופטור.100) גמור בחפץ 101)אונס נעשה שהנזק חזקה

(בשבועה). לנחבל מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש
ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, לקמן 102)ראה

שחב  העדים ראו כשלא ד, הלכה ה בו.פרק ל

.ËÈ„Ó‡ BÏ ÔÈ‡ ÏÊ¯a‰103‰pË˜ ËÁÓ elÙ‡ .104 ««¿∆≈…∆¬ƒ««¿«»
˜¯Bf‰ .˜Èf‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ÈÓ‰Ï ‡È‰ ‰Èe‡¿̄»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿«ƒ«≈
˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰ B„È ˙ÁzÓ ‰‡ˆÈL ¯Á‡Ïe ,Ô·‡∆∆¿««∆»¿»ƒ««»ƒ«»∆

ÌeÏkÓ ¯eËt - dÏa˜Â ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯105:¯Ó‡pL ; …ƒ««¿ƒ¿»»ƒ¿∆∆¡«
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe106BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t -107. »»∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆«¿

או 103) ולהזיק להמית כדי בו יש אם אותו, אומדים אין
אבל 104)לא. סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל

בא  והנזק בשפוד אפילו או ברזל, במוט אותו היכה אם
שאומדים  כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה
זה  דין ד. הלכה ג פרק רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ
ברזל  בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל
"יד" כתוב עץ ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו"
צריכים  ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן
בכל  שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור
סנהדרין  קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט אפילו שהוא,
זה  דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:).
בה", ימות "אשר כתוב ובעץ באבן יותר. פשוטה בדרך
כתוב  ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו
ידי  שעל קטנה, מחט אפילו לומדים מכאן בו" ימות "אשר
ועליו  יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה

שם). רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה אפילו 105)מסתמך
פסק  וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק.

מן 106)הרי"ף. הברזל ונשל ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא רעהו"107)העץ את "ומצא הלשון

מכאן  הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע
זריק  בשעת הוציא שאם כך אחר ורק שם, היה לא האבן ת

קפג). פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את

ה'תש"פ  מרחשון ד' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דברים 1) חמשה בכל חייב שהעושם הדברים בו נתבארו

ונתבארו  בכולם. חייב אינו שהעושם והדברים הנזכרים,
וכל  ושבת וריפוי וצער נזק שהם: דברים, הארבעה מהויות

פרטיהם.

.‡‰MÓÁ‰ ÌlLÏ Èe‡¯ ‡e‰L ‰ÏaÁ B¯·Áa Ï·BÁ‰«≈«¬≈«»»∆»¿«≈«¬ƒ»
‰MÓÁ ÌlLÓ - Ìlk ÌÈ¯·„2Ba ÔÈ‡L ˜Ê B˜Èf‰ . ¿»ƒÀ»¿«≈¬ƒ»ƒƒ∆∆∆≈

‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‡l‡3ÌlLÓ - ‰LÏL . ∆»«¿»»¿«≈«¿»»¿»¿«≈
„Á‡ ÌlLÓ - „Á‡ .ÌÈL ÌlLÓ - ÌÈL .‰LÏL4. ¿»¿«ƒ¿«≈¿«ƒ∆»¿«≈∆»

פג:2) על 3)בבאֿקמא חייב שאינו כיון אומרים ואין
בבאֿקמא  תוספתא ישלם. לא הדברים שאר על אף הנזק,

א. הלכה ח פרק וירושלמי ט, החבלות 4)פרק כל לא כי
כל  שהיא. כפי חבלה כל פרטי מבררים וביתֿדין שוות,

שם. בירושלמי שנוסחה וכפי שם, בתוספתא ההלכה

.·?„ˆÈk5B„È ÚË˜6B‡ ,Ô‰Ó Úaˆ‡ B‡ BÏ‚¯ B‡ ≈«»«»«¿∆¿«≈∆
˜Ê :‰MÓÁ ÌlLÓ - BÈÚ ‡nqL7¯ÚˆÂ ,8Èet¯Â ,9, ∆ƒ≈≈¿«≈¬ƒ»∆∆¿««¿ƒ

˙·LÂ10˙L·Â ,11‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ e‰k‰ .12dÙBÒÂ , ¿∆∆»∆ƒ»«»¿»¿»¿»
‰„¯Óe BÈÚ ÏÚ ;¯ÊÁÏ13ÌlLÓ - ˙BÈÁÏ dÙBÒÂ , «¬…«≈»¿»¿»ƒ¿¿«≈

‰Úa¯‡14ÏÚ e‰k‰ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯Úˆ : «¿»»««¿ƒ¿∆∆»∆ƒ»«
‰·ˆÂ BL‡¯15.˙L·Â ,Èet¯Â ,¯Úˆ :‰LÏL ÌlLÓ - …¿»»¿«≈¿»««¿ƒ»∆

BÈ‡L ÌB˜Óa e‰k‰‰‡¯16ÂÈk¯a ÏÚ ‰k‰L ÔB‚k , ƒ»¿»∆≈ƒ¿∆¿∆ƒ»«ƒ¿»
Ba‚a B‡17Èet¯Â ¯Úˆ :ÌÈL ÌlLÓ -18e‰k‰ . ¿«¿«≈¿«ƒ««¿ƒƒ»
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¯ËLa B‡ B„ÈaL ˙ÁtËÓa19Ô˙B - el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿««∆¿»ƒ¿»¿«≈»≈≈
.„·Ïa ˙La‰ ‡È‰Â ,˙Á‡««¿ƒ«∆ƒ¿«

התוספתא 5) שאלת פחות. ופעם דברים, חמשה פעם משלם
שם. חוזר.6)והירושלמי שאינו למעלה 7)אבר ראה

ב. הלכה א טֿי.8)פרק הלכות להלן להלן 9)ראה
יד. יא.10)הלכה הלכה הלכה 11)להלן ג פרק להלן

שם.12)א. וירושלמי תוספתא ויצאה 13)והתנפחה,
את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי

ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף
שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין

ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים
מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.‚„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»
‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈

„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈

פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.„Ál‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿
e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆
‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור

רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.‰z„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו

בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו
שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.Â¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.Ê˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון

אדם. מדיני ופטור לנזק גורם חלה 47)זה שבגללו מכיון
כן 49)בתנאי.48)חבירו. ועל מעשה, וזהו בגופו,
חייב.

.ÁÈÏ ‰‡¯È50B‡ ÈzL¯Á˙ :¯Ó‡L ÏaÁp‰L , ≈»∆ƒ∆«∆¿»∆»«ƒ¿»«¿ƒ
BÈ‡ - ÚÓBL ÈÈ‡ B‡ ‰‡B¯ ÈÈ‡ È¯‰Â ,ÈÈÚ ˙ÈÓÒƒ¿≈≈ƒ«¬≈≈ƒ∆≈ƒ≈«≈

ÔÓ‡51.ÌÈ¯ÚÈ ‡nL ,¯·c‰ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆¡»∆¬≈≈»«ƒƒ«»»∆»«¿ƒ
˜ÊÁÓ ‰È‰ÈÂ ,‰a¯Ó ÔÓÊ ˜„aiL „Ú ˜Êp‰ ÏËB BÈ‡Â¿≈≈«∆∆«∆ƒ»≈¿«¿À∆¿ƒ¿∆À¿»
.‰Ê ÌlLÈ Ck ¯Á‡Â ,L¯Á˙ B‡ ÂÈÈÚ ¯B‡Ó „a‡L∆ƒ≈¿≈»ƒ¿»≈¿««»¿«≈∆

עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
לחושןֿ הגר"א מו. (שם עדים לו יש אלאֿאםֿכן נאמן

לג). סעיף תכ, סימן משפט

.Ë˜fp‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ïk‰ ?¯Úv‰ ‡e‰ ‰nk52Ì„‡ LÈ : «»««««…¿ƒ«ƒ»≈»»
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¯ËLa B‡ B„ÈaL ˙ÁtËÓa19Ô˙B - el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿««∆¿»ƒ¿»¿«≈»≈≈
.„·Ïa ˙La‰ ‡È‰Â ,˙Á‡««¿ƒ«∆ƒ¿«

התוספתא 5) שאלת פחות. ופעם דברים, חמשה פעם משלם
שם. חוזר.6)והירושלמי שאינו למעלה 7)אבר ראה

ב. הלכה א טֿי.8)פרק הלכות להלן להלן 9)ראה
יד. יא.10)הלכה הלכה הלכה 11)להלן ג פרק להלן

שם.12)א. וירושלמי תוספתא ויצאה 13)והתנפחה,
את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי

ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף
שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין

ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים
מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.‚„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»
‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈

„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈

פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.„Ál‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿
e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆
‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור

רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.‰z„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו

בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו
שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.Â¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.Ê˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון

אדם. מדיני ופטור לנזק גורם חלה 47)זה שבגללו מכיון
כן 49)בתנאי.48)חבירו. ועל מעשה, וזהו בגופו,
חייב.

.ÁÈÏ ‰‡¯È50B‡ ÈzL¯Á˙ :¯Ó‡L ÏaÁp‰L , ≈»∆ƒ∆«∆¿»∆»«ƒ¿»«¿ƒ
BÈ‡ - ÚÓBL ÈÈ‡ B‡ ‰‡B¯ ÈÈ‡ È¯‰Â ,ÈÈÚ ˙ÈÓÒƒ¿≈≈ƒ«¬≈≈ƒ∆≈ƒ≈«≈

ÔÓ‡51.ÌÈ¯ÚÈ ‡nL ,¯·c‰ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆¡»∆¬≈≈»«ƒƒ«»»∆»«¿ƒ
˜ÊÁÓ ‰È‰ÈÂ ,‰a¯Ó ÔÓÊ ˜„aiL „Ú ˜Êp‰ ÏËB BÈ‡Â¿≈≈«∆∆«∆ƒ»≈¿«¿À∆¿ƒ¿∆À¿»
.‰Ê ÌlLÈ Ck ¯Á‡Â ,L¯Á˙ B‡ ÂÈÈÚ ¯B‡Ó „a‡L∆ƒ≈¿≈»ƒ¿»≈¿««»¿«≈∆

עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
לחושןֿ הגר"א מו. (שם עדים לו יש אלאֿאםֿכן נאמן

לג). סעיף תכ, סימן משפט

.Ë˜fp‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ïk‰ ?¯Úv‰ ‡e‰ ‰nk52Ì„‡ LÈ : «»««««…¿ƒ«ƒ»≈»»
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C¯ ‡e‰L53„‡Ó ‚ÚÂ54BÏ e˙ el‡Â ,ÔBÓÓ ÏÚ·e ∆«¿»…¿…««»¿ƒ»¿
‡e‰L Ì„‡ LÈÂ ;ËÚÓ ¯ÚËˆÓ ‰È‰ ‡Ï ‰a¯‰ ÔBÓÓ»«¿≈…»»ƒ¿«≈¿«¿≈»»∆

ÔÏÓÚ55˜ÊÁÂ56¯Úˆ ¯ÚËˆÓ „Á‡ ÊeÊ ÈtÓe ,ÈÚÂ «¿»¿»»¿»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«≈««
‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚÂ .‰a¯‰57ÔÈ˜ÒBÙe ÔÈ„ÓB‡ «¿≈¿«ƒ«¿»ƒ»≈∆¿ƒ¿ƒ
.¯Úv‰«««

פג:52) מפונק.53)בבאֿקמא לו 54)חלש, וקשה
ומפונק" מעודן מרוכך, היה "אם מועט, בצער אפילו לעמוד

ח). פרשה משפטים קשה.55)(מכילתא עבודה עובד
רב.56) בצער אפילו לעמוד כיוצא 57)ויכול אדם "כמה

בחשבון  מביאים הצער, באומדן (שם). ליטול" רוצה בזה
בחישוב  מהֿשאיןֿכן הנחבל, של הסובייקטיבי הצד את

א. הלכה א פרק למעלה ראה הנזק.

.È?¯·È‡ B¯qÁL ÌB˜Óa ¯Úv‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk58È¯‰ ≈«¿«¬ƒ«««¿»∆ƒ¿≈»¬≈
‰Êk Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡ - BÚaˆ‡ B‡ B„È ÚËwL∆»«»∆¿»¿ƒ«»»»»∆
ÚË˜Ï B‡ ÛÈÒa ‰Ê ¯·È‡ BÏ ÚË˜Ï ÔÈa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈≈ƒ¿…«≈»∆¿«ƒƒ¿…«

ÌÒa B˙B‡59CÏn‰ ÂÈÏÚ ¯Êb Ì‡ ,60B‡ B„È ÚË˜Ï ¿«ƒ»«»»«∆∆ƒ¿…«»
ÌlLÓe ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡Â ,BÏ‚«̄¿¿¿ƒ«»≈≈∆»∆¿«≈

˜Èfn‰61. ««ƒ

ההלכה 58) פה. בבאֿקמא האבר, דמי לו שילם שכבר
כגון  נזק, במקום שלא לצער מספקת תשובה נותנת הקודמת
כיצד  רבינו מבאר זו ובהלכה ציפורנו. על בשפוד כוואהו
הנזק. דמי שילם והחובל נזק, גם שיש במקום צער משערים

צער.59) בו יסכים,60)שאין לא לכתחילה ידו לקטוע כי
מרובים. בדמים ההפרש.61)אפילו את

.‡È‡l‡ ¯·È‡ B¯qÁ ‡Ï Ì‡ ?˙·M‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ«∆∆ƒ…ƒ¿≈»∆»
ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ‰˙·vL B‡ ,·kLnÏ ÏÙÂ ‰ÏÁ¯62 »»¿»««ƒ¿»∆»¿»»¿»«¬…
ÏËa ÏÚBÙk ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B -63 ≈¿≈ƒ¿∆»»¿≈»≈
¯·È‡ B¯qÁ Ì‡Â ;epnÓ ÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL64 ∆»¿»»∆ƒ≈ƒ∆¿ƒƒ¿≈»
˙·LÂ ,˜Êp‰ ‡e‰L ,B„È ÈÓc Ô˙B - B„È ÚËwL B‡∆»«»≈¿≈»∆«∆∆¿∆∆

B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -65ÌÈ‡eM˜ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k66ÔÈ‡B¯Â , ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
ÔÈOBÚÂ ,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ‡eM˜ ¯ÓBL ¯ÎO ‡e‰ ‰nk«»¿«≈ƒƒ¿»¿ƒ

BÏ Ô˙BÂ ,‰Ê ÏL BÈÏÁ ÈÓÈ Ïk ÔBaLÁ67Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿≈»¿∆∆¿≈¿≈ƒ
BÏ‚¯ ÚË˜68ÏÚ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »««¿ƒ¿ƒ≈«

Á˙t‰69BÈÚ ‡nÒ .70ÔÁBË ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «∆«ƒ≈≈ƒ¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÁ¯a¿≈«ƒ¿≈…«≈»∆

המחלה.62) בזמן דמיו שפחתו אףֿעלֿפי נזק, משלם ואינו
קודם 63) בה שעסק עבודה, יום של המלא השכר לא

ובטל" ליושב מלאכה עושה דומה "אינו כי המחלה,
שפועל  השכר, לפי מחשבים אלא עו:), (בבאֿמציעא
יעבוד. שלא ובלבד ליום לקבל מסכים היה העבודה באותה
המלאכה  ואם גדולה, להפחתה יסכים קשה, העבודה אם
תוספתא  (ראה בלבד מועטת להפחתה אלא יסכים לא קלה,
לו  שנותן ג, הלכה ח פרק שם וירושלמי ט, פרק בבאֿקמא
יב  פרק ואבידה גזילה הלכות מגידֿמשנה וראה שלם, שכר

ד). פה:64)הלכה פג: החולי.65)בבאֿקמא ימי כל
לאחר 66) יד, בלי גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה

ידו, שקטעו לפני העבודה שכר לפי מחשבים ואין שיבריא.

מכילתא  וראה הנזק. דמי בחשבון נכלל זה שהפסד מכיוון
יט. כא, משפטים יד.67)דרשב"י הלכה להלן ראה

להתהלך 68) שצריך קישואים, שומר להיות יכול ואינו
אחת, ברגל כי רגליו, שתי כשקיטע [המדובר לגינה. מסביב
וכן  קישואים, כשומר שמקבל (פג:) המשנה אומרת
רא"ש  קישואים. שומר חגר הוא כאילו נאמר: שם בתוספתא

בלי 69)שם]. גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה
שיבריא. לאחר סומא 70)רגל, כי עיניו, לשתי הכוונה

אדם, בן בסתם נאמר זה [ודין לעבודה. מסוגל אחת בעין
לעסוק  ויוכל מקצוע, בעל הוא אם אבל מקצוע. בעל שאינו
שיוכל  שלו, המלאכה לפי השבת משערים חליו, אחר גם בו
רגלו, או ידו וקטעו מורה כגון שיתרפא, לאחר לעשותה

שם)]. (רא"ש במלאכתו להמשיך יוכל שיתרפא שלאחר

.·È‰k‰71BÊÁ‡ B‡ ,BÊ‡ ÏÚ B¯·Á ˙‡72Ú˜˙Â ƒ»∆¬≈«»¿¬»¿»«
BL¯ÁÂ ,BÊ‡a73Blk ÈÓ„ BÏ Ô˙B -74BÈ‡ È¯‰L ; ¿»¿¿≈¿≈¿≈À∆¬≈≈

ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ Èe‡¯75. »ƒ¿»»¿»

צא.71) השווה 72)בבאֿקמא שם. בגופו, מעשה שעשה
ז. הלכה לריפוי.73)למעלה ניתן של 74)ואינו מימרא

פה: שם שיוכל 75)רבא, מלאכה, לו יש שאם משמע
שם  ראה כולו. דמי משלם אינו שנתחרש, לאחר לעשותה

חרשו. דיבורֿהמתחיל תוספות

.‚ÈBÈÚ ˙‡ ‡nÒ76e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ77B„È ˙‡ ÚË˜ ,78 ƒ≈∆≈¿…¬»»«∆»
e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ79Ë˜Â ,¯Á‡Â ,e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ Ú ¿…¬»¿»«∆«¿¿…¬»¿««

Ô˙B ,˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - BL¯Á Ck»≈¿ƒ¿…¬»¿»∆∆»∆∆≈
Blk ÈÓ„ BÏ80e‰e„Ó‡ .81Ck ¯Á‡Â ˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ82 ¿≈À¬»¿»∆∆»∆∆¿««»

BlÎÏ e‰e„Ó‡83Blk ÈÓ„ ‡l‡ epnÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¬»¿À≈ƒƒ∆∆»¿≈À
„·Ïa84¯·È‡Â ¯·È‡ Ïk ˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;85ÈÓ„e ƒ¿«¿ƒ»««ƒ»∆∆»≈»¿≈»¿≈

Blk86B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87. À≈ƒƒƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."elek inc el ozep ... eyxg"

הבנה  שהיא תחתון' 'דעת ישנה השכל שבהבנת כשם
סוג  שהוא עליון' ו'דעת אדם, של שכלו ערך כפי באלקות
הנשמה  של הפנימי הקשר מצד הבא ב"דעת" לגמרי שונה
להבנה  להגיע יהודי יכול ועל־ידה הקב"ה, עם היהודית
עצום  הבדל ישנו שבראיה וכשם באלוקות, לגמרי אחרת
ראיה  ובין שטחית, ראיה שהיא הראשונה בפעם ראיה בין
ובעמקות  ביסודיות בדבר התבוננות לאחר הבאה
אחר  דבר אין כאילו בה השקוע האדם את "התופסת"
סתם  שמיעה ישנה בשמיעה גם כך שרואה, הדבר מלבד
ופנימית  מעמיקה קליטה שפירושה שמיעה וישנה
דברי  "יכנסו - השומע מהות כל את ומקיפה החודרת
ויכולה  האדם ועצם לכללות נוגעת שהיא עד - באזנך"
נותן  "חרשו שאם נפסק לכן ותוכנו, מהותו כל את לשנות

כו  דמי כל לו את לעצב שבכוחה בשמיעה פגע כי לו"
האדם. של ותוכנו מהותו

(161 cenr f"l wlg y"ewl it lr)

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
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בתיקו.76) שעלתה רבא של בעיא ולא 77)שם. ביתֿדין,
לשלם. עליו כמה למזיק ורק 79)אחרֿכך.78)אמרו

לדין. באים הם שחרשו ופסק 80)לאחר חרשו. כדין
ידו  עינו, דמי כולל זה ותשלום שם. לומר" תמצי כ"אם
ובושת  מצער גם ופטור משלם, אינו שבת דמי ואף ורגלו.
לעבד. אותו קנה וכאילו כולו, דמי את שילם שהרי וריפוי,

בתיקו.81) שעלתה בעיא שחרשו.82)שם, לאחר
האלה.83) החבלות כל לפני שוה  שהיה מכיון 84)כפי 

ואין  המזיק, לטובת מספק פוסקים בתיקו, עלתה שהבעיא
החבלות  של ובושת שבת ריפוי, בצער, אותו מחייבים

אבר 85)הקודמות. כל של ובושת ריפוי צער, פירוש:
כולו. בדמי נכלל שבת אבל שוה 86)ואבר, שהיה כפי

האלה. החבלות פוסקים 87)קודם ספק, שהוא מכיון
לחםֿ עלֿפי זו הלכה כל של (הפירוש המחזיק לטובת

משנה).

.„È?Èet¯‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk88ÌÈÓÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ≈«¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ
‰ÈÁÈ89CÈ¯ˆ ‡e‰ ‰nÎÂ ‰Ê ÈÏÁÓ ‰Ê90BÏ Ô˙BÂ , ƒ¿∆∆≈√ƒ∆¿«»»ƒ¿≈
„iÓ91BÓBÈa ÌBÈ ¯·c ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â .92. ƒ»¿≈¿«¿ƒƒ≈¿«¿

˜ÈfnÏ ‡È‰ ‰wz ‰Ê ¯·„Â93. ¿»»∆«»»ƒ««ƒ

צא.88) יבריא.89)בבאֿקמא ימים כמה  לאחר
כגון 90) ההוצאות, וליתר הרפואות לדמי הרופא, לשכר

להבראה. מיוחד שם.91)מזון הימים, לכל הריפוי דמי
שם). (תוספתא מיד" לו ונותנין שמין אפילו 92)"וכולן

כמה  מראש לדעת שאיֿאפשר בטענה זאת תובע שהנחבל
הריפוי. ימשך מה 93)זמן על יתר הריפוי ימשך שאפילו

שם. גמרא כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו,

.ÂË˙·M‰ ÔÎÂ94d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ -95„iÓ Ïk‰ Ô˙BÂ96. ¿≈«∆∆¿ƒ»¿≈«…ƒ»
¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ
e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.ÊÈÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ

:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈
EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»

ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈
.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף

.ÁÈ˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.ËÈBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈
‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא וחזרה 109)אבעבועות.
שם.110)לקדמותה. לגמרי, לא אבל שנתרפאה,

שם.111) תנאֿקמא, חייב 112)כדעת אינו לומר: צריך
518 מספר אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו
מחמת  צמחים בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ
צמחים  בו "עלו של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה

בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שם 113)שלא
פשע.114)פה. החולה כי

.ÎB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ
ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ
BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי

צא. בבאֿקמא לחבלות", זמן למעלה 119)נותנים ראה
ב. קובעים 120)הלכה אין ממון, חסרו ואם שם. גמרא

מחסרון  באים שאינם התשלומים לאותם אפילו זמן לו
ממון.
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בתיקו.76) שעלתה רבא של בעיא ולא 77)שם. ביתֿדין,
לשלם. עליו כמה למזיק ורק 79)אחרֿכך.78)אמרו

לדין. באים הם שחרשו ופסק 80)לאחר חרשו. כדין
ידו  עינו, דמי כולל זה ותשלום שם. לומר" תמצי כ"אם
ובושת  מצער גם ופטור משלם, אינו שבת דמי ואף ורגלו.
לעבד. אותו קנה וכאילו כולו, דמי את שילם שהרי וריפוי,

בתיקו.81) שעלתה בעיא שחרשו.82)שם, לאחר
האלה.83) החבלות כל לפני שוה  שהיה מכיון 84)כפי 

ואין  המזיק, לטובת מספק פוסקים בתיקו, עלתה שהבעיא
החבלות  של ובושת שבת ריפוי, בצער, אותו מחייבים

אבר 85)הקודמות. כל של ובושת ריפוי צער, פירוש:
כולו. בדמי נכלל שבת אבל שוה 86)ואבר, שהיה כפי

האלה. החבלות פוסקים 87)קודם ספק, שהוא מכיון
לחםֿ עלֿפי זו הלכה כל של (הפירוש המחזיק לטובת

משנה).

.„È?Èet¯‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk88ÌÈÓÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ≈«¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ
‰ÈÁÈ89CÈ¯ˆ ‡e‰ ‰nÎÂ ‰Ê ÈÏÁÓ ‰Ê90BÏ Ô˙BÂ , ƒ¿∆∆≈√ƒ∆¿«»»ƒ¿≈
„iÓ91BÓBÈa ÌBÈ ¯·c ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â .92. ƒ»¿≈¿«¿ƒƒ≈¿«¿

˜ÈfnÏ ‡È‰ ‰wz ‰Ê ¯·„Â93. ¿»»∆«»»ƒ««ƒ

צא.88) יבריא.89)בבאֿקמא ימים כמה  לאחר
כגון 90) ההוצאות, וליתר הרפואות לדמי הרופא, לשכר

להבראה. מיוחד שם.91)מזון הימים, לכל הריפוי דמי
שם). (תוספתא מיד" לו ונותנין שמין אפילו 92)"וכולן

כמה  מראש לדעת שאיֿאפשר בטענה זאת תובע שהנחבל
הריפוי. ימשך מה 93)זמן על יתר הריפוי ימשך שאפילו

שם. גמרא כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו,

.ÂË˙·M‰ ÔÎÂ94d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ -95„iÓ Ïk‰ Ô˙BÂ96. ¿≈«∆∆¿ƒ»¿≈«…ƒ»
¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ
e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.ÊÈÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ

:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈
EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»

ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈
.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף

.ÁÈ˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.ËÈBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈
‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא וחזרה 109)אבעבועות.
שם.110)לקדמותה. לגמרי, לא אבל שנתרפאה,

שם.111) תנאֿקמא, חייב 112)כדעת אינו לומר: צריך
518 מספר אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו
מחמת  צמחים בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ
צמחים  בו "עלו של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה

בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שם 113)שלא
פשע.114)פה. החולה כי

.ÎB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ
ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ
BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי

צא. בבאֿקמא לחבלות", זמן למעלה 119)נותנים ראה
ב. קובעים 120)הלכה אין ממון, חסרו ואם שם. גמרא

מחסרון  באים שאינם התשלומים לאותם אפילו זמן לו
ממון.
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ה'תש"פ  תשרי כ"ח ראשון יום

ריז. עשה מצות
― 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

ה'תש"פ  תשרי כ"ט שני יום

שנז. תעשה לא מצות
― 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,
d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ

ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

ה'תש"פ  תשרי ל' שלישי יום

תעשה לא מצות ריח. רכ. עשה מצות
שנח.

שנט. תעשה לא מצות ריט. עשה מצות
― 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 ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמ והּוא אתֿאׁשּתֹו, לׁשּלחּהמּלגרׁש "לאֿיּוכל ּבֹו: ּגם רֹו ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

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

ה'תש"פ  מרחשון א' רביעי יום

קד. תעשה לא מצות רכג. עשה מצות
― 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
יום ראשוןֿ רביעי כ "ח תשריֿ א 'מרחשון 
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ה'תש"פ  מרחשון ב' חמישי יום

שלא. של. קה. תעשה לא מצות
שלד. שלג. שלב.
― 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, ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

― 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

ׁש אביוהיא, נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ezaהּבא `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).

ה'תש"פ  מרחשון ג' שישי יום

שלה. שלו. תעשה לא מצות
שלט. שלח. שלז.
יום חמישיֿ שישי ב ֿ'ג 'מרחשון 
― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּבת
מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנּו:
― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּפׁשטּות

יבמֹות ּובגמרא הּבת. עּקר(b.)ּכלֿׁשּכן "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אתיא מדרׁשא yxetnaאּסּורא `le yxcnn cnlp)(ּדאמר , ְְֲִִַַָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי אמר dey")רבא: dxfb"a) ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא הּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת ּובת ּבנ(i ,gi `xwie)ּבאּסּור ואמר , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָאּׁשה

(fi ,my)נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבּתּה,
ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבענׁש:

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k my)ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובת
ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
"הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלענין
ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי

ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה ּתהי(d.)"הּנה" "אל : ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה מּגּופי(`xeqi)ּגזרה אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica):ּבאמרם ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ

למדנּוה" "לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה ,(minkg)"לא ְְְְְִַַָָָָֹֹֹ
הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה ׁשּכלֿהּדברים epax)לפי dyn), ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּוא
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynמּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ―ּכאן ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ְִִֵֶַַַָָ
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב
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ה'תש"פ  מרחשון ב' חמישי יום

שלא. של. קה. תעשה לא מצות
שלד. שלג. שלב.
― 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, ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

― 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

ׁש אביוהיא, נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ezaהּבא `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).

ה'תש"פ  מרחשון ג' שישי יום

שלה. שלו. תעשה לא מצות
שלט. שלח. שלז.
יום חמישיֿ שישי ב ֿ'ג 'מרחשון 
― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּבת
מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנּו:
― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּפׁשטּות

יבמֹות ּובגמרא הּבת. עּקר(b.)ּכלֿׁשּכן "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אתיא מדרׁשא yxetnaאּסּורא `le yxcnn cnlp)(ּדאמר , ְְֲִִַַָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי אמר dey")רבא: dxfb"a) ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא הּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת ּובת ּבנ(i ,gi `xwie)ּבאּסּור ואמר , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָאּׁשה

(fi ,my)נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבּתּה,
ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבענׁש:

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k my)ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובת
ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
"הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלענין
ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי

ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה ּתהי(d.)"הּנה" "אל : ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה מּגּופי(`xeqi)ּגזרה אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica):ּבאמרם ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ

למדנּוה" "לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה ,(minkg)"לא ְְְְְִַַָָָָֹֹֹ
הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה ׁשּכלֿהּדברים epax)לפי dyn), ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּוא
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynמּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ―ּכאן ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ְִִֵֶַַַָָ
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב
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― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבת

הּנה" ערות i)ּכי ,gi ,my). ְְִֵֶָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (yil`האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`kלא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ
fi)תגּלה" ,my)מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, זה(my)ּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא "ואתּֿבתּֿבּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

ה'תש"פ  מרחשון ד' ש"ק יום

שמא. שמ. תעשה לא מצות
שמה. שדמ. שמג. שמב.

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, תגּלה"אחֹות לא אחֹותֿאבי רות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,gi `xwie);ּכרת חּיב ― מזיד היה אם זה על ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אחֹותֿאּמ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדדת תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאׁשת

ci)הוא" ,my);מזיד היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, (my,אׁשת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(ehהעדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר .ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאחי "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

(fh ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא gi)אלֿאחתּה ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ הר"ש שי' הכהן

שלום וברכה!

רפואתו  שתהי'  רצון  ויהי  ומוצלחת,  טובה  בשעה  לביתו  חזר  אשר  טובה  הבשורה  על  ת"ח 

שלימה וגם קרובה.

וע"פ הוראת רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, מ'דארף לעבען מיט דער סדרה פון דער וואך, הרי 

זה גם כן ראשית והתחלת הפרשה, וירא אליו ה' וגו' כחום היום, וכפירוש חז"ל אשר הן הוירא אליו 

והן כחום היום, היו בשביל רפואת אברהם אבינו.

בכבוד ובברכת שבתא טבא, ושבת היא מלזעוק ורפו"ק לבוא ופ"ש כל ב"ב שי'.
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i"yx
(ÂÎ).éúî ãò הנביאים של בלבם יש וכי שקר ינבאו

חושבים  שהם מחשבותם לקיים שקר המנבאים הללו
וגו': שמי עמי את מרמה:úéîøú.להשכיח לשון

(ÁÎ).íåìç øôñé ולא חלומות כשאר הבאי ל' יספרנו
נבואה: בדברי øáä.יחזקנו úà ïáúì äî שקר ענין מה

אמת: øáä.אצל úà:הבר éøáã(ËÎ)עם äë àìä
.ùàë שהם לומר חלומות ולדמות לטעות להם היה לא

היא  בגבורה הנביא בפי כשבאה נבואה דבר כי נבואה
כאש  בלבי ותהי שנאמר כענין בוערת כאש בו באה

כ )בוערת חזקה(לעיל עלי ה' ויד ג)ואומר :(יחזקאל 
.ùéèôëå:בלעז מרטיי"ל אומר ויש בלעז פי"ק

(Ï).åäòø úàî ùéà éøáã éáðâî יש רעהו מאת איש
שלהם  סגנון ושומעין האמת נביאי אצל מרגלים להם
לשון  באותו שקר נבואת ואומרין בו מתנבאים שהם
מתנבא  ירמיה את שמע עזור בן חנניה שעשה כמו
ניבא  והוא עילם קשת את שובר הנני העליון בשוק

בבל מלך עול את שברתי התחתון כח )בשוק כמו (לקמן
בסנהדרין: רבותינו íðåùì.(Ï‡)שאמרו íéç÷åìä

כנביאי  ה' נאום בלשון שקריהם לומר לשונם המלמדים
בם: יאמינו למען תמהון íúåæçôáå.(Ï·)האמת ל'

בלעז: אישטורדיזו"ן

cec zcevn
(ÂÎ).È˙Ó „Ú:הזה והטעות השטות  ·Ï·.יהיה  ˘È‰יש וכי 

כחלום הוא  הדמיוני  שחלום תדיר שאומרים מה בלבם 
Ì·Ï.הנבואיי: ˙ÈÓ¯˙ È‡È·Âכי לבם ערמות  נביאי  הם  אבל

הנבואי חלום  עם הדמיוני לחלום ערך שאין המה יודעים 
הם: שדומים בפיהם ידברו הלב  ‰ÌÈ·˘ÂÁ.(ÊÎ)ובערמת

אשר חלומותם  ע"י  שמי שישכחו לעמי  לסבב  יחשבו  אשר
בזה: עסקם כל  להיות לזה  זה  לספר  בהתמדת··ÏÚ.יתמידו

הבעל : ÂÎÂ'.(ÁÎ)עבודת ‡È·‰אשר שהנביא  מהראוי ר"ל 
בעלמא: חלום  ספור בדרך  יספרנו ודמיוני פשוט חלום אתו

.Â˙‡ È¯·„ ¯˘‡Âדבר ידבר הוא  בו אדבר בחלום  אשר  ומי
נבואה: סיפור בדרך  לספר  יוכל  כזה  חלום ר"ל אותו ויאמת 

.Ô·˙Ï ‰Ó:נבואיי חלום  עם  להדמותו דמיוני  חלום  ענין מה ר"ל  הבר עם  להדמותו  תבן ענין „·¯È.(ËÎ)מה  ‰Î ‡Ï‰הלא
מאד  המורגש  דבר  שהוא הסלע  את המפוצץ  וכפטיש  הבוערת כאש יתירה ובהרגשה רב  בחוזק באה דברי הוא אשר החלום

מאד : קלה הרגשתם  כי  הדמיוני חלום כן ולא  הנבואיי חלום הוא ÂÎÂ'.(Ï)כן È‰ ÔÎÏחלום בין רב  הפרש ויש  הואיל  ר"ל
אשר הנביאים על  פורעניות להביא מוכן שהנני כמו לכן נבואיי כחלום דמיוני  חלום יאמתו  לבם ובזדון דמיוני לחלום  נבואיי
דברי יגנבו וכאילו נאמרו שאליהם  ואמרו מעצמם  אותם  מגידים והיו האמת נביאי דברי שומעים שהיו ר"ל וכו' דברי  גונבים

האמיתי: הנביא  מן ÂÎÂ'.(Ï‡)הנביאים  È‰לדבר למהר  לשונם המלמדים הנביאים על פורעניות  להביא מוכן שהנני  וכמו
ÌÂ‡.צחות : ÂÓ‡ÈÂדבר היה כאילו הנביאים ובלשון  נבואה במקום וידברום  אמריהם וימתיקו  מלבם שקרים שבודים  ר"ל 

ÂÓÂÏÁ˙.(Ï·)ה ': È‡· ÏÚ È‰חלום שאומרים  כלומר שקר , חלומות המנבאים  על  פורעניות להביא מוכן הנני  כן כמו ר"ל 
מוטעים : ואינם ידברו בזדון כי נבואיי חלום הוא כאילו ממש :ÌÂ¯ÙÒÈÂ.דמיוני דבר היה כאילו לספרם  והמהÂÚ˙ÈÂ.מתמידים 

שקר: דבר שהוא הדמיוני בחלום עמי את הדמיוני:Ì˙ÂÊÁÙÂ.מתעים  בחלומותם להאמין העם את  יפתו דעתם ÈÎ‡Âבקלות 
.'ÂÎÂלעם הועילו לא  ומעולם  צואה שום אותם  צויתי ולא שלחתים  לא מעולם אנכי הלא ואמר  להם  הנפתים על  כמתרעם  אמר

לנביאים: אותם מחזיקים  א "כ  ובמה עמהם אין היטב  וגם ומופת אות  שום  לתת בידם אין וא"כ  דבר  בשום  הזה

oeiv zcevn
(ÂÎ).È‡È·Â: אבל במקום  שקר˙¯ÈÓ˙.הוי"ו  כמו ערמה  ענין

קיט)תרמיתם מחשבה:‰ÌÈ·˘ÂÁ.(ÊÎ):(תהלים מלשון 
(ÁÎ).Ô·˙Ï: בר‰·¯.קש לשבור וכן  התבואה נקרא כן

מג) הארץÈËÙÎÂ˘.(ËÎ):(בראשית כל פטיש כמו  המקבת הוא 
נ) הרריıˆÂÙÈ.:(לקמן ויתפוצצו  וכן  רבות לחתיכות השבר ענין

ג)עד  הטתו‰ÌÈÁ˜ÂÏ.(Ï‡):(חבקוק כמו והרגל לימוד  ענין
לקחה ז)ברוב Ì‡.:(משלי ÂÓ‡ÈÂלשון והוא  אמירה ענין הוא

בו : רגילים תועה :ÂÚ˙ÈÂ.(Ï·)שהנביאים  Ì˙ÂÊÁÙ·Â.מלשון
ופוחזים  רקים  אנשים וכן הדעת קלות  ט)ענין  ÏÈÚÂ‰Â.:(שופטים

תועלת: מלשון
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è-÷øô úìä÷giÎfi

æé:íéìéñka ìLBî ú÷òfî íéòîLð úçða íéîëç éøácçéãçà àèBçå áø÷ éìkî äîëç äáBè ¦§¥´£¨¦½§©−©¦§¨¦®¦©£©¬¥−©§¦¦«¨¬¨§−̈¦§¥´§¨®§¤´¤½̈
:äaøä äáBè ãaàé§©¥¬¨¬©§¥«
é-÷øô úìä÷cÎ`

à:èòî úeìëñ ãBákî äîëçî ø÷é ç÷Bø ïîL òéaé Léàáé úåî éáeáæáìéñk áìå Bðéîéì íëç áì §´¥½̈¤©§¦¬©¦−©¤´¤¥®©¨¨²¥¨§¨¬¦¨−¦§¬§¨«¥³¨¨Æ¦«¦½§¥¬§¦−
:BìàîNìâ:àeä ìëñ ìkì øîàå øñç Baì Cìä ìëqLk (ìëñäùë) Cøca-íâåãìLBnä çeø-íà ¦§Ÿ«§©©¤²¤§¤¨¨¬Ÿ¥−¦´¨¥®§¨©¬©−Ÿ¨¨¬«¦³©©¥Æ

éìò äìòz:íéìBãb íéàèç çépé àtøî ék çpz-ìà EîB÷î E ©£¤´¨¤½§§−©©©®¦´©§¥½©¦−©£¨¦¬§¦«

i"yx
(ÊÈ).íéòîùð úçðá:לבריות הם ú÷òæîמקובלים

.íéìéñëá ìùåî זה נפטר משה ע"א, האומות מלכי
וכמה  ישראל על מקובלים גזירותיו ועדיין שנים כמה
דבריהם  ואין ישראל על גזירות גוזרים האומות מלכי

÷áø.(ÁÈ)מתקיימין: éìëî äîëç äáåè של חכמתה
שנאמר כ )סרח ב  העם (שמואל  אל האשה ותבא

בידם  שהיה קרב מכלי יותר להם, עמדה בחכמתה
יואב: עם äáøä.להלחם äáåè ãáàé ãçà àèåçå

על  אבודים כולם היו בכרי בן לשבע שהרגה אילולי
שהיו  הרי הרבה, טובה יאבד אחד וחוטא ד"א ידו,
וחטא  אחד ובא רשעים ומחצה צדיקים מחצה ישראל

לחובה: כולם את שהכריע נמצא מרובים ועשאן
(‡).'åâå òéáé ùéàáé úåî éáåáæ שאין החורף בימי כגון

שמן  לתוך בא אם גם למות קרובים והם כח בזבובין
קצף  מעלה והוא מבאישו הוא בבשמים ומתערב רוקח
וזה  אבעבועות כמין בו ונראה בלעז אשקו"מא שקורין
כך  חשוב דבר שהפסיד קל דבר הרי יביע של משמעו

את  הכריע שהרי מעט הסכלות ומכבוד מחכמה יקר
ומחצה  עבירות במחצה שקול זה אדם שהיה הרי כולם
חובה  לכף והכריעתו אחת עבירה ועבר ובא זכיות
וכבד  ושוקל יקר מועט דבר שהוא זה סכלות נמצאת
את  הכריע שהרי בו שהיה והכבוד החכמה מכל יותר

מן ø÷é.כולם: יותר ושקול כבד הוא כובד, לשון
הרע  יצר מושלים אגדה ומדרש שבו, וכבוד החכמה

מות: òéáé.לזבובי ùéàáé משמן ערב שהוא טוב שם
åðéîéì.(·)רוקח: íëç áì אל להטותו מזומנת חכמתו

לטובתו: המיומנת åìàîùì.דרך ìéñë áìå מן לעקשו
לו: ונוחה תפארת שהיא המיומנת ìëì(‚)הדרך øîàå

.àåä ìëñ:שוטה שהוא מכירין הכל ובדבורו בהליכתו
(„).ìùåîä çåø íà לדקדק עליך תעלה העולם מושל

הדין: במדת çðú.אחריך ìà êîå÷î אל הטובה מדתך
לי: צדקתי יועיל מה לו לומר àôøî.תנח éë דקדוקי

ויניח  לעוונותיך הוא מרפא עליך הבאין ביסורין הדין
הגדולים: חטאים לך

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÈÚÓ˘ ˙Á·המה זעקה, מבלי  בנחת ידבר  כי אף 

ומקובלים: הנחשבÚÊÓ˜˙.נשמעים מושל  זעקת  מדברי  יותר
הנאמר (הדבר  מהכסילים . אחד לומר, רוצה הכסילים, בין
קול ): ובשפלות בנחת הנאמר  מדבר יותר מזרז בזעקה 

(ÁÈ)ÓÎÁ ‰·ÂË.‰שבא ממה החכמה , מן  בא  תועלת יותר
המיתה מן להנצל  יותר יוכל  החכמה  ידי על  כי קרב, מכלי

קרב : כלי ידי על  שינצל ‡Á„.ממה ‡ËÂÁÂמבעלי אם
מן ידיהם מושכים  רבים אזי אחד , חוטא נמצא החכמה

מן ידיהם משכו רבים  ידו על  כי הרבה , טובה יאבד  הזה החוטא  כן אם  החוטא, לזה  החכמה הועילה מה  באומרם החכמה
טובה: המביא  החכמה

(‡).˙ÂÓ È·Â·Êהשמן את יבאיש הזה  הזבוב זה כל  עם  הרבה, המריח  רוקח שמן לתוך  שיפול  מהם אחד  כל מתים זבובים
חשוב: דבר הפסיד  קל דבר  הרי  כן  אם  הנובע , כמעין הביאוש את יביע הזבוב כי הביאוש, יפסיק ÓÎÁÓ‰.ולא  ¯˜Èאדם כן

חשיבותו: את הסכלות משחית  מעט, סכלות  בו ימצא  גם אם זה כל עם בו, הנמצא והכבוד  החכמה  בעבור וחשוב היקר
(·).·Ï: בלב הנטוע השכל  לומר, בלשוןÂÈÓÈÏ.רוצה ואמר הצורך . בעת ימצאנו  ומיד  עניניו  בכל לו מזומן לומר, רוצה

השמאלית: מן יותר ומהירה  מזומנת האדם שימין לפי הצורך :ÂÏ‡Ó˘Ï.השאלה, בעת מהיר  ואינו מזומן  אינו לומר, רוצה 
(‚).Í¯„· Ì‚Â: שכל חסר שהוא לכל  נראה מתעכב ואינו הולך  כשהוא  אפילו מושבו במקום  שלא בדרך בהיותו Ó‡Â¯אפילו 
.ÏÎÏ: סכל שהוא לכל  יאמר בפיו וכאילו בהשכל , לא ועניניו מעשיו לומר, ‰Ï˘ÂÓ.(„)רוצה ÁÂ¯ Ì‡חמת עליך  תעלה אם

מפניו : לברוח מושבך מקום תניח  אל  Ù¯Ó‡.המושל  ÈÎויצבור יניח  זה  בידו, נמסר  ואינך ממנו רפוי שתהיה מה הרפיון  כי
אותך : ישיג כאשר  עליך  יחמול ולא חטא, תוסיף  בברחך  כי גדולים , חטאים 

oeiv zcevn
(ÊÈ).˙Á·: קול בשפלות לומר, ˜¯·.(ÁÈ)רוצה  ÈÏÎÓכלי

א): קמד (תהלים לקרב ידי המלמד  כמו מלחמה.
(‡).˘È‡·È:סרחון נביעה:ÚÈ·È.ענין מעורב¯Á˜Â.מלשון

כה ): ל  (שמות מרקחת רוקח  כמו עניןÈ˜¯.בבשמים.
ט): ז  (מ "א יקרות אבנים כמו כעס¯ÁÂ.(„)חשיבות . ענינו

כט): יא (משלי רוח  ינחל כמו עזיבה:˙Á.וחימה. ענין
.‡Ù¯Ó:רפיון הנחה:ÁÈÈ.מלשון מלשון
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i"yx
(ÂÎ).éúî ãò הנביאים של בלבם יש וכי שקר ינבאו

חושבים  שהם מחשבותם לקיים שקר המנבאים הללו
וגו': שמי עמי את מרמה:úéîøú.להשכיח לשון

(ÁÎ).íåìç øôñé ולא חלומות כשאר הבאי ל' יספרנו
נבואה: בדברי øáä.יחזקנו úà ïáúì äî שקר ענין מה

אמת: øáä.אצל úà:הבר éøáã(ËÎ)עם äë àìä
.ùàë שהם לומר חלומות ולדמות לטעות להם היה לא

היא  בגבורה הנביא בפי כשבאה נבואה דבר כי נבואה
כאש  בלבי ותהי שנאמר כענין בוערת כאש בו באה

כ )בוערת חזקה(לעיל עלי ה' ויד ג)ואומר :(יחזקאל 
.ùéèôëå:בלעז מרטיי"ל אומר ויש בלעז פי"ק

(Ï).åäòø úàî ùéà éøáã éáðâî יש רעהו מאת איש
שלהם  סגנון ושומעין האמת נביאי אצל מרגלים להם
לשון  באותו שקר נבואת ואומרין בו מתנבאים שהם
מתנבא  ירמיה את שמע עזור בן חנניה שעשה כמו
ניבא  והוא עילם קשת את שובר הנני העליון בשוק

בבל מלך עול את שברתי התחתון כח )בשוק כמו (לקמן
בסנהדרין: רבותינו íðåùì.(Ï‡)שאמרו íéç÷åìä

כנביאי  ה' נאום בלשון שקריהם לומר לשונם המלמדים
בם: יאמינו למען תמהון íúåæçôáå.(Ï·)האמת ל'

בלעז: אישטורדיזו"ן

cec zcevn
(ÂÎ).È˙Ó „Ú:הזה והטעות השטות  ·Ï·.יהיה  ˘È‰יש וכי 

כחלום הוא  הדמיוני  שחלום תדיר שאומרים מה בלבם 
Ì·Ï.הנבואיי: ˙ÈÓ¯˙ È‡È·Âכי לבם ערמות  נביאי  הם  אבל

הנבואי חלום  עם הדמיוני לחלום ערך שאין המה יודעים 
הם: שדומים בפיהם ידברו הלב  ‰ÌÈ·˘ÂÁ.(ÊÎ)ובערמת

אשר חלומותם  ע"י  שמי שישכחו לעמי  לסבב  יחשבו  אשר
בזה: עסקם כל  להיות לזה  זה  לספר  בהתמדת··ÏÚ.יתמידו

הבעל : ÂÎÂ'.(ÁÎ)עבודת ‡È·‰אשר שהנביא  מהראוי ר"ל 
בעלמא: חלום  ספור בדרך  יספרנו ודמיוני פשוט חלום אתו

.Â˙‡ È¯·„ ¯˘‡Âדבר ידבר הוא  בו אדבר בחלום  אשר  ומי
נבואה: סיפור בדרך  לספר  יוכל  כזה  חלום ר"ל אותו ויאמת 

.Ô·˙Ï ‰Ó:נבואיי חלום  עם  להדמותו דמיוני  חלום  ענין מה ר"ל  הבר עם  להדמותו  תבן ענין „·¯È.(ËÎ)מה  ‰Î ‡Ï‰הלא
מאד  המורגש  דבר  שהוא הסלע  את המפוצץ  וכפטיש  הבוערת כאש יתירה ובהרגשה רב  בחוזק באה דברי הוא אשר החלום

מאד : קלה הרגשתם  כי  הדמיוני חלום כן ולא  הנבואיי חלום הוא ÂÎÂ'.(Ï)כן È‰ ÔÎÏחלום בין רב  הפרש ויש  הואיל  ר"ל
אשר הנביאים על  פורעניות להביא מוכן שהנני כמו לכן נבואיי כחלום דמיוני  חלום יאמתו  לבם ובזדון דמיוני לחלום  נבואיי
דברי יגנבו וכאילו נאמרו שאליהם  ואמרו מעצמם  אותם  מגידים והיו האמת נביאי דברי שומעים שהיו ר"ל וכו' דברי  גונבים

האמיתי: הנביא  מן ÂÎÂ'.(Ï‡)הנביאים  È‰לדבר למהר  לשונם המלמדים הנביאים על פורעניות  להביא מוכן שהנני  וכמו
ÌÂ‡.צחות : ÂÓ‡ÈÂדבר היה כאילו הנביאים ובלשון  נבואה במקום וידברום  אמריהם וימתיקו  מלבם שקרים שבודים  ר"ל 

ÂÓÂÏÁ˙.(Ï·)ה ': È‡· ÏÚ È‰חלום שאומרים  כלומר שקר , חלומות המנבאים  על  פורעניות להביא מוכן הנני  כן כמו ר"ל 
מוטעים : ואינם ידברו בזדון כי נבואיי חלום הוא כאילו ממש :ÌÂ¯ÙÒÈÂ.דמיוני דבר היה כאילו לספרם  והמהÂÚ˙ÈÂ.מתמידים 

שקר: דבר שהוא הדמיוני בחלום עמי את הדמיוני:Ì˙ÂÊÁÙÂ.מתעים  בחלומותם להאמין העם את  יפתו דעתם ÈÎ‡Âבקלות 
.'ÂÎÂלעם הועילו לא  ומעולם  צואה שום אותם  צויתי ולא שלחתים  לא מעולם אנכי הלא ואמר  להם  הנפתים על  כמתרעם  אמר

לנביאים: אותם מחזיקים  א "כ  ובמה עמהם אין היטב  וגם ומופת אות  שום  לתת בידם אין וא"כ  דבר  בשום  הזה

oeiv zcevn
(ÂÎ).È‡È·Â: אבל במקום  שקר˙¯ÈÓ˙.הוי"ו  כמו ערמה  ענין

קיט)תרמיתם מחשבה:‰ÌÈ·˘ÂÁ.(ÊÎ):(תהלים מלשון 
(ÁÎ).Ô·˙Ï: בר‰·¯.קש לשבור וכן  התבואה נקרא כן

מג) הארץÈËÙÎÂ˘.(ËÎ):(בראשית כל פטיש כמו  המקבת הוא 
נ) הרריıˆÂÙÈ.:(לקמן ויתפוצצו  וכן  רבות לחתיכות השבר ענין

ג)עד  הטתו‰ÌÈÁ˜ÂÏ.(Ï‡):(חבקוק כמו והרגל לימוד  ענין
לקחה ז)ברוב Ì‡.:(משלי ÂÓ‡ÈÂלשון והוא  אמירה ענין הוא

בו : רגילים תועה :ÂÚ˙ÈÂ.(Ï·)שהנביאים  Ì˙ÂÊÁÙ·Â.מלשון
ופוחזים  רקים  אנשים וכן הדעת קלות  ט)ענין  ÏÈÚÂ‰Â.:(שופטים

תועלת: מלשון
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i"yx
(ÊÈ).íéòîùð úçðá:לבריות הם ú÷òæîמקובלים

.íéìéñëá ìùåî זה נפטר משה ע"א, האומות מלכי
וכמה  ישראל על מקובלים גזירותיו ועדיין שנים כמה
דבריהם  ואין ישראל על גזירות גוזרים האומות מלכי

÷áø.(ÁÈ)מתקיימין: éìëî äîëç äáåè של חכמתה
שנאמר כ )סרח ב  העם (שמואל  אל האשה ותבא

בידם  שהיה קרב מכלי יותר להם, עמדה בחכמתה
יואב: עם äáøä.להלחם äáåè ãáàé ãçà àèåçå

על  אבודים כולם היו בכרי בן לשבע שהרגה אילולי
שהיו  הרי הרבה, טובה יאבד אחד וחוטא ד"א ידו,
וחטא  אחד ובא רשעים ומחצה צדיקים מחצה ישראל

לחובה: כולם את שהכריע נמצא מרובים ועשאן
(‡).'åâå òéáé ùéàáé úåî éáåáæ שאין החורף בימי כגון

שמן  לתוך בא אם גם למות קרובים והם כח בזבובין
קצף  מעלה והוא מבאישו הוא בבשמים ומתערב רוקח
וזה  אבעבועות כמין בו ונראה בלעז אשקו"מא שקורין
כך  חשוב דבר שהפסיד קל דבר הרי יביע של משמעו

את  הכריע שהרי מעט הסכלות ומכבוד מחכמה יקר
ומחצה  עבירות במחצה שקול זה אדם שהיה הרי כולם
חובה  לכף והכריעתו אחת עבירה ועבר ובא זכיות
וכבד  ושוקל יקר מועט דבר שהוא זה סכלות נמצאת
את  הכריע שהרי בו שהיה והכבוד החכמה מכל יותר

מן ø÷é.כולם: יותר ושקול כבד הוא כובד, לשון
הרע  יצר מושלים אגדה ומדרש שבו, וכבוד החכמה

מות: òéáé.לזבובי ùéàáé משמן ערב שהוא טוב שם
åðéîéì.(·)רוקח: íëç áì אל להטותו מזומנת חכמתו

לטובתו: המיומנת åìàîùì.דרך ìéñë áìå מן לעקשו
לו: ונוחה תפארת שהיא המיומנת ìëì(‚)הדרך øîàå

.àåä ìëñ:שוטה שהוא מכירין הכל ובדבורו בהליכתו
(„).ìùåîä çåø íà לדקדק עליך תעלה העולם מושל

הדין: במדת çðú.אחריך ìà êîå÷î אל הטובה מדתך
לי: צדקתי יועיל מה לו לומר àôøî.תנח éë דקדוקי

ויניח  לעוונותיך הוא מרפא עליך הבאין ביסורין הדין
הגדולים: חטאים לך

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÈÚÓ˘ ˙Á·המה זעקה, מבלי  בנחת ידבר  כי אף 

ומקובלים: הנחשבÚÊÓ˜˙.נשמעים מושל  זעקת  מדברי  יותר
הנאמר (הדבר  מהכסילים . אחד לומר, רוצה הכסילים, בין
קול ): ובשפלות בנחת הנאמר  מדבר יותר מזרז בזעקה 

(ÁÈ)ÓÎÁ ‰·ÂË.‰שבא ממה החכמה , מן  בא  תועלת יותר
המיתה מן להנצל  יותר יוכל  החכמה  ידי על  כי קרב, מכלי

קרב : כלי ידי על  שינצל ‡Á„.ממה ‡ËÂÁÂמבעלי אם
מן ידיהם מושכים  רבים אזי אחד , חוטא נמצא החכמה

מן ידיהם משכו רבים  ידו על  כי הרבה , טובה יאבד  הזה החוטא  כן אם  החוטא, לזה  החכמה הועילה מה  באומרם החכמה
טובה: המביא  החכמה

(‡).˙ÂÓ È·Â·Êהשמן את יבאיש הזה  הזבוב זה כל  עם  הרבה, המריח  רוקח שמן לתוך  שיפול  מהם אחד  כל מתים זבובים
חשוב: דבר הפסיד  קל דבר  הרי  כן  אם  הנובע , כמעין הביאוש את יביע הזבוב כי הביאוש, יפסיק ÓÎÁÓ‰.ולא  ¯˜Èאדם כן

חשיבותו: את הסכלות משחית  מעט, סכלות  בו ימצא  גם אם זה כל עם בו, הנמצא והכבוד  החכמה  בעבור וחשוב היקר
(·).·Ï: בלב הנטוע השכל  לומר, בלשוןÂÈÓÈÏ.רוצה ואמר הצורך . בעת ימצאנו  ומיד  עניניו  בכל לו מזומן לומר, רוצה

השמאלית: מן יותר ומהירה  מזומנת האדם שימין לפי הצורך :ÂÏ‡Ó˘Ï.השאלה, בעת מהיר  ואינו מזומן  אינו לומר, רוצה 
(‚).Í¯„· Ì‚Â: שכל חסר שהוא לכל  נראה מתעכב ואינו הולך  כשהוא  אפילו מושבו במקום  שלא בדרך בהיותו Ó‡Â¯אפילו 
.ÏÎÏ: סכל שהוא לכל  יאמר בפיו וכאילו בהשכל , לא ועניניו מעשיו לומר, ‰Ï˘ÂÓ.(„)רוצה ÁÂ¯ Ì‡חמת עליך  תעלה אם

מפניו : לברוח מושבך מקום תניח  אל  Ù¯Ó‡.המושל  ÈÎויצבור יניח  זה  בידו, נמסר  ואינך ממנו רפוי שתהיה מה הרפיון  כי
אותך : ישיג כאשר  עליך  יחמול ולא חטא, תוסיף  בברחך  כי גדולים , חטאים 

oeiv zcevn
(ÊÈ).˙Á·: קול בשפלות לומר, ˜¯·.(ÁÈ)רוצה  ÈÏÎÓכלי

א): קמד (תהלים לקרב ידי המלמד  כמו מלחמה.
(‡).˘È‡·È:סרחון נביעה:ÚÈ·È.ענין מעורב¯Á˜Â.מלשון

כה ): ל  (שמות מרקחת רוקח  כמו עניןÈ˜¯.בבשמים.
ט): ז  (מ "א יקרות אבנים כמו כעס¯ÁÂ.(„)חשיבות . ענינו

כט): יא (משלי רוח  ינחל כמו עזיבה:˙Á.וחימה. ענין
.‡Ù¯Ó:רפיון הנחה:ÁÈÈ.מלשון מלשון
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‰ìéìL ìBëàì ïéLc÷nä úà èçBMä,àéìL Bà,õeça–t àGìb.õeça íäéöéa ìBëàì íéðôa ïéøBz ÷ìBnä– ©¥¤©ª§¨¦¤¡§¦¦§¨©¦¥©¥¦¦§¦¤¡¥¥¤©
ìbt àG.ïéøBú éöéáe ïéLc÷nä áìç–ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç ïéà,øúBðå,àîèå. ¦¥£¥©ª§¨¦¥¥¦¥©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥

ÂBîc úà çépäì úðî ìò BèçL,åéøeîà úà Bà,øçîì,õeçì ïàéöBäì Bà–äãeäé éaøìñBt,íéîëçåïéøéLëî. §¨©§¨§©¦©¤¨¤¥¨§¨¨§¦¨©©¦§¨¥©£¨¦©§¦¦
Lákä éab ìò Bðzì úðî ìò BèçL;ãBñéä ãâðk àHL;ähîì ïéðzpä úà ïzì,äìòîì;äìòîì ïéðzpä úàå, §¨©§¨¦§©©¥©¤¤¤§¤¤©§¦¥¤©¦¨¦§©¨§©§¨§¤©¦¨¦§©§¨

ähîì;íéðôa ïéðzpä úà,õeça;õeça ïéðzpä úàå,íéðôa;íéàîè eäeìëàiL;íéàîè eäeáéø÷iL;eäeìëàiL §©¨¤©¦¨¦¦§¦©§¤©¦¨¦©¦§¦¤Ÿ§§¥¦¤©§¦§¥¦¤Ÿ§
íéìøò;íéìøò eäeáéø÷iL;ìàð epnî ìBëàìå çñtä úBîöò øaL;ïéìeñt íãa Bîc áøòì–øLk;äáLçnä ïéàL £¥¦¤©§¦£¥¦§©¥©§©¤©§¤¡¦¤¨§¨¥¨§©§¦¨¥¤¥©©£¨¨

BîB÷îì õeçå Bpîæì õeç àlà úìñBt,ì àHL úàhçäå çñtäåïîL. ¤¤¤¨¦§©§¦§§©¤©§©©¨¤¦§¨

dddd.oiycwend z` hgeyd:úåá÷ðá éøééî àðùéì éàä è÷ðã àëéä ìë.lily lek`l:äéòîáù.`ily e`úìñåô åæ äáùçî ïéà .ãìåä úà äôåçä øåòä
:àåä àçáéæã àôåâ åàì àéìùå ìéìùã .çáæä úà.lbit `láùç íàå .ìñô àì ,åîå÷îì õåç àéìù åà ìéìù ìåëàì ïéùã÷åîä úà èçåùä ,øîà÷ éëä

:ìâéô àì ,åðîæì õåç ïäî ìåëàì.lebit meyn odilr oiaiig oi` oixez iviae oiycwend algíåùî äéìò áééçî àì ,äéããáù áìçî ìëàå çáæá ìâô íà
:àåä àçáéæã àôåâ åàìã ,ìåâô

eeee.xgnl eixen` z` e` enc z` gipdl:íøéè÷é àìå øçîì ìëä çéðéù úðî ìò àìà .éåä øåîâ ìåâôå àéä åðîæì õåç úáùçî éàäã ,øçîì íøéè÷éù àì
.lqet dcedi 'xìñôéî ,çåðäáå äàöåäá ìñôéîå ìéàåäíà êë ,äîçä úòé÷ùá ìñôð íãã ,ìåñô øçîì ïçéðä íàù íùëå .çåðäå äàöåä úáùçîá éîð

:ìñô ,øçîì íçéðäì ïäéìò áùç.oixiykn minkge÷åøæì àìå øéè÷äì àì áùç àì ïëå ,åðîæì õåç ìåëàì àìå ÷åøæì àìå øéè÷äì àì áùç àìå ìéàåä
ïéðúðä íéîãá áùçîá äãåäé 'ø ìñô àìã àäå .íéîëçë äëìäå .ìñô àì ,åîå÷îì õåç àéöåäì åà øçîì çéðäì áùçù ô"òà ,åîå÷îì õåç ìåëàì àìå
å÷øæì áùç åìéàë åîå÷îá àìù åìéôà çáæîä ìò íãä ÷åøæì áùåçäù äãåäé 'øì äéì àøéáñã íåùî ,ìñô ïë äùò íàå ìéàåä äìòîì íúåà úúì äèîì

:äøæòì õåç ÷åøæì áåùçé àìù ãáìáå ,åîå÷îá

`xephxa yexit
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אפילו או לאכול, דרכו  שאין  דבר לזמנו  חוץ לאכול  בחושב ללמד מוסיפה משנתנו
החושב  וכן פיגול; הזבח אין הזבח, של לגופו  שייך  שאינו אלא לאכול  שדרכו דבר 

הקרבן. את פוסל אינו למקומו, חוץ מחשבת הללו הדברים באחד

ïéLc÷nä úà èçBMä,פרה או כבשה כגון  נקבות, קרבנות –lk) ÇÅÆÇËÀÈÄ
.zeawp zepaxwl `id dpeekd "oiycwend" oeyl dpynd zhwepy mewn

ìéìL),ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ìBëàì,שבמעיה עּובר –àéìL Bà דק עור  – ÆÁÀÄÄÀÈ
בו , עטוף למקומו õeçaשהעּובר חוץ מהם אחד  לאכול  שחשב – Ç

לזמנו, חוץ ìbtאו  àG במחשבת הקרבן את פסל  שלא כלומר – ÄÅ
ושליא  ששליל  לפי לזמנו, חוץ במחשבת אותו פיגל  ולא למקומו חוץ

אותם אוכלים אינם האנשים רוב שכן  לאכול , דרכם עיין עיין עיין עיין אין  ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

והגהות והגהות והגהות והגהות  איגראיגראיגראיגר עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחר אחר אחר אחר ;;;; טעם טעם טעם טעם  שם שם שם שם  שמבואר שמבואר שמבואר שמבואר  בברטנוראבברטנוראבברטנוראבברטנורא,,,,

ïéøBzהרש הרש הרש הרש """"שששש).).).). ÷ìBnä,התורים קרבנות –íéðôa,בעזרה –ìBëàì ÇÅÄÄÀÄÆÁ
íäéöéa,במעיהם שיימצאו –õeça המליקה בשעת שחשב – ÅÅÆÇ

לזמנם, חוץ או למקומם חוץ אותם ìbtלאכול  àG את פסל  לא – ÄÅ
לזמנו , חוץ במחשבת אותו  פיגל  ולא למקומו , חוץ במחשבת הקרבן 

– הקרבן. של גופו שאינם בצפורנו "wlend"לפי הכהן  חתך  פירושו:

התורים  מן  שהביאו בקרבנות שכן ערפו, ממול  התור  של  הראש את
מליקה אלא שחיטה היתה לא היונה בני  מן טוטוטוטו),),),),או  אאאא,,,, כפי((((ויקראויקראויקראויקרא

ו -ז). (פרק להלן דיניה פרטי ïéLc÷näשיבוארו áìç החלב – ÂÅÇËÀÈÄָ
שחיטתן, לאחר  נקבות בקרבנות ïéøBúהנמצא éöéáe והביצים – ÅÅÄ

מליקתם, לאחר בתורים ìebt,הנמצאות íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàÅÇÈÄÂÅÆÄÄ
àîèå ,øúBðå," פיגול" היה הקרבן שאם הקודמת, במשנה כמבואר – ÀÈÀÈÅ

הגוף, בטומאת טמא שהיה מי או  "נותר ", היו  והביצים שהחלב או
שייכים  שאינם לפי כרת, עליהם חייב אינו הביצים או החלב ואכל 

נותר פיגול, משום חייבים והשליא השליל על  ברם הזבח. של  לגופו
אותם. שאוכלים אנשים קצת יש וגם האם, של בגופה שהם לפי וטמא,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הקרבן את פוסלת המחשבה שאין – בסופה שמפורש כפי – ללמד באה זו משנה
– חטאת ובקרבן הפסח ובקרבן  למקומו , חוץ ומחשבת לזמנו  חוץ מחשבת אלא

שיבואר . כפי פוסלת, אינה אחרת מחשבה אבל לשמו. שלא מחשבת

BèçL,הקרבן את שחט –úà Bà ,Bîc úà çépäì úðî ìò ÀÈÇÀÈÀÇÄÇÆÈÆ
øçîì ,åéøeîàדעתו היתה שלא כלומר  –wexfl,למחר הדם את ÅÈÀÈÈ

למחר,xihwdlאו אותם להניח חשב אלא למחר , האימורים Bàאת
õeçì ïàéöBäìשחשב –`ivedl,לעזרה חוץ האימורים או  הדם את ÀÄÈÇ

שם, להקריבם מנת על ìñBtולא äãeäé éaø משום הקרבן את – ÇÄÀÈÅ
אילו  שהרי  פוסל, והמעשה הואיל יהודה: רבי שסובר  זו , מחשבה

לחוץ, מוציאם היה אילו וכן  למחר, אימוריו או  הקרבן דם מניח היה
להניח" מנת "על  מחשבתו  גם לפיכך נפסל, הקרבן היה שחשב, כמו 

הקרבן . את פוסלת להוציא" מנת "על  ïéøéLëîאו íéîëçå את – ÇÂÈÄÇÀÄÄ
לזמנו , חוץ לאכול או לזרוק או  להקטיר  חשב ולא שהואיל הקרבן ,

פי על  אף למקומו חוץ לאכול או  לזרוק או  להקטיר  חשב לא וכן
הקרבן . את פסל  לא למקומו, חוץ להוציא או למחר  להניח שחשב

BèçL הק את שחט Bðzìרבן,– úðî ìò דמו את לזרוק –ìò ÀÈÇÀÈÄÀÇ
Lákä éabאלא המזבח על או  המזבח; של  –ãBñéä ãâðk àHL ÇÅÇÆÆÆÀÆÆÇÀ

או במקומה; שלא זריקה שזו  –ähîì ïéðzpä úà ïzì הדמים – ÄÅÆÇÄÈÄÀÇÈ
לזרקם חשב הסיקרא, מחוט למטה הסיקרא;äìòîìהנזרקים מחוט – ÀÇÀÈ

äìòîì ïéðzpä úàåליתן חשב הסיקרא מחוט –ähîì מחוט – ÀÆÇÄÈÄÀÇÀÈÀÇÈ
או íéðôaהסיקרא; ïéðzpä úà ליתן חשב הפנימי, המזבח על  – ÆÇÄÈÄÄÀÄ

õeça; החיצון המזבח על –õeça ïéðzpä úàå שדינם הדמים – ÇÀÆÇÄÈÄÇ
אותם לזרוק חשב החיצון, המזבח על נזרקים עלíéðôaלהיות – ÄÀÄ

הקרבן , שחיטת בשעת שחשב או  שבהיכל ; הפנימי eäeìëàiLÆÙÀהמזבח
íéàîèאו מבשרו ; יאכלו שטמאים –íéàîè eäeáéø÷iL– ÀÅÄÆÇÀÄÀÅÄ

או  המזבח; על מאמוריו  יקטירו íéìøòשטמאים eäeìëàiL– ÆÙÀÂÅÄ
או נימולו ; שלא íéìøòאנשים eäeáéø÷iL לטמאים אסור  והרי  – ÆÇÀÄÂÅÄ

המזבח; על  אמוריהם להקריב או הקרבנות מבשר לאכול  לערלים או

הפסח קרבן שחיטת בשעת שחשב çñtäאו úBîöò øaLì– ÀÇÅÇÀÇÆÇ
לכתוב מומומומו):):):):בניגוד יביביביב,,,, בו",((((שמותשמותשמותשמות תשברו  לא epnî"ועצם ìBëàìåÀÆÁÄÆ

àðלכתוב בניגוד  ט ט ט ט ):):):):– שם שם שם שם ,,,, שחשב ((((שם שם שם שם  או  נא"; ממנו תאכלו "אל È
Bîc áøòì,שחט שהוא הקרבן  של –ïéìeñt íãa קרבנות בדם – ÀÈÅÈÀÇÀÄ

הללו , המחשבות בכל  ז); (ח, להלן  שיבואר  כפי –øLkפסולים, ÈÅ
úìñBtהקרבן, äáLçnä ïéàL,הקרבן את –àlà,חשב כן  אם ÆÅÇÇÂÈÈÆÆÆÈ

זריקה  הולכה, קבלה, שחיטה, – העבודות מארבע אחת שעשה בשעה
להקטיר  או  לאכול –BîB÷îì õeçå Bpîæì õeç, למקומו חוץ או  – ÄÀÇÀÄÀ
úàhçäå çñtäå עליה חשב העבודות מארבע אחת שכשעשה – ÀÇÆÇÀÇÇÈ

ïîLì àHL קרבן לשם אלא חטאת לשם ושלא פסח לשם שלא – ÆÄÀÈ
בכל מודה ברישא, שחולק יהודה, רבי  שאף מבואר , בגמרא אחר .
לגבי שכן  הקרבן, את פוסלות שאינן בסיפא, המנויות המחשבות

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡éànL úéaíéøîBà:ïBöéçä çaæî ìò ïéðzpä ìk,úçà äðzî ïðúð íàL–øtk;úBðzî ézL úàhçáe.úéáe ¥©©§¦¨©¦¨¦©¦§¥©©¦¤¦§¨¨©¨¨©©¦¥©©¨§¥©¨¥

ìläíéøîBà:úçà äðzî dðúpL úàhç óà–øtk;Cëéôì,dð÷úk äðBLàøä úà ïúð íà,õeç äiðMä úàå ¦¥§¦©©¨¤§¨¨©¨¨©©¦¥§¦¨¦¨©¤¨¦¨§¦§¨§¤©§¦¨
dpîæì–øtk;dpîæì õeç äðBLàøä úà ïúð,dîB÷îì õeç äiðMä úàå–úøk åéìò ïéáiçå ìebt. ¦§©¨¦¥¨©¤¨¦¨¦§©¨§¤©§¦¨¦§¨¦§©¨¦¨¨¨¥
·éîéðtä çaæî ìò ïéðzpä ìk,úBðznä ïî úçà øqç íàL–øtk àG;Cëéôì,ïð÷úk ïlk ïúð íà,úçàå ¨©¦¨¦©¦§¥©©§¦¦¤¦¦©©©¦©©¨¦¥§¦¨¦¨©ª¨§¦§¨§©©

dð÷úk àHL–úøk Ba ïéàå ìeñt. ¤§¦§¨¨§¥¨¥
‚ìebt íeMî íäéìò ïéáiç ïéàL íéøác elà:õîwä,äðBáläå,úøèwäå,íéðäk úçðîe,çéLî ïäk úçðîe, ¥§¨¦¤¥©¨¦£¥¤¦¦©Ÿ¤§©§¨§©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©

c`̀̀̀.oevigd gafn lr oipzipd lk mixne` i`ny zia,úçà äðúî íéðåòèù ùéå .òáøà íäù íéúù ïéðåòèù ïäî ùéå .úåðúî òáøà ïéðåòèù ïäî ùé
áéúëã ,øôë ãáòéãá úçà äðúî àìà ïúð àìù ïìåëã øîà÷ àúùäå .ïé÷øô êãéàá ïðúãë(áé íéøáã )áéúë àìãî ,òîùî úçà äëéôù ,êôùé êéçáæ íãå

:òáøà ïäù úåðúî éúù òîùîã áéáñ.zepzn izy z`hgae,ãéçé úåàèçá íéúùå ,àéùð øéòùá úçà ,àø÷éåá úåðåöéçä úåàèçá åøîàð úåéùøô ùìù
,òáøà àìà çáæîá ïéàå ,äùù ïàë éøä ,àø÷îì íà ùé ïäì ùé éàîù úéáå .àìî úçàäå ,øñç úðø÷ ìò áéúë íéúùá .äøéòùá úçàå äùáëá úçà
úøåñîà àãç éôè êëìéä òáøà ,òîùîã úøåñî éðäàå ,ùù òîùîã àø÷î éðäà éøáñ ììä úéáå .áëòì áåúëä ïàðùù àìà åøîàð àì úåøéúé íéúùäå

:øôë úçà äðúî ïúð íàå ,áëòì ãçå äåöîì òáøà ,ùîç åäì ååäå àø÷îî àãç øöáå.jkitlíéçáæä øàù éàîù úéáìå ,ììä úéáì íéçáæä ìëå úàèç
úî é"ò áø÷éì ïáø÷ä øùëå ,øôéë ,äðîæì õåç øùá úìéëà úáùçîá äéðùä úàå äð÷úë äðåùàøä úà ïúð ,úàèçî õåçúøúî äéðùä ïéàã ,äðåùàø äð

:úìâôî äðéà êëìä ,äðåùàø äðúî é"ò øúåä éøäù ,øùáä.zxk eilr oiaiige lebit 'ek dpnfl ueg dpey`xd z` ozpåîå÷îì õåç úáùçî ïéàù
:åéøéúî ìë åáø÷ù äðåùàøá òá÷åä éøäù ,ìåâô éãéî åúàéöåî äéðùã

aaaa.xtk `l zepznd lkn zg` xqg m`áéúë øáã íìòä øôáã('ã àø÷éå),àåä êéøö ïéàù àø÷îå ,åì äùòé ïë úàèçä øôì äùò øùàë øôì äùòå
íàù áëòì íäéìò äðùå ,åéúåéùò êì éúáúë øùàë åì äùòå ,òîùî éëäå .àúàã àåä åáù úåàæä úøäæàá ìåôëì àìà ,åá åùøôúð åéúåãåáò ìë éøäù

:øôë àì úåðúîä ïî úçà øñç.(opwzk olek opzp m`) jkitl:åæ àìá úìâôî åæ ïéàå åæ àìá úøúî åæ ïéà ,úåøéúî ïìåëå ìéàåä.dpwzk `ly zg`e
:åðîæì õåç úáùçîá.leqt:úåðåùàøá øúåä àìù.zxk ea oi`e:øéúî éöçá íéìâôî ïéàù

bbbbmdilr miaiig oi`y mixac el`:ìåâô íåùî ïúìéëàá úøë.unewdíåéì àìà úìëàð äðéàù äçðîä äìâôúðå ,øçîì íéøéù ìåëàì úðî ìò õî÷ íà
áéúëã äéì ïðéôìé íéîìùî ìåâôã .íéøçà ïéøéúî åì ùéù øáã ìò àìà ìç ìåâô ïéàù ,úøëá õîå÷ä úà ìëåàä ïéà ,äìéìå('æ àø÷éå)ìëàé ìëàä íàå

`xephxa yexit

הדם  לזרוק שהחושב יהודה, רבי  סובר  הזריקה מקום שינוי  מחשבת
במקומו , לזרקו חשב כאילו  זה הרי  במקומו  שלא אפילו  המזבח על 

"שיאכלוהו  המחשבות לגבי  וכן לעזרה; חוץ לזרוק יחשוב שלא ובלבד 
יהודה, רבי מודה הפסח"... עצמות לשבר טמאים... שיקריבוהו  טמאים,

הקרבן , את פוסל אינו  עצמו המעשה שאף הקרבן , את פוסלות שאינן 
דמ  "לערב ובענין הזבח; מן  חוץ הם אלו  שדברים פסולין "לפי בדם ו

אף  פוסל  אינו  שעירוב וכיון  דם, מבטל דם שאין יהודה, רבי  סובר

פוסלת אינה עירוב עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא מחשבת רבירבירבירבי ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

איגראיגראיגראיגר).).).).
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ארבע  טעון  שדמם קרבנות ישנם החיצון, המזבח על  דמם שזורקים הקרבנות בין
אחת (zewixf),מתנות מתנה שטעון  ויש  ארבע, שהן  מתנות שתי טעון שדמם ויש 

הקרבנות  בכל ובדיעבד  שהואיל ללמד, באה משנתנו הבא. בפרק שיבואר כפי בלבד,
לזמנו" "חוץ מחשבת אין  לפיכך לבעלים, כיפר  בלבד , אחת מתנה אלא נתן לא אם
המתנה  בשעת זו מחשבה חשב כן אם אלא הקרבן  את פוסלת הדם זריקת בשעת

הראשונה.

ïBöéçä çaæî ìò ïéðzpä ìk :íéøîBà éànL úéaכל – ÅÇÇÀÄÈÇÄÈÄÇÄÀÅÇÇÄ
החיצון, המזבח על נזרק שדמם úçàהקרבנות äðzî ïðúð íàLÆÄÀÈÈÇÈÈÇÇ

בלבד , –øtk;לבעלים בדיעבד  –úàhçáeבדיעבד כיפר  לא – ÄÅÇÇÈ
נתן  כן אם úBðzîאלא ézL,פסול הקרבן מתנות משתי שבפחות – ÀÅÇÈ

øtk ,úçà äðzî dðúpL úàhç óà :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÇÇÈÆÀÈÈÇÈÈÇÇÄÅ
ובגמרא הקרבנות, כל  כדין לז לז לז לז ))))בדיעבד, מן ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  זה כל למדים

ïúðהמקראות; íà ,Cëéôì,הקרבנות בכל הלל  בית לדברי  – ÀÄÈÄÈÇ
מחטאת, חוץ שמאי  בית äðBLàøäולדברי  úà המתנה את – ÆÈÄÈ

פסול ,dð÷úkהראשונה, מחשבת בלי  –äiðMä úàå המתנה ואת – ÀÄÀÈÀÆÇÀÄÈ
בשר  אכילת במחשבת נתן dpîæìהשניה õeç והמתנה הואיל  – ÄÀÇÈ

כתיקונה, היתה המחשבה øtkהראשונה אין  ושוב לבעלים בה – ÄÅ
כשר ; והקרבן  השניה, במתנה äðBLàøäפוסלת úà ïúð את – ÈÇÆÈÄÈ

הראשונה, dpîæìהמתנה õeç, לזמן חוץ במחשבת –äiðMä úàå ÄÀÇÈÀÆÇÀÄÈ

נתן  השניה המתנה ואת –dîB÷îì õeç,למקום חוץ במחשבת – ÄÀÈ
ìebt, פיגול נעשה הקרבן  –úøk åéìò ïéáiçå מבשרו האוכל  – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

מחשבת  תחילה חשב שאם ד ), (ב, שנינו  למעלה שכן  כרת; חייב
פיגול, הקרבן  אין  למקומו ", "חוץ מחשבת כך  ואחר  לזמנו " "חוץ

למקומו " "חוץ שמחשבת דהיינו  כמצוותו, המתיר קרב שלא לפי
ללמדנו , המשנה באה כאן, ואילו  פיגול, מידי הקרבן  את מוציאה
מידי הקרבן  את מוציאה השניה במתנה למקומה" "חוץ מחשבת שאין

זו  במתנה שהרי  הראשונה, במתנה בו חלה שכבר פיגול , מחשבת
כמצוותו . המתיר  קרב

ב ה נ ש מ ר ו א ב

החיצון, המזבח על נזרק שדמם הקרבנות בענין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 

המזבח  על נזרק שדמם הקרבנות לגבי  פיגול  מחשבת דין  ללמד משנתנו מוסיפה

הפנימי.

éîéðtä çaæî ìò ïéðzpä ìkעל נזרק שדמם הקרבנות כל – ÈÇÄÈÄÇÄÀÅÇÇÀÄÄ
הזהב øtkשבהיכל,מזבח àG ,úBðznä ïî úçà øqç íàLÆÄÄÇÇÇÄÇÇÈÄÅ

מעכבת", מהן  אחת ש "מתנה א-ב), (ה, הבא בפרק שנלמד  כפי  –

ïð÷úk ïlk ïúð íà ,Cëéôì מחשבת בלי  המתנות כל  שנתן  – ÀÄÈÄÈÇËÈÀÄÀÈ
מהן ,úçàåפסול, –dð÷úk àHL,"לזמנו "חוץ במחשבת דהיינו  – ÀÇÇÆÀÄÀÈ
ìeñt אם ולכן היא, אחת עבודה המתנות כל שזריקת הקרבן, – È

הקרבן, נפסל כתיקונה, שלא היתה אחת úøkמתנה Ba ïéàåאבל – ÀÅÈÅ
מחשבת  שתהא עד פיגול נעשה שאינו  כרת, חייב אינו  מבשרו  האוכל 

היא, ההלכה שכן  המתנות, בכל לזמנו " xizn"חוץ ivga milbtn oi`y
"חצי אלא אינו  מהן חלק ואילו הקרבן, את מתירות יחד המתנות (כל 
לפי הקרבן ). את מפגלת מתיר " ב"חצי פיגול  מחשבת ואין  מתיר",

הגמרא בבבב))))מסקנת מאמאמאמא,,,, כדלקמן:((((זבחים זבחים זבחים זבחים  משנתנו  olekמבוארת ozp m`"
opwzk,("לפיגול ("כתיקנן  פיגול במחשבת דהיינו  –dpwzk `ly zg`e

Ð או למקומו, חוץ במחשבת אלא לפיגול , כתיקונה שלא היינו
פסול , מחשבת בלי הדין והוא לשמו, שלא eaבמחשבת oi`e leqt

zxk.המתיר בחצי  מפגלין  שאין –

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ìéìL ìBëàì ïéLc÷nä úà èçBMä,àéìL Bà,õeça–t àGìb.õeça íäéöéa ìBëàì íéðôa ïéøBz ÷ìBnä– ©¥¤©ª§¨¦¤¡§¦¦§¨©¦¥©¥¦¦§¦¤¡¥¥¤©
ìbt àG.ïéøBú éöéáe ïéLc÷nä áìç–ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç ïéà,øúBðå,àîèå. ¦¥£¥©ª§¨¦¥¥¦¥©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥

ÂBîc úà çépäì úðî ìò BèçL,åéøeîà úà Bà,øçîì,õeçì ïàéöBäì Bà–äãeäé éaøìñBt,íéîëçåïéøéLëî. §¨©§¨§©¦©¤¨¤¥¨§¨¨§¦¨©©¦§¨¥©£¨¦©§¦¦
Lákä éab ìò Bðzì úðî ìò BèçL;ãBñéä ãâðk àHL;ähîì ïéðzpä úà ïzì,äìòîì;äìòîì ïéðzpä úàå, §¨©§¨¦§©©¥©¤¤¤§¤¤©§¦¥¤©¦¨¦§©¨§©§¨§¤©¦¨¦§©§¨

ähîì;íéðôa ïéðzpä úà,õeça;õeça ïéðzpä úàå,íéðôa;íéàîè eäeìëàiL;íéàîè eäeáéø÷iL;eäeìëàiL §©¨¤©¦¨¦¦§¦©§¤©¦¨¦©¦§¦¤Ÿ§§¥¦¤©§¦§¥¦¤Ÿ§
íéìøò;íéìøò eäeáéø÷iL;ìàð epnî ìBëàìå çñtä úBîöò øaL;ïéìeñt íãa Bîc áøòì–øLk;äáLçnä ïéàL £¥¦¤©§¦£¥¦§©¥©§©¤©§¤¡¦¤¨§¨¥¨§©§¦¨¥¤¥©©£¨¨

BîB÷îì õeçå Bpîæì õeç àlà úìñBt,ì àHL úàhçäå çñtäåïîL. ¤¤¤¨¦§©§¦§§©¤©§©©¨¤¦§¨

dddd.oiycwend z` hgeyd:úåá÷ðá éøééî àðùéì éàä è÷ðã àëéä ìë.lily lek`l:äéòîáù.`ily e`úìñåô åæ äáùçî ïéà .ãìåä úà äôåçä øåòä
:àåä àçáéæã àôåâ åàì àéìùå ìéìùã .çáæä úà.lbit `láùç íàå .ìñô àì ,åîå÷îì õåç àéìù åà ìéìù ìåëàì ïéùã÷åîä úà èçåùä ,øîà÷ éëä

:ìâéô àì ,åðîæì õåç ïäî ìåëàì.lebit meyn odilr oiaiig oi` oixez iviae oiycwend algíåùî äéìò áééçî àì ,äéããáù áìçî ìëàå çáæá ìâô íà
:àåä àçáéæã àôåâ åàìã ,ìåâô

eeee.xgnl eixen` z` e` enc z` gipdl:íøéè÷é àìå øçîì ìëä çéðéù úðî ìò àìà .éåä øåîâ ìåâôå àéä åðîæì õåç úáùçî éàäã ,øçîì íøéè÷éù àì
.lqet dcedi 'xìñôéî ,çåðäáå äàöåäá ìñôéîå ìéàåäíà êë ,äîçä úòé÷ùá ìñôð íãã ,ìåñô øçîì ïçéðä íàù íùëå .çåðäå äàöåä úáùçîá éîð

:ìñô ,øçîì íçéðäì ïäéìò áùç.oixiykn minkge÷åøæì àìå øéè÷äì àì áùç àì ïëå ,åðîæì õåç ìåëàì àìå ÷åøæì àìå øéè÷äì àì áùç àìå ìéàåä
ïéðúðä íéîãá áùçîá äãåäé 'ø ìñô àìã àäå .íéîëçë äëìäå .ìñô àì ,åîå÷îì õåç àéöåäì åà øçîì çéðäì áùçù ô"òà ,åîå÷îì õåç ìåëàì àìå
å÷øæì áùç åìéàë åîå÷îá àìù åìéôà çáæîä ìò íãä ÷åøæì áùåçäù äãåäé 'øì äéì àøéáñã íåùî ,ìñô ïë äùò íàå ìéàåä äìòîì íúåà úúì äèîì

:äøæòì õåç ÷åøæì áåùçé àìù ãáìáå ,åîå÷îá

`xephxa yexit
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אפילו או לאכול, דרכו  שאין  דבר לזמנו  חוץ לאכול  בחושב ללמד מוסיפה משנתנו
החושב  וכן פיגול; הזבח אין הזבח, של לגופו  שייך  שאינו אלא לאכול  שדרכו דבר 

הקרבן. את פוסל אינו למקומו, חוץ מחשבת הללו הדברים באחד

ïéLc÷nä úà èçBMä,פרה או כבשה כגון  נקבות, קרבנות –lk) ÇÅÆÇËÀÈÄ
.zeawp zepaxwl `id dpeekd "oiycwend" oeyl dpynd zhwepy mewn

ìéìL),ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ìBëàì,שבמעיה עּובר –àéìL Bà דק עור  – ÆÁÀÄÄÀÈ
בו , עטוף למקומו õeçaשהעּובר חוץ מהם אחד  לאכול  שחשב – Ç

לזמנו, חוץ ìbtאו  àG במחשבת הקרבן את פסל  שלא כלומר – ÄÅ
ושליא  ששליל  לפי לזמנו, חוץ במחשבת אותו פיגל  ולא למקומו חוץ

אותם אוכלים אינם האנשים רוב שכן  לאכול , דרכם עיין עיין עיין עיין אין  ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

והגהות והגהות והגהות והגהות  איגראיגראיגראיגר עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחר אחר אחר אחר ;;;; טעם טעם טעם טעם  שם שם שם שם  שמבואר שמבואר שמבואר שמבואר  בברטנוראבברטנוראבברטנוראבברטנורא,,,,

ïéøBzהרש הרש הרש הרש """"שששש).).).). ÷ìBnä,התורים קרבנות –íéðôa,בעזרה –ìBëàì ÇÅÄÄÀÄÆÁ
íäéöéa,במעיהם שיימצאו –õeça המליקה בשעת שחשב – ÅÅÆÇ

לזמנם, חוץ או למקומם חוץ אותם ìbtלאכול  àG את פסל  לא – ÄÅ
לזמנו , חוץ במחשבת אותו  פיגל  ולא למקומו , חוץ במחשבת הקרבן 

– הקרבן. של גופו שאינם בצפורנו "wlend"לפי הכהן  חתך  פירושו:

התורים  מן  שהביאו בקרבנות שכן ערפו, ממול  התור  של  הראש את
מליקה אלא שחיטה היתה לא היונה בני  מן טוטוטוטו),),),),או  אאאא,,,, כפי((((ויקראויקראויקראויקרא

ו -ז). (פרק להלן דיניה פרטי ïéLc÷näשיבוארו áìç החלב – ÂÅÇËÀÈÄָ
שחיטתן, לאחר  נקבות בקרבנות ïéøBúהנמצא éöéáe והביצים – ÅÅÄ

מליקתם, לאחר בתורים ìebt,הנמצאות íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàÅÇÈÄÂÅÆÄÄ
àîèå ,øúBðå," פיגול" היה הקרבן שאם הקודמת, במשנה כמבואר – ÀÈÀÈÅ

הגוף, בטומאת טמא שהיה מי או  "נותר ", היו  והביצים שהחלב או
שייכים  שאינם לפי כרת, עליהם חייב אינו הביצים או החלב ואכל 

נותר פיגול, משום חייבים והשליא השליל על  ברם הזבח. של  לגופו
אותם. שאוכלים אנשים קצת יש וגם האם, של בגופה שהם לפי וטמא,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הקרבן את פוסלת המחשבה שאין – בסופה שמפורש כפי – ללמד באה זו משנה
– חטאת ובקרבן הפסח ובקרבן  למקומו , חוץ ומחשבת לזמנו  חוץ מחשבת אלא

שיבואר . כפי פוסלת, אינה אחרת מחשבה אבל לשמו. שלא מחשבת

BèçL,הקרבן את שחט –úà Bà ,Bîc úà çépäì úðî ìò ÀÈÇÀÈÀÇÄÇÆÈÆ
øçîì ,åéøeîàדעתו היתה שלא כלומר  –wexfl,למחר הדם את ÅÈÀÈÈ

למחר,xihwdlאו אותם להניח חשב אלא למחר , האימורים Bàאת
õeçì ïàéöBäìשחשב –`ivedl,לעזרה חוץ האימורים או  הדם את ÀÄÈÇ

שם, להקריבם מנת על ìñBtולא äãeäé éaø משום הקרבן את – ÇÄÀÈÅ
אילו  שהרי  פוסל, והמעשה הואיל יהודה: רבי שסובר  זו , מחשבה

לחוץ, מוציאם היה אילו וכן  למחר, אימוריו או  הקרבן דם מניח היה
להניח" מנת "על  מחשבתו  גם לפיכך נפסל, הקרבן היה שחשב, כמו 

הקרבן . את פוסלת להוציא" מנת "על  ïéøéLëîאו íéîëçå את – ÇÂÈÄÇÀÄÄ
לזמנו , חוץ לאכול או לזרוק או  להקטיר  חשב ולא שהואיל הקרבן ,

פי על  אף למקומו חוץ לאכול או  לזרוק או  להקטיר  חשב לא וכן
הקרבן . את פסל  לא למקומו, חוץ להוציא או למחר  להניח שחשב

BèçL הק את שחט Bðzìרבן,– úðî ìò דמו את לזרוק –ìò ÀÈÇÀÈÄÀÇ
Lákä éabאלא המזבח על או  המזבח; של  –ãBñéä ãâðk àHL ÇÅÇÆÆÆÀÆÆÇÀ

או במקומה; שלא זריקה שזו  –ähîì ïéðzpä úà ïzì הדמים – ÄÅÆÇÄÈÄÀÇÈ
לזרקם חשב הסיקרא, מחוט למטה הסיקרא;äìòîìהנזרקים מחוט – ÀÇÀÈ

äìòîì ïéðzpä úàåליתן חשב הסיקרא מחוט –ähîì מחוט – ÀÆÇÄÈÄÀÇÀÈÀÇÈ
או íéðôaהסיקרא; ïéðzpä úà ליתן חשב הפנימי, המזבח על  – ÆÇÄÈÄÄÀÄ

õeça; החיצון המזבח על –õeça ïéðzpä úàå שדינם הדמים – ÇÀÆÇÄÈÄÇ
אותם לזרוק חשב החיצון, המזבח על נזרקים עלíéðôaלהיות – ÄÀÄ

הקרבן , שחיטת בשעת שחשב או  שבהיכל ; הפנימי eäeìëàiLÆÙÀהמזבח
íéàîèאו מבשרו ; יאכלו שטמאים –íéàîè eäeáéø÷iL– ÀÅÄÆÇÀÄÀÅÄ

או  המזבח; על מאמוריו  יקטירו íéìøòשטמאים eäeìëàiL– ÆÙÀÂÅÄ
או נימולו ; שלא íéìøòאנשים eäeáéø÷iL לטמאים אסור  והרי  – ÆÇÀÄÂÅÄ

המזבח; על  אמוריהם להקריב או הקרבנות מבשר לאכול  לערלים או

הפסח קרבן שחיטת בשעת שחשב çñtäאו úBîöò øaLì– ÀÇÅÇÀÇÆÇ
לכתוב מומומומו):):):):בניגוד יביביביב,,,, בו",((((שמותשמותשמותשמות תשברו  לא epnî"ועצם ìBëàìåÀÆÁÄÆ

àðלכתוב בניגוד  ט ט ט ט ):):):):– שם שם שם שם ,,,, שחשב ((((שם שם שם שם  או  נא"; ממנו תאכלו "אל È
Bîc áøòì,שחט שהוא הקרבן  של –ïéìeñt íãa קרבנות בדם – ÀÈÅÈÀÇÀÄ

הללו , המחשבות בכל  ז); (ח, להלן  שיבואר  כפי –øLkפסולים, ÈÅ
úìñBtהקרבן, äáLçnä ïéàL,הקרבן את –àlà,חשב כן  אם ÆÅÇÇÂÈÈÆÆÆÈ

זריקה  הולכה, קבלה, שחיטה, – העבודות מארבע אחת שעשה בשעה
להקטיר  או  לאכול –BîB÷îì õeçå Bpîæì õeç, למקומו חוץ או  – ÄÀÇÀÄÀ
úàhçäå çñtäå עליה חשב העבודות מארבע אחת שכשעשה – ÀÇÆÇÀÇÇÈ

ïîLì àHL קרבן לשם אלא חטאת לשם ושלא פסח לשם שלא – ÆÄÀÈ
בכל מודה ברישא, שחולק יהודה, רבי  שאף מבואר , בגמרא אחר .
לגבי שכן  הקרבן, את פוסלות שאינן בסיפא, המנויות המחשבות

izdw - zex`ean zeipyn
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‡éànL úéaíéøîBà:ïBöéçä çaæî ìò ïéðzpä ìk,úçà äðzî ïðúð íàL–øtk;úBðzî ézL úàhçáe.úéáe ¥©©§¦¨©¦¨¦©¦§¥©©¦¤¦§¨¨©¨¨©©¦¥©©¨§¥©¨¥

ìläíéøîBà:úçà äðzî dðúpL úàhç óà–øtk;Cëéôì,dð÷úk äðBLàøä úà ïúð íà,õeç äiðMä úàå ¦¥§¦©©¨¤§¨¨©¨¨©©¦¥§¦¨¦¨©¤¨¦¨§¦§¨§¤©§¦¨
dpîæì–øtk;dpîæì õeç äðBLàøä úà ïúð,dîB÷îì õeç äiðMä úàå–úøk åéìò ïéáiçå ìebt. ¦§©¨¦¥¨©¤¨¦¨¦§©¨§¤©§¦¨¦§¨¦§©¨¦¨¨¨¥
·éîéðtä çaæî ìò ïéðzpä ìk,úBðznä ïî úçà øqç íàL–øtk àG;Cëéôì,ïð÷úk ïlk ïúð íà,úçàå ¨©¦¨¦©¦§¥©©§¦¦¤¦¦©©©¦©©¨¦¥§¦¨¦¨©ª¨§¦§¨§©©

dð÷úk àHL–úøk Ba ïéàå ìeñt. ¤§¦§¨¨§¥¨¥
‚ìebt íeMî íäéìò ïéáiç ïéàL íéøác elà:õîwä,äðBáläå,úøèwäå,íéðäk úçðîe,çéLî ïäk úçðîe, ¥§¨¦¤¥©¨¦£¥¤¦¦©Ÿ¤§©§¨§©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©

c`̀̀̀.oevigd gafn lr oipzipd lk mixne` i`ny zia,úçà äðúî íéðåòèù ùéå .òáøà íäù íéúù ïéðåòèù ïäî ùéå .úåðúî òáøà ïéðåòèù ïäî ùé
áéúëã ,øôë ãáòéãá úçà äðúî àìà ïúð àìù ïìåëã øîà÷ àúùäå .ïé÷øô êãéàá ïðúãë(áé íéøáã )áéúë àìãî ,òîùî úçà äëéôù ,êôùé êéçáæ íãå

:òáøà ïäù úåðúî éúù òîùîã áéáñ.zepzn izy z`hgae,ãéçé úåàèçá íéúùå ,àéùð øéòùá úçà ,àø÷éåá úåðåöéçä úåàèçá åøîàð úåéùøô ùìù
,òáøà àìà çáæîá ïéàå ,äùù ïàë éøä ,àø÷îì íà ùé ïäì ùé éàîù úéáå .àìî úçàäå ,øñç úðø÷ ìò áéúë íéúùá .äøéòùá úçàå äùáëá úçà
úøåñîà àãç éôè êëìéä òáøà ,òîùîã úøåñî éðäàå ,ùù òîùîã àø÷î éðäà éøáñ ììä úéáå .áëòì áåúëä ïàðùù àìà åøîàð àì úåøéúé íéúùäå

:øôë úçà äðúî ïúð íàå ,áëòì ãçå äåöîì òáøà ,ùîç åäì ååäå àø÷îî àãç øöáå.jkitlíéçáæä øàù éàîù úéáìå ,ììä úéáì íéçáæä ìëå úàèç
úî é"ò áø÷éì ïáø÷ä øùëå ,øôéë ,äðîæì õåç øùá úìéëà úáùçîá äéðùä úàå äð÷úë äðåùàøä úà ïúð ,úàèçî õåçúøúî äéðùä ïéàã ,äðåùàø äð

:úìâôî äðéà êëìä ,äðåùàø äðúî é"ò øúåä éøäù ,øùáä.zxk eilr oiaiige lebit 'ek dpnfl ueg dpey`xd z` ozpåîå÷îì õåç úáùçî ïéàù
:åéøéúî ìë åáø÷ù äðåùàøá òá÷åä éøäù ,ìåâô éãéî åúàéöåî äéðùã

aaaa.xtk `l zepznd lkn zg` xqg m`áéúë øáã íìòä øôáã('ã àø÷éå),àåä êéøö ïéàù àø÷îå ,åì äùòé ïë úàèçä øôì äùò øùàë øôì äùòå
íàù áëòì íäéìò äðùå ,åéúåéùò êì éúáúë øùàë åì äùòå ,òîùî éëäå .àúàã àåä åáù úåàæä úøäæàá ìåôëì àìà ,åá åùøôúð åéúåãåáò ìë éøäù

:øôë àì úåðúîä ïî úçà øñç.(opwzk olek opzp m`) jkitl:åæ àìá úìâôî åæ ïéàå åæ àìá úøúî åæ ïéà ,úåøéúî ïìåëå ìéàåä.dpwzk `ly zg`e
:åðîæì õåç úáùçîá.leqt:úåðåùàøá øúåä àìù.zxk ea oi`e:øéúî éöçá íéìâôî ïéàù

bbbbmdilr miaiig oi`y mixac el`:ìåâô íåùî ïúìéëàá úøë.unewdíåéì àìà úìëàð äðéàù äçðîä äìâôúðå ,øçîì íéøéù ìåëàì úðî ìò õî÷ íà
áéúëã äéì ïðéôìé íéîìùî ìåâôã .íéøçà ïéøéúî åì ùéù øáã ìò àìà ìç ìåâô ïéàù ,úøëá õîå÷ä úà ìëåàä ïéà ,äìéìå('æ àø÷éå)ìëàé ìëàä íàå

`xephxa yexit

הדם  לזרוק שהחושב יהודה, רבי  סובר  הזריקה מקום שינוי  מחשבת
במקומו , לזרקו חשב כאילו  זה הרי  במקומו  שלא אפילו  המזבח על 

"שיאכלוהו  המחשבות לגבי  וכן לעזרה; חוץ לזרוק יחשוב שלא ובלבד 
יהודה, רבי מודה הפסח"... עצמות לשבר טמאים... שיקריבוהו  טמאים,

הקרבן , את פוסל אינו  עצמו המעשה שאף הקרבן , את פוסלות שאינן 
דמ  "לערב ובענין הזבח; מן  חוץ הם אלו  שדברים פסולין "לפי בדם ו

אף  פוסל  אינו  שעירוב וכיון  דם, מבטל דם שאין יהודה, רבי  סובר

פוסלת אינה עירוב עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא מחשבת רבירבירבירבי ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

איגראיגראיגראיגר).).).).
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ארבע  טעון  שדמם קרבנות ישנם החיצון, המזבח על  דמם שזורקים הקרבנות בין
אחת (zewixf),מתנות מתנה שטעון  ויש  ארבע, שהן  מתנות שתי טעון שדמם ויש 

הקרבנות  בכל ובדיעבד  שהואיל ללמד, באה משנתנו הבא. בפרק שיבואר כפי בלבד,
לזמנו" "חוץ מחשבת אין  לפיכך לבעלים, כיפר  בלבד , אחת מתנה אלא נתן לא אם
המתנה  בשעת זו מחשבה חשב כן אם אלא הקרבן  את פוסלת הדם זריקת בשעת

הראשונה.

ïBöéçä çaæî ìò ïéðzpä ìk :íéøîBà éànL úéaכל – ÅÇÇÀÄÈÇÄÈÄÇÄÀÅÇÇÄ
החיצון, המזבח על נזרק שדמם úçàהקרבנות äðzî ïðúð íàLÆÄÀÈÈÇÈÈÇÇ

בלבד , –øtk;לבעלים בדיעבד  –úàhçáeבדיעבד כיפר  לא – ÄÅÇÇÈ
נתן  כן אם úBðzîאלא ézL,פסול הקרבן מתנות משתי שבפחות – ÀÅÇÈ

øtk ,úçà äðzî dðúpL úàhç óà :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÇÇÈÆÀÈÈÇÈÈÇÇÄÅ
ובגמרא הקרבנות, כל  כדין לז לז לז לז ))))בדיעבד, מן ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  זה כל למדים

ïúðהמקראות; íà ,Cëéôì,הקרבנות בכל הלל  בית לדברי  – ÀÄÈÄÈÇ
מחטאת, חוץ שמאי  בית äðBLàøäולדברי  úà המתנה את – ÆÈÄÈ

פסול ,dð÷úkהראשונה, מחשבת בלי  –äiðMä úàå המתנה ואת – ÀÄÀÈÀÆÇÀÄÈ
בשר  אכילת במחשבת נתן dpîæìהשניה õeç והמתנה הואיל  – ÄÀÇÈ

כתיקונה, היתה המחשבה øtkהראשונה אין  ושוב לבעלים בה – ÄÅ
כשר ; והקרבן  השניה, במתנה äðBLàøäפוסלת úà ïúð את – ÈÇÆÈÄÈ

הראשונה, dpîæìהמתנה õeç, לזמן חוץ במחשבת –äiðMä úàå ÄÀÇÈÀÆÇÀÄÈ

נתן  השניה המתנה ואת –dîB÷îì õeç,למקום חוץ במחשבת – ÄÀÈ
ìebt, פיגול נעשה הקרבן  –úøk åéìò ïéáiçå מבשרו האוכל  – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

מחשבת  תחילה חשב שאם ד ), (ב, שנינו  למעלה שכן  כרת; חייב
פיגול, הקרבן  אין  למקומו ", "חוץ מחשבת כך  ואחר  לזמנו " "חוץ

למקומו " "חוץ שמחשבת דהיינו  כמצוותו, המתיר קרב שלא לפי
ללמדנו , המשנה באה כאן, ואילו  פיגול, מידי הקרבן  את מוציאה
מידי הקרבן  את מוציאה השניה במתנה למקומה" "חוץ מחשבת שאין

זו  במתנה שהרי  הראשונה, במתנה בו חלה שכבר פיגול , מחשבת
כמצוותו . המתיר  קרב
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החיצון, המזבח על נזרק שדמם הקרבנות בענין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 

המזבח  על נזרק שדמם הקרבנות לגבי  פיגול  מחשבת דין  ללמד משנתנו מוסיפה

הפנימי.

éîéðtä çaæî ìò ïéðzpä ìkעל נזרק שדמם הקרבנות כל – ÈÇÄÈÄÇÄÀÅÇÇÀÄÄ
הזהב øtkשבהיכל,מזבח àG ,úBðznä ïî úçà øqç íàLÆÄÄÇÇÇÄÇÇÈÄÅ

מעכבת", מהן  אחת ש "מתנה א-ב), (ה, הבא בפרק שנלמד  כפי  –

ïð÷úk ïlk ïúð íà ,Cëéôì מחשבת בלי  המתנות כל  שנתן  – ÀÄÈÄÈÇËÈÀÄÀÈ
מהן ,úçàåפסול, –dð÷úk àHL,"לזמנו "חוץ במחשבת דהיינו  – ÀÇÇÆÀÄÀÈ
ìeñt אם ולכן היא, אחת עבודה המתנות כל שזריקת הקרבן, – È

הקרבן, נפסל כתיקונה, שלא היתה אחת úøkמתנה Ba ïéàåאבל – ÀÅÈÅ
מחשבת  שתהא עד פיגול נעשה שאינו  כרת, חייב אינו  מבשרו  האוכל 

היא, ההלכה שכן  המתנות, בכל לזמנו " xizn"חוץ ivga milbtn oi`y
"חצי אלא אינו  מהן חלק ואילו הקרבן, את מתירות יחד המתנות (כל 
לפי הקרבן ). את מפגלת מתיר " ב"חצי פיגול  מחשבת ואין  מתיר",

הגמרא בבבב))))מסקנת מאמאמאמא,,,, כדלקמן:((((זבחים זבחים זבחים זבחים  משנתנו  olekמבוארת ozp m`"
opwzk,("לפיגול ("כתיקנן  פיגול במחשבת דהיינו  –dpwzk `ly zg`e

Ð או למקומו, חוץ במחשבת אלא לפיגול , כתיקונה שלא היינו
פסול , מחשבת בלי הדין והוא לשמו, שלא eaבמחשבת oi`e leqt

zxk.המתיר בחצי  מפגלין  שאין –

izdw - zex`ean zeipyn
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íéëñð úçðîe,ícäå;ïîöò éðôa íéàaä íéëñpäå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:äîäaä íò íéàaä óà. ¦§©§¨¦§©¨§©§¨¦©¨¦¦§¥©§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©¨¦¦©§¥¨
òøöî ìL ïîL âG–ïBòîL éaøøîBà:ìebt íeMî åéìò ïéáiç ïéà.øéàî éaøåøîBà:ìebt íeMî åéìò ïéáiç, ¤¤¤§Ÿ̈©¦¦§¥¥©¨¦¨¨¦¦§©¦¥¦¥©¨¦¨¨¦¦
Bøézî íLàä ícL;çaænì ïéa íãàì ïéa ïéøézî Bì LiL ìëå–ìebt íeMî åéìò ïéáiç. ¤©¨¨¨©¦§¨¤¤©¦¦¥¨¨¨¥©¦§¥©©¨¦¨¨¦¦

,íãàì øùáä ïéøéúî ïéøåîàäå ,çáæîì ïéøåîàä øéè÷äì øéúî íãäù ,çáæîì ïéá íãàì ïéá ïéøéúî íäì ùéù íéãçåéî íéîìù äî ,'åâå åéîìù çáæ øùáî
àìà ïéøéúî íäì ïéàù ,ïéúéðúîá áéùçã êðä ìë é÷åôàì ,ìåâô íåùî åéìò ïéáééç çáæîì ïéá íãàì ïéá ïéøéúî åì ùéù ìë óà ,ìåâô íåùî íäéìò ïéáééçå

:ìåâô íåùî áééç åðéà ïäî ìëåàäù ,íéøçàì ïéøéúî ïîöò ïä.dpealde:õîå÷ä åîë ,äçðîä úà úøúî àéä àìà .äøéúî øçà ïéà.mipdk zacp zgpn
:äøéúî øçà ïéà êëìä .úöî÷ð äðéàå ìéìë äìåë.giyn odk zgpn:áøòá äúéöçîå ø÷áá äúéöçî íåé ìëá äáéø÷ àéäù ìåãâ ïäë éúéáç åðééäãzgpne

.mikqp:äîöò éðôá äàáì çáæä íò äàá ïéá ÷åìéç ùéå .äá éâéìô âéìôî àäã ïðéñøâ àì.mcde:øéúîä àåä.onvr ipta mi`ad mikqpdeáãðúäù ïåâë
øîàã ,øçîì åéëñðå íåéä åçáæ àéáäù àìà çáæä ìéáùá äàéáä ,éîð éà .äîöò éðôá íéëñð úçðî íãà áãðúî ,úåçðîá ïðéøîàãë ,çáæ àìá íéëñð úçðî

:íéëñðä åìâôúð ,çáæá ìâôå åçáæ íò ïàéáä íà ìáà .øçîì åìéôà íäéëñðå íúçðîå øî.dndad mr mi`ad s` mixne` minkgeáéø÷äì ìåëéã ïåéëã
:íéîëçë äëìäå .ïîöò úà ïéøéúî ïä àìà ,áø÷éì ïøéúî çáæä ïéàù àöîð ,øçîì íéëñð.rxevn ly ony bel:ïéìëàð åéøééùmeyn eilr oiaiig oi`

.lebtáéúëã ,íùàá éåìú âåìäù ô"òàå .âåìä ìâôð àì íùàá ìâéô íà(ã"é íù),íåìë ïîùä úðéúð ïéà äìçú íùàä íãî ïúð àì íàã ,íùàä íã ìò
:ìåâô íåùî åéìò ïéáééç ïéà ,íéøéúî åì ïéàã ïåéëå .åøéúî íùàä ïéàù àöîð ,íéîé äøùò ãò åâåìå åéùëò åîùà àéáî íãàã ïåéë éëä åìéôà.xne` n"xe

ëìä ïéàå .íùàá ìâô íà ìåâô íåùî åéìò ïéáééç ,íåéá åá íùàä íò àáä âåì:î"øë ä.gafnl oia mc`l oia:äæì åà äæì åà

`xephxa yexit
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שכת  השלמים, מן  למדים פיגול  שדין ג), (ב, לעיל הזכרנו  ז,כבר  (ויקרא בהם וב
השלישי ביום שלמיו  זבח מבשר  יאכל  האכל  "ואם אותויח): המקריב ירצה, לא

לו, יחשב didi".לא lebit שלמים "מה א): מה, (זבחים בגמרא בברייתא ואמרו 
mixiznמיוחדים odl yiy– למזבח בין  לאדם gafnl,בין mixeni`d z` xizn mcd

הדם, שייזרק עד  האימורים את להקטיר אסור  xyadשכן  z` mixizn mixeni`de
,mc`lוחייבין – האימורים הקטרת אחרי  אלא הזבח מבשר  לאכול  אסור  שכן 

עליו חייבין  למזבח, בין לאדם בין  מתירין לו שיש  כל  אף פיגול; משום עליהם
לזמנו, חוץ במחשבת הקרבן  מעבודות אחת נעשתה שאם מכאן, פיגול . משום
אותם  מתירים שאחרים הדברים על  אלא חל הפיגול  אין פיגול , מחשבת שהיא
או לאדם, אותו  מתירה האימורים שהקטרת הבשר, על כגון  למזבח, או  לאדם
ואמנם  לעיל; שבארנו  כמו  למזבח, אותם מתירה הדם שזריקת האימורים, על 
מתירים, להם שאין  דברים אבל פיגול. משום כרת חייב אלו , מדברים האוכל 
את  מתירים שהם אלא למזבח, או לאדם אותם מתירים אחרים שאין  דהיינו 
חייב  אינו  מהם והאוכל עליהם, חל הפיגול אין  עצמם, את שמתירים או  אחרים,
חייבים  אין ולפיכך מתירים, להם שאין דברים מונה משנתנו  פיגול. משום כרת

פיגול. משום עליהם

ìebt íeMî íäéìò ïéáiç ïéàL íéøác elà מהם שהאוכל – ÅÀÈÄÆÅÇÈÄÂÅÆÄÄ
פיגול : משום כרת חייב כתובõîwäאינו מנחה בקרבן  בבבב,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÙÆ

עליה א א א א ----ב ב ב ב ):):):): ויצק קרבנו , יהיה סולת לה' מנחה קרבן  תקריב כי  "ונפש 

הכהנים אהרן בני אל  והביאה לבונה. עליה ונתן  ln`שמן  myn unwe
evnw אזכרתה את הכהן והקטיר  לבונתה, כל  על ומשמנה מסלתה

מתיר שהקומץ מכאן  ולבניו ", לאהרן המנחה מן והנותרת המזבחה...
שכתוב כמו  לכהנים, המנחה ט ט ט ט ):):):):את וווו,,,, יאכלו ((((שם שם שם שם  ממנה "והנותרת

לזמנה, חוץ לאכלה מנת על המנחה את קמץ הכהן ואם ובניו"; אהרן 

את להקטיר מנת על  פיגול,או  המנחה את עשה לזמנו , חוץ הקומץ
אבל  כרת, חייב ממנה envr,והאוכל unewd z` lke`d חייב אינו

המתיר דבר  שאין כלומר לקומץ, "מתירים" שאין  לפי  פיגול , משום
לאכילה  המנחה מן  הנותרת את מתיר  הקומץ אלא למזבח, הקומץ את

ב ב ב ב );););); מבמבמבמב,,,, ובמסכתנוובמסכתנוובמסכתנוובמסכתנו שם שם שם שם ,,,, תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; יד יד יד יד ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  במסכתבמסכתבמסכתבמסכת רש רש רש רש """"יייי ((((עייןעייןעייןעיין

äðBáläåשכתוב כמו המנחה, של  הקומץ עם הנקטרת ((((שם שם שם שם ):):):):– ÀÇÀÈ
ומשמנה מסלתה קמצו מלא משם dzpeal"וקמץ lk lrהאוכל ,"

לה  שאין  כקומץ, היא שהרי  פיגול, משום כרת חייב אינו ממנה

עלúøèwäå"מתירים"; יום בכל  מקטירים שהיו הסמים, קטורת – ÀÇÀÙÆ
הפנימי  ז ז ז ז ----ח ח ח ח ),),),),המזבח לללל,,,, לפי((((שמותשמותשמותשמות פיגול  משום עליה חייבים אין 

עצמה; את מתירה íéðäkשהיא úçðîeעל כולה שנשרפת – ÄÀÇÙÂÄ
עצמה  את מתירה היא אלא אותה, המתיר  קומץ לה ואין  המזבח,

שכתוב כמו  טז טז טז טז ):):):):למזבח, וווו,,,, לא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תהיה כליל  כהן מנחת "וכל
פיגול ; משום עליה חייבים אין  הלכך çéLîתאכל". ïäk úçðîeÄÀÇÙÅÈÄÇ

המשיח הכהן שהיה –(lecbd odkd),מנחה קרבן יום בכל מקריב
בה וכתוב חביתין", "מנחת טוטוטוטו):):):):הנקראת שם שם שם שם ,,,, תקטר ",((((שם שם שם שם  "כליל 

אין  ולכן  אותה, המתיר קומץ לה ואין המזבח, על כולה שקרבה

פיגול ; משום עליה íéëñðחייבים úçðîe שמביאים והסולת היין  – ÄÀÇÀÈÄ
הקרבן טוטוטוטו););););עם רוב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לפי  – עצמם; בפני  אותם שמביאים ויש

כאן  גורסים אין  mikqp",המפרשים zgpne" נחלקו במשנתנו להלן  שכן
וחכמים; מאיר  רבי  פיגול,ícäåבה שנעשה מקרבן דם האוכל  – ÀÇÈ

מתירים; לו ואין המתיר  שהוא לפי  פיגול , משום כרת חייב אינו
ïîöò éðôa íéàaä íéëñpäå נסכים מנחת להביא שהתנדב כגון  – ÀÇÀÈÄÇÈÄÄÀÅÇÀÈ

אלא  הקרבן , בשביל שהביאה או  לעיל , שהזכרנו  כמו קרבן , בלי
ונסכיהם" "ומנחתם דרשו: שכן – היום ונסכיו אתמול קרבנו  שהביא

פיגול ; משום הנסכים על  חייבים אין  – למחר  éaøאפילו  éøácÄÀÅÇÄ
øéàî חייבים אין  עצמם בפני הבאים הנסכים על שדווקא הסובר, – ÅÄ

הקרבן , ונתפגל  קרבנו, עם הנסכים את הביא אם אבל  פיגול ; משום
נתפגלו ; הנסכים äîäaäגם íò íéàaä óà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÇÈÄÄÇÀÅÈ

פיגול, משום עליהם חייבים אין הקרבן , עם הבאים הנסכים אף –
נמצא  למחר, הנסכים את להקריב ויכול שהואיל  הקרבן , כשנתפגל

עצמם. את מתירים הם אלא מתירם, הקרבן minkgk.שאין dkldeâG
òøöî ìL ïîLכתוב שנתרפא במצורע יייי----יז יז יז יז ):):):):– ידידידיד,,,, "וביום ((((ויקראויקראויקראויקרא ÆÆÆÀÙÈ

כבשים... שני יקח ony...השמיני  cg` beleהכבש את הכהן  ולקח
הכהן  ולקח אותם... והניף השמן , לוג ואת לאשם אותו והקריב האחד 

הימנית  ידו  בהן  ועל  הימנית, המטהר אזן  תנוך על ונתן  האשם מדם
והזה  כף... על ויצק השמן  מלוג הכהן  ולקח הימנית... רגלו  בהן  ועל
כפו  על אשר  השמן ומיתר  ה'... לפני  פעמים שבע באצבעו  השמן מן

האשם", דם על המטהר ... אזן תנוך על הכהן  ïBòîLיתן éaøÇÄÄÀ
åéìò ïéáiç ïéà :øîBà, השמן לוג על –ìebt íeMî שאם – ÅÅÇÈÄÈÈÄÄ

תלוי השמן  שלוג פי  על ואף השמן ; לוג נתפגל לא באשם, פיגל
שכתוב my`d",((((שם שם שם שם ):):):):באשם, mc lr" האשם מדם נתן  לא שאם ומכאן

להביא  האדם ורשאי הואיל מקום מכל  כלום, השמן נתינת אין  תחילה,
וכיון  מתירו, האשם שאין  נמצא ימים, כמה לאחר ולוגו היום אשמו 

פיגול. משום עליו  חייבים אין  מתירים, לו øîBà:שאין  øéàî éaøåÀÇÄÅÄÅ
ïéáiçìebt íeMî åéìò,ביום בו  האשם עם הבא השמן  לוג – ÇÈÄÈÈÄÄ

האשם נתפגל  אם פיגול , משום עליו íLàä((((רשרשרשרש""""יייי),),),),חייבים ícLÆÇÈÈÈ
Bøézîבגמרא בברייתא ומובא השמן ; את מתיר  בבבב):):):):– מד מד מד מד ,,,, ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ÇÄ

mcy iptn(האשם)zepedal exiznועל הימנית ידו  בהן על ממנו (ליתן
הימנית), רגלו  xi`n.בהן  iaxk dkld oi`e .mixizn el yiy `vnpeìëåÀÈ

çaænì ïéa íãàì ïéa ïéøézî Bì LiL,למזבח או  לאדם או – ÆÆÇÄÄÅÈÈÈÅÇÄÀÅÇ
ìebt íeMî åéìò ïéáiç. למשנתנו בהקדמה שבארנו כמו  – ÇÈÄÈÈÄÄ
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„äìBòä–çaænì døNa úà øézî dîc,íéðäkì døBòå.óBòä úìBò–çaænì døNa úà øézî dîc.úàhç ¨¨¨¨©¦¤§¨¨©¦§¥©§¨©Ÿ£¦©¨¨¨©¦¤§¨¨©¦§¥©©©
óBòä–íéðäkì døNa úà øézî dîc.íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøt–áøwì ïäéøeîà úà øézî ïîc. ¨¨¨©¦¤§¨¨©Ÿ£¦¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¨¨©¦¤¥¥¤¦¨¥

ïBòîL éaøøîBà:íéîìMk ïBöéçä çaæî ìò BðéàL ìk–ìebt íeMî åéìò ïéáiç ïéà. ©¦¦§¥¨¤¥©¦§¥©©¦©§¨¦¥©¨¦¨¨¦¦
‰íéBâ éLã÷–ìebt íeMî íäéìò ïéáiç ïéà,øúBð,àîèå.õeça ïèçBMäå–øeèt;éøácøéàî éaø.éñBé éaø ¨§¥¦¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§©£¨©¨¦§¥©¦¥¦©¦¥

áiçî.ìebt íeMî íäéìò íéáiç ïéàL íéøác,øúBð íeMî íäéìò ïéáiç,àîè íeMî,ícä ïî õeç.ïBòîL éaø §©¥§¨¦¤¥©¨¦£¥¤¦¦©¨¦£¥¤¦¨¦¨¥¦©¨©¦¦§
øîBà:ìëàäì BkøcL øáãa,íéöòä ïBâk ìáà,äðBáläå,úøèwäå–äàîè íeMî íäéìò ïéáiç ïéà. ¥§¨¨¤©§§¥¨¥£¨§¨¥¦§©§¨§©§Ÿ¤¥©¨¦£¥¤¦ª§¨

cccc.gafnl dxya z` xizn dnc dlerdáéúëã(à íù):åëøòå øãäå ,íãä úà å÷øæå.mipdkl dxer z`eáéúëã(æ íù)åì ïéà ,áéø÷ä øùà äìåòä øåò
:ä÷éøæ øçàì àìà.serd z`hg:àéä äìéáð àîéú àìã óåòä úàèç úåáøì ,íúàèç ìëì áéúëãî ïì à÷ôð .íéðäëì úìëàð àéäù.mitxypd mixtøô

:íéøåôéëä íåé øôå øåáö ìù øáã íìòä øôå çéùî ïäë.mitxypd mixirye,íéðôì äéæä ïåòè ïîã åìà ìëù .äøæ äãåáò éøéòùå íéøåôéëä íåé ,ìù øéòù
ïäéìò áééç ïäéøåîéà úà ìëàå ïäá ìâô íà ,áø÷éì ïäéøåîéà úà øéúî ïîãå ìéàåäå .ïùãä úéáá óøùð øùáä øàùå äìåòä çáæî ìò ïéáø÷ ïäéøåîéàå

:ìåâô íåùî.minlyk oevigd gafn lr epi`y lkìò ïúð ïîãù ìë óà ,ïåöéçä çáæî ìò ïîã ïúîù íéãçåéî íéîìù äî ,áéúëã àåä íéîìùá ,ìåâôã
:ù"øë äëìä ïéàå .íéðôá íéîã ïúîå äéæä ïåòè ïîãù íéôøùðä íéøéòùå íéôøùðä íéøô é÷åôàì .ïåöéçä çáæî

dddd.mixkp iycw,íúåáãð ìëìå íäéøãð ìëì åðáø÷ áéø÷é øùà 'åâå ìàøùé úéáî ùéà ùéà øåîà úùøôá áéúëã .ìàøùéë úåáãðå íéøãð íéøãåð íéøëðäù
:ìàøùéë úåáãðå íéøãð íéøãåðù íéåâä úà úåáøì ,ùéà ùéà øîåì ãåîìú äî ,ùéà ïðéùøãå.`nhe xzep lebt meyn oiaiig oi`éìé ìåâôãøúåðî ó

éìé øúåðå ,ïåò ïåòã äåù äøéæâááéúë àîèáå ,ìåìç ìåìçã äåù äøéæâá àîèî ó(á"ë àø÷éå)éáøë äëìä ïéàå .íéøëð éùã÷î àìå ,ìàøùé éðá éùã÷î åøæðéå
:øéàî.lebt meyn odilr oiaiig oi`y mixac:åðéúðùîá ïééåðùä ìëå úøåè÷äå õîå÷ä ïåâë.d`neh meyn oiaiig:úøë áééç óåâä úàîåèá ïìëåàä

.mcd on uegáéúëã àø÷ äéèòéîã(æ"é íù)áéúë ãåòå .íéùã÷ë àìå ,ïéìåç øàùë àäé íëìù ,íëì åéúúð éðàå(íù)àìå åéúúð äøôëì ,øôëì çáæîä ìò
:àãéøâ íã ìëåà íåùî àìà ,ìåâô íåùî àìå øúåð íåùî àìå äàîåè íåùî àì åéìò ïéáééç ïéà êëìä .äìéòîì.lk`dl okxcy xacaíãà éðá êøãù

äéìò éâéìô ïðáøå .äàîåè íåùî ïäéìò ïéáééç ïéà úøåè÷å íéöòå äðåáì ìáà .äì íéîåãäå íéðäë úçðîå õîå÷ ïåâë ,íéøè÷ðä ïî àåäù ô"òàå ,ïìëàì
áéúëã àø÷î äàîåèì åäì åáøîå(æ íù)íåùî ïäá ùé éîð äðåáìå íéöòã íéîëçë äëìäå .äðåáìå íéöò úåáøì àøéúé øùáäå ,àîè ìëá òâé øùà øùáäå

:çáæîä éáâ ìò ïôøùì øåñà äàîåè ïäá äòâð íàù ,ãáìá ïáø÷ ìù íéöò àìà ïéàîèéîã íéöò êì ïéàå .äàîåè
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פיגול. משום עליהם וחייבים מתירים להם שיש דברים לפרט באה משנתנו

äìBòä שהוא שלה העור  מן  חוץ המזבח, על  כולה נשרפת שהיא – ÈÈ
לכהנים, ézîניתן  dîcçaænì døNa úà ø מתירה הדם זריקת – ÈÈÇÄÆÀÈÈÇÄÀÅÇ

משום  העולה בשר על שחייבים ומכאן המזבח, על ליקרב בשרה את
íéðäkìפיגול, døBòå קרב הבשר אין הדם נזרק שלא עוד  שכל – ÀÈÇÙÂÄ

בעור. הכהנים זכו  ולא המזבח óBòäעל  úìBò מן הבאה עולה – ÇÈ
היונה, בני  מן  או  çaænìהתורים døNa úà øézî dîc רק – ÈÈÇÄÆÀÈÈÇÄÀÅÇ

שבשרה  ומכאן  המזבח, על בשרה להקטיר  מותר  דמה מיצוי לאחר
מתירים. לו óBòäיש úàhç,לכהנים נאכל שבשרה –øézî dîc ÇÇÈÈÈÇÄ

íéðäkì døNa úà שנמצה לאחר  אלא לכהנים מּותר  הבשר  שאין  – ÆÀÈÈÇÙÂÄ
המזבח יסוד אל הקרבן  ט ט ט ט ),),),),דם ה ה ה ה ,,,, לבשר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "מתירים" שיש  ומכאן

העוף. íéôøNpäחטאת íéøt במסכת כמבואר  משיח, כהן פר  – ÈÄÇÄÀÈÄ
א א א א ),),),),הוריות ציבור((((בבבב,,,, של דבר  העלם ה ה ה ה ),),),),ופר א א א א ,,,, שםשםשםשם יום ((((כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר ופר

בהיכל, נזרק דמם שכן הנשרפים", "פרים נקראים אלו  כל הכיפורים,
מחוץ  נשרפים ועורם ובשרם החיצון , המזבח על קרבים ואימוריהם

הדשן; בבית íéôøNpäלירושלים íéøéòNe יום של  שעיר – ÀÄÄÇÄÀÈÄ
הוראה  שגגת על  חייבים דין שבית זרה עבודה ושעיר הכיפורים,
בהיכל, נזרק שדמם הנשרפים, כפרים דינם אלו שאף זרה, בעבודה

מחוץ  נשרפים ועורם ובשרם החיצון , המזבח על קרבים ואימוריהם
אלו כל הדשן; בבית áøwìלעיר ïäéøeîà úà øézî ïîcעל – ÈÈÇÄÆÅÅÆÄÈÅ

משום  כרת חייב אימוריהם, את ואכל בהם פיגל אם ולפיכך  המזבח,
שבין  מתירים, לו אין  שהרי  מכרת, פטור  בשרם אכל  אם ברם, פיגול .

נשרף  הבשר  כך ובין  לעירכך ועיין ועיין ועיין ועיין מחוץ טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  ìòתוספות תוספות תוספות תוספות  BðéàL ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÅÇ
íéîìMk ïBöéçä çaæî המזבח על דמו זורקים שאין קרבן  כל – ÄÀÅÇÇÄÇÀÈÄ

השלמים, כמו  ìebtהחיצון  íeMî åéìò ïéáiç ïéà דין שכן  – ÅÇÈÄÈÈÄÄ
מזבח  על  דמם שמתן  מיוחדים שלמים ומה משלמים, למדים פיגול 
משום  עליו  חייבים החיצון, המזבח על  נזרק שדמם כל אף החיצון,

נזרק  ודמם הואיל  הנשרפים, ושעירים הנשרפים פרים אבל  פיגול ;
פיגול . משום עליהם חייבים אין oerny.בפנים, iaxk dkld oi`e
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לכל קרבנו  יקריב אשר  ישראל... מבית איש "איש  יח): כב, (ויקרא בתורה כתוב
נדרים  שנודרים הגויים את לרבות איש " "איש  ודרשו : נדבותם", ולכל  נדריהם

כישראל. ונדבות

íéBâ éLã÷,לעיל כמבואר מביאים, שהגויים קרבנות –ïéáiç ïéà ÈÀÅÄÅÇÈÄ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî íäéìò,פיגול נעשה הקרבן  אם – ÂÅÆÄÄÈÀÈÅ

אכילתו  זמן לאחר  מבשרו  נותר  אם וכן כרת; חייב אינו מבשרו, ואכל 

משום  עליו  חייב אינו ממנו שאכל טמא וכן עליו; חייב אינו ואכלו ,
בטומאה. קדשים õeçaאוכל ïèçBMäå הגויים קרבנות השוחט – ÀÇÂÈÇ

לעזרה, חייב øeètחוץ בחוץ השוחטם ישראל  בני בקדשי  שכן  – È
פטור ; גויים בקדשי ואילו øéàîכרת, éaø éøác הלכה ואין – ÄÀÅÇÄÅÄ

áiçîכמותו . éñBé éaø משום וכן וטמא, נותר  פיגול, משום כרת – ÇÄÅÀÇÅ
בגמרא ובברייתא גויים; בקדשי  אף בחוץ, א א א א ))))שחיטה מה מה מה מה ,,,, ((((זבחים זבחים זבחים זבחים 

בהם שנאמר להחמיר , בכולן אני רואה יוסי : רבי  "אמר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מובא:

יח יח יח יח ):):):): יקריבו כבכבכבכב,,,, íäéìòלעולה".dl'"אשר íéáiç ïéàL íéøácÀÈÄÆÅÇÈÄÂÅÆ
ìebt íeMî שנישנו אלו וכל והקטורת והלבונה הקומץ כגון – ÄÄ

ג, øúBðבמשנה íeMî íäéìò ïéáiç כשהם מהם שהאוכל – ÇÈÄÂÅÆÄÈ
כרת, חייב àîèנותר íeMî,הגוף בטומאת מהם אכל שאם – ÄÈÅ

כרת, ícäחייב ïî õeçאכלֹו אם נותר, משום עליו חייבים שאין  – ÄÇÈ
הגוף, בטומאת אכל ֹו אם טומאה משום ולא הקרבן, אכילת זמן  אחר 

בו יא יא יא יא ):):):):שכתוב יז יז יז יז ,,,, על((((ויקראויקראויקראויקרא לכפר המזבח על לכם נתתיו "ואני 
כקדשים, ולא חולין כשאר יהא שלכם – "לכם" ודרשו: נפשותיכם",

לא  עליו חייבים אין הלכך  למעילה. ולא נתתיו  לכפרה – "לכפר"
איסור משום אלא פיגול  משום ולא נותר משום ולא טומאה משום

בלבד. ìëàäìדם BkøcL øáãa :øîBà ïBòîL éaøשדרך – ÇÄÄÀÅÀÈÈÆÇÀÀÅÈÅ
ומנחת  הקומץ כגון הנקטרים, מן  שהוא פי  על אף לאוכלו , אדם בני

טומאה, משום עליו  חייבים באלו, וכיוצא íéöòäכהנים ïBâk ìáàÂÈÀÈÅÄ
המערכה, עצי  –äðBáläå,המנחה של הקומץ עם הנקטרת – ÀÇÀÈ

úøèwäå, להאכל דרכם אין אלו שכל –íeMî íäéìò ïéáiç ïéà ÀÇÀÙÆÅÇÈÄÂÅÆÄ
äàîè א שאם מכרת.– פטור טמא, כשהוא הקריבם או  אותם כל  ËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéëñð úçðîe,ícäå;ïîöò éðôa íéàaä íéëñpäå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:äîäaä íò íéàaä óà. ¦§©§¨¦§©¨§©§¨¦©¨¦¦§¥©§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©¨¦¦©§¥¨
òøöî ìL ïîL âG–ïBòîL éaøøîBà:ìebt íeMî åéìò ïéáiç ïéà.øéàî éaøåøîBà:ìebt íeMî åéìò ïéáiç, ¤¤¤§Ÿ̈©¦¦§¥¥©¨¦¨¨¦¦§©¦¥¦¥©¨¦¨¨¦¦
Bøézî íLàä ícL;çaænì ïéa íãàì ïéa ïéøézî Bì LiL ìëå–ìebt íeMî åéìò ïéáiç. ¤©¨¨¨©¦§¨¤¤©¦¦¥¨¨¨¥©¦§¥©©¨¦¨¨¦¦

,íãàì øùáä ïéøéúî ïéøåîàäå ,çáæîì ïéøåîàä øéè÷äì øéúî íãäù ,çáæîì ïéá íãàì ïéá ïéøéúî íäì ùéù íéãçåéî íéîìù äî ,'åâå åéîìù çáæ øùáî
àìà ïéøéúî íäì ïéàù ,ïéúéðúîá áéùçã êðä ìë é÷åôàì ,ìåâô íåùî åéìò ïéáééç çáæîì ïéá íãàì ïéá ïéøéúî åì ùéù ìë óà ,ìåâô íåùî íäéìò ïéáééçå

:ìåâô íåùî áééç åðéà ïäî ìëåàäù ,íéøçàì ïéøéúî ïîöò ïä.dpealde:õîå÷ä åîë ,äçðîä úà úøúî àéä àìà .äøéúî øçà ïéà.mipdk zacp zgpn
:äøéúî øçà ïéà êëìä .úöî÷ð äðéàå ìéìë äìåë.giyn odk zgpn:áøòá äúéöçîå ø÷áá äúéöçî íåé ìëá äáéø÷ àéäù ìåãâ ïäë éúéáç åðééäãzgpne

.mikqp:äîöò éðôá äàáì çáæä íò äàá ïéá ÷åìéç ùéå .äá éâéìô âéìôî àäã ïðéñøâ àì.mcde:øéúîä àåä.onvr ipta mi`ad mikqpdeáãðúäù ïåâë
øîàã ,øçîì åéëñðå íåéä åçáæ àéáäù àìà çáæä ìéáùá äàéáä ,éîð éà .äîöò éðôá íéëñð úçðî íãà áãðúî ,úåçðîá ïðéøîàãë ,çáæ àìá íéëñð úçðî

:íéëñðä åìâôúð ,çáæá ìâôå åçáæ íò ïàéáä íà ìáà .øçîì åìéôà íäéëñðå íúçðîå øî.dndad mr mi`ad s` mixne` minkgeáéø÷äì ìåëéã ïåéëã
:íéîëçë äëìäå .ïîöò úà ïéøéúî ïä àìà ,áø÷éì ïøéúî çáæä ïéàù àöîð ,øçîì íéëñð.rxevn ly ony bel:ïéìëàð åéøééùmeyn eilr oiaiig oi`

.lebtáéúëã ,íùàá éåìú âåìäù ô"òàå .âåìä ìâôð àì íùàá ìâéô íà(ã"é íù),íåìë ïîùä úðéúð ïéà äìçú íùàä íãî ïúð àì íàã ,íùàä íã ìò
:ìåâô íåùî åéìò ïéáééç ïéà ,íéøéúî åì ïéàã ïåéëå .åøéúî íùàä ïéàù àöîð ,íéîé äøùò ãò åâåìå åéùëò åîùà àéáî íãàã ïåéë éëä åìéôà.xne` n"xe

ëìä ïéàå .íùàá ìâô íà ìåâô íåùî åéìò ïéáééç ,íåéá åá íùàä íò àáä âåì:î"øë ä.gafnl oia mc`l oia:äæì åà äæì åà
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שכת  השלמים, מן  למדים פיגול  שדין ג), (ב, לעיל הזכרנו  ז,כבר  (ויקרא בהם וב
השלישי ביום שלמיו  זבח מבשר  יאכל  האכל  "ואם אותויח): המקריב ירצה, לא

לו, יחשב didi".לא lebit שלמים "מה א): מה, (זבחים בגמרא בברייתא ואמרו 
mixiznמיוחדים odl yiy– למזבח בין  לאדם gafnl,בין mixeni`d z` xizn mcd

הדם, שייזרק עד  האימורים את להקטיר אסור  xyadשכן  z` mixizn mixeni`de
,mc`lוחייבין – האימורים הקטרת אחרי  אלא הזבח מבשר  לאכול  אסור  שכן 

עליו חייבין  למזבח, בין לאדם בין  מתירין לו שיש  כל  אף פיגול; משום עליהם
לזמנו, חוץ במחשבת הקרבן  מעבודות אחת נעשתה שאם מכאן, פיגול . משום
אותם  מתירים שאחרים הדברים על  אלא חל הפיגול  אין פיגול , מחשבת שהיא
או לאדם, אותו  מתירה האימורים שהקטרת הבשר, על כגון  למזבח, או  לאדם
ואמנם  לעיל; שבארנו  כמו  למזבח, אותם מתירה הדם שזריקת האימורים, על 
מתירים, להם שאין  דברים אבל פיגול. משום כרת חייב אלו , מדברים האוכל 
את  מתירים שהם אלא למזבח, או לאדם אותם מתירים אחרים שאין  דהיינו 
חייב  אינו  מהם והאוכל עליהם, חל הפיגול אין  עצמם, את שמתירים או  אחרים,
חייבים  אין ולפיכך מתירים, להם שאין דברים מונה משנתנו  פיגול. משום כרת

פיגול. משום עליהם

ìebt íeMî íäéìò ïéáiç ïéàL íéøác elà מהם שהאוכל – ÅÀÈÄÆÅÇÈÄÂÅÆÄÄ
פיגול : משום כרת חייב כתובõîwäאינו מנחה בקרבן  בבבב,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÙÆ

עליה א א א א ----ב ב ב ב ):):):): ויצק קרבנו , יהיה סולת לה' מנחה קרבן  תקריב כי  "ונפש 

הכהנים אהרן בני אל  והביאה לבונה. עליה ונתן  ln`שמן  myn unwe
evnw אזכרתה את הכהן והקטיר  לבונתה, כל  על ומשמנה מסלתה

מתיר שהקומץ מכאן  ולבניו ", לאהרן המנחה מן והנותרת המזבחה...
שכתוב כמו  לכהנים, המנחה ט ט ט ט ):):):):את וווו,,,, יאכלו ((((שם שם שם שם  ממנה "והנותרת

לזמנה, חוץ לאכלה מנת על המנחה את קמץ הכהן ואם ובניו"; אהרן 

את להקטיר מנת על  פיגול,או  המנחה את עשה לזמנו , חוץ הקומץ
אבל  כרת, חייב ממנה envr,והאוכל unewd z` lke`d חייב אינו

המתיר דבר  שאין כלומר לקומץ, "מתירים" שאין  לפי  פיגול , משום
לאכילה  המנחה מן  הנותרת את מתיר  הקומץ אלא למזבח, הקומץ את

ב ב ב ב );););); מבמבמבמב,,,, ובמסכתנוובמסכתנוובמסכתנוובמסכתנו שם שם שם שם ,,,, תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; יד יד יד יד ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  במסכתבמסכתבמסכתבמסכת רש רש רש רש """"יייי ((((עייןעייןעייןעיין

äðBáläåשכתוב כמו המנחה, של  הקומץ עם הנקטרת ((((שם שם שם שם ):):):):– ÀÇÀÈ
ומשמנה מסלתה קמצו מלא משם dzpeal"וקמץ lk lrהאוכל ,"

לה  שאין  כקומץ, היא שהרי  פיגול, משום כרת חייב אינו ממנה

עלúøèwäå"מתירים"; יום בכל  מקטירים שהיו הסמים, קטורת – ÀÇÀÙÆ
הפנימי  ז ז ז ז ----ח ח ח ח ),),),),המזבח לללל,,,, לפי((((שמותשמותשמותשמות פיגול  משום עליה חייבים אין 

עצמה; את מתירה íéðäkשהיא úçðîeעל כולה שנשרפת – ÄÀÇÙÂÄ
עצמה  את מתירה היא אלא אותה, המתיר  קומץ לה ואין  המזבח,

שכתוב כמו  טז טז טז טז ):):):):למזבח, וווו,,,, לא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תהיה כליל  כהן מנחת "וכל
פיגול ; משום עליה חייבים אין  הלכך çéLîתאכל". ïäk úçðîeÄÀÇÙÅÈÄÇ

המשיח הכהן שהיה –(lecbd odkd),מנחה קרבן יום בכל מקריב
בה וכתוב חביתין", "מנחת טוטוטוטו):):):):הנקראת שם שם שם שם ,,,, תקטר ",((((שם שם שם שם  "כליל 

אין  ולכן  אותה, המתיר קומץ לה ואין המזבח, על כולה שקרבה

פיגול ; משום עליה íéëñðחייבים úçðîe שמביאים והסולת היין  – ÄÀÇÀÈÄ
הקרבן טוטוטוטו););););עם רוב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לפי  – עצמם; בפני  אותם שמביאים ויש

כאן  גורסים אין  mikqp",המפרשים zgpne" נחלקו במשנתנו להלן  שכן
וחכמים; מאיר  רבי  פיגול,ícäåבה שנעשה מקרבן דם האוכל  – ÀÇÈ

מתירים; לו ואין המתיר  שהוא לפי  פיגול , משום כרת חייב אינו
ïîöò éðôa íéàaä íéëñpäå נסכים מנחת להביא שהתנדב כגון  – ÀÇÀÈÄÇÈÄÄÀÅÇÀÈ

אלא  הקרבן , בשביל שהביאה או  לעיל , שהזכרנו  כמו קרבן , בלי
ונסכיהם" "ומנחתם דרשו: שכן – היום ונסכיו אתמול קרבנו  שהביא

פיגול ; משום הנסכים על  חייבים אין  – למחר  éaøאפילו  éøácÄÀÅÇÄ
øéàî חייבים אין  עצמם בפני הבאים הנסכים על שדווקא הסובר, – ÅÄ

הקרבן , ונתפגל  קרבנו, עם הנסכים את הביא אם אבל  פיגול ; משום
נתפגלו ; הנסכים äîäaäגם íò íéàaä óà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÇÈÄÄÇÀÅÈ

פיגול, משום עליהם חייבים אין הקרבן , עם הבאים הנסכים אף –
נמצא  למחר, הנסכים את להקריב ויכול שהואיל  הקרבן , כשנתפגל

עצמם. את מתירים הם אלא מתירם, הקרבן minkgk.שאין dkldeâG
òøöî ìL ïîLכתוב שנתרפא במצורע יייי----יז יז יז יז ):):):):– ידידידיד,,,, "וביום ((((ויקראויקראויקראויקרא ÆÆÆÀÙÈ

כבשים... שני יקח ony...השמיני  cg` beleהכבש את הכהן  ולקח
הכהן  ולקח אותם... והניף השמן , לוג ואת לאשם אותו והקריב האחד 

הימנית  ידו  בהן  ועל  הימנית, המטהר אזן  תנוך על ונתן  האשם מדם
והזה  כף... על ויצק השמן  מלוג הכהן  ולקח הימנית... רגלו  בהן  ועל
כפו  על אשר  השמן ומיתר  ה'... לפני  פעמים שבע באצבעו  השמן מן

האשם", דם על המטהר ... אזן תנוך על הכהן  ïBòîLיתן éaøÇÄÄÀ
åéìò ïéáiç ïéà :øîBà, השמן לוג על –ìebt íeMî שאם – ÅÅÇÈÄÈÈÄÄ

תלוי השמן  שלוג פי  על ואף השמן ; לוג נתפגל לא באשם, פיגל
שכתוב my`d",((((שם שם שם שם ):):):):באשם, mc lr" האשם מדם נתן  לא שאם ומכאן

להביא  האדם ורשאי הואיל מקום מכל  כלום, השמן נתינת אין  תחילה,
וכיון  מתירו, האשם שאין  נמצא ימים, כמה לאחר ולוגו היום אשמו 

פיגול. משום עליו  חייבים אין  מתירים, לו øîBà:שאין  øéàî éaøåÀÇÄÅÄÅ
ïéáiçìebt íeMî åéìò,ביום בו  האשם עם הבא השמן  לוג – ÇÈÄÈÈÄÄ

האשם נתפגל  אם פיגול , משום עליו íLàä((((רשרשרשרש""""יייי),),),),חייבים ícLÆÇÈÈÈ
Bøézîבגמרא בברייתא ומובא השמן ; את מתיר  בבבב):):):):– מד מד מד מד ,,,, ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ÇÄ

mcy iptn(האשם)zepedal exiznועל הימנית ידו  בהן על ממנו (ליתן
הימנית), רגלו  xi`n.בהן  iaxk dkld oi`e .mixizn el yiy `vnpeìëåÀÈ

çaænì ïéa íãàì ïéa ïéøézî Bì LiL,למזבח או  לאדם או – ÆÆÇÄÄÅÈÈÈÅÇÄÀÅÇ
ìebt íeMî åéìò ïéáiç. למשנתנו בהקדמה שבארנו כמו  – ÇÈÄÈÈÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriax wxt migaf zkqn

„äìBòä–çaænì døNa úà øézî dîc,íéðäkì døBòå.óBòä úìBò–çaænì døNa úà øézî dîc.úàhç ¨¨¨¨©¦¤§¨¨©¦§¥©§¨©Ÿ£¦©¨¨¨©¦¤§¨¨©¦§¥©©©
óBòä–íéðäkì døNa úà øézî dîc.íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøt–áøwì ïäéøeîà úà øézî ïîc. ¨¨¨©¦¤§¨¨©Ÿ£¦¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¨¨©¦¤¥¥¤¦¨¥

ïBòîL éaøøîBà:íéîìMk ïBöéçä çaæî ìò BðéàL ìk–ìebt íeMî åéìò ïéáiç ïéà. ©¦¦§¥¨¤¥©¦§¥©©¦©§¨¦¥©¨¦¨¨¦¦
‰íéBâ éLã÷–ìebt íeMî íäéìò ïéáiç ïéà,øúBð,àîèå.õeça ïèçBMäå–øeèt;éøácøéàî éaø.éñBé éaø ¨§¥¦¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§©£¨©¨¦§¥©¦¥¦©¦¥

áiçî.ìebt íeMî íäéìò íéáiç ïéàL íéøác,øúBð íeMî íäéìò ïéáiç,àîè íeMî,ícä ïî õeç.ïBòîL éaø §©¥§¨¦¤¥©¨¦£¥¤¦¦©¨¦£¥¤¦¨¦¨¥¦©¨©¦¦§
øîBà:ìëàäì BkøcL øáãa,íéöòä ïBâk ìáà,äðBáläå,úøèwäå–äàîè íeMî íäéìò ïéáiç ïéà. ¥§¨¨¤©§§¥¨¥£¨§¨¥¦§©§¨§©§Ÿ¤¥©¨¦£¥¤¦ª§¨

cccc.gafnl dxya z` xizn dnc dlerdáéúëã(à íù):åëøòå øãäå ,íãä úà å÷øæå.mipdkl dxer z`eáéúëã(æ íù)åì ïéà ,áéø÷ä øùà äìåòä øåò
:ä÷éøæ øçàì àìà.serd z`hg:àéä äìéáð àîéú àìã óåòä úàèç úåáøì ,íúàèç ìëì áéúëãî ïì à÷ôð .íéðäëì úìëàð àéäù.mitxypd mixtøô

:íéøåôéëä íåé øôå øåáö ìù øáã íìòä øôå çéùî ïäë.mitxypd mixirye,íéðôì äéæä ïåòè ïîã åìà ìëù .äøæ äãåáò éøéòùå íéøåôéëä íåé ,ìù øéòù
ïäéìò áééç ïäéøåîéà úà ìëàå ïäá ìâô íà ,áø÷éì ïäéøåîéà úà øéúî ïîãå ìéàåäå .ïùãä úéáá óøùð øùáä øàùå äìåòä çáæî ìò ïéáø÷ ïäéøåîéàå

:ìåâô íåùî.minlyk oevigd gafn lr epi`y lkìò ïúð ïîãù ìë óà ,ïåöéçä çáæî ìò ïîã ïúîù íéãçåéî íéîìù äî ,áéúëã àåä íéîìùá ,ìåâôã
:ù"øë äëìä ïéàå .íéðôá íéîã ïúîå äéæä ïåòè ïîãù íéôøùðä íéøéòùå íéôøùðä íéøô é÷åôàì .ïåöéçä çáæî

dddd.mixkp iycw,íúåáãð ìëìå íäéøãð ìëì åðáø÷ áéø÷é øùà 'åâå ìàøùé úéáî ùéà ùéà øåîà úùøôá áéúëã .ìàøùéë úåáãðå íéøãð íéøãåð íéøëðäù
:ìàøùéë úåáãðå íéøãð íéøãåðù íéåâä úà úåáøì ,ùéà ùéà øîåì ãåîìú äî ,ùéà ïðéùøãå.`nhe xzep lebt meyn oiaiig oi`éìé ìåâôãøúåðî ó

éìé øúåðå ,ïåò ïåòã äåù äøéæâááéúë àîèáå ,ìåìç ìåìçã äåù äøéæâá àîèî ó(á"ë àø÷éå)éáøë äëìä ïéàå .íéøëð éùã÷î àìå ,ìàøùé éðá éùã÷î åøæðéå
:øéàî.lebt meyn odilr oiaiig oi`y mixac:åðéúðùîá ïééåðùä ìëå úøåè÷äå õîå÷ä ïåâë.d`neh meyn oiaiig:úøë áééç óåâä úàîåèá ïìëåàä

.mcd on uegáéúëã àø÷ äéèòéîã(æ"é íù)áéúë ãåòå .íéùã÷ë àìå ,ïéìåç øàùë àäé íëìù ,íëì åéúúð éðàå(íù)àìå åéúúð äøôëì ,øôëì çáæîä ìò
:àãéøâ íã ìëåà íåùî àìà ,ìåâô íåùî àìå øúåð íåùî àìå äàîåè íåùî àì åéìò ïéáééç ïéà êëìä .äìéòîì.lk`dl okxcy xacaíãà éðá êøãù

äéìò éâéìô ïðáøå .äàîåè íåùî ïäéìò ïéáééç ïéà úøåè÷å íéöòå äðåáì ìáà .äì íéîåãäå íéðäë úçðîå õîå÷ ïåâë ,íéøè÷ðä ïî àåäù ô"òàå ,ïìëàì
áéúëã àø÷î äàîåèì åäì åáøîå(æ íù)íåùî ïäá ùé éîð äðåáìå íéöòã íéîëçë äëìäå .äðåáìå íéöò úåáøì àøéúé øùáäå ,àîè ìëá òâé øùà øùáäå

:çáæîä éáâ ìò ïôøùì øåñà äàîåè ïäá äòâð íàù ,ãáìá ïáø÷ ìù íéöò àìà ïéàîèéîã íéöò êì ïéàå .äàîåè

`xephxa yexit
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פיגול. משום עליהם וחייבים מתירים להם שיש דברים לפרט באה משנתנו

äìBòä שהוא שלה העור  מן  חוץ המזבח, על  כולה נשרפת שהיא – ÈÈ
לכהנים, ézîניתן  dîcçaænì døNa úà ø מתירה הדם זריקת – ÈÈÇÄÆÀÈÈÇÄÀÅÇ

משום  העולה בשר על שחייבים ומכאן המזבח, על ליקרב בשרה את
íéðäkìפיגול, døBòå קרב הבשר אין הדם נזרק שלא עוד  שכל – ÀÈÇÙÂÄ

בעור. הכהנים זכו  ולא המזבח óBòäעל  úìBò מן הבאה עולה – ÇÈ
היונה, בני  מן  או  çaænìהתורים døNa úà øézî dîc רק – ÈÈÇÄÆÀÈÈÇÄÀÅÇ

שבשרה  ומכאן  המזבח, על בשרה להקטיר  מותר  דמה מיצוי לאחר
מתירים. לו óBòäיש úàhç,לכהנים נאכל שבשרה –øézî dîc ÇÇÈÈÈÇÄ

íéðäkì døNa úà שנמצה לאחר  אלא לכהנים מּותר  הבשר  שאין  – ÆÀÈÈÇÙÂÄ
המזבח יסוד אל הקרבן  ט ט ט ט ),),),),דם ה ה ה ה ,,,, לבשר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "מתירים" שיש  ומכאן

העוף. íéôøNpäחטאת íéøt במסכת כמבואר  משיח, כהן פר  – ÈÄÇÄÀÈÄ
א א א א ),),),),הוריות ציבור((((בבבב,,,, של דבר  העלם ה ה ה ה ),),),),ופר א א א א ,,,, שםשםשםשם יום ((((כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר ופר

בהיכל, נזרק דמם שכן הנשרפים", "פרים נקראים אלו  כל הכיפורים,
מחוץ  נשרפים ועורם ובשרם החיצון , המזבח על קרבים ואימוריהם

הדשן; בבית íéôøNpäלירושלים íéøéòNe יום של  שעיר – ÀÄÄÇÄÀÈÄ
הוראה  שגגת על  חייבים דין שבית זרה עבודה ושעיר הכיפורים,
בהיכל, נזרק שדמם הנשרפים, כפרים דינם אלו שאף זרה, בעבודה

מחוץ  נשרפים ועורם ובשרם החיצון , המזבח על קרבים ואימוריהם
אלו כל הדשן; בבית áøwìלעיר ïäéøeîà úà øézî ïîcעל – ÈÈÇÄÆÅÅÆÄÈÅ

משום  כרת חייב אימוריהם, את ואכל בהם פיגל אם ולפיכך  המזבח,
שבין  מתירים, לו אין  שהרי  מכרת, פטור  בשרם אכל  אם ברם, פיגול .

נשרף  הבשר  כך ובין  לעירכך ועיין ועיין ועיין ועיין מחוץ טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  ìòתוספות תוספות תוספות תוספות  BðéàL ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÅÇ
íéîìMk ïBöéçä çaæî המזבח על דמו זורקים שאין קרבן  כל – ÄÀÅÇÇÄÇÀÈÄ

השלמים, כמו  ìebtהחיצון  íeMî åéìò ïéáiç ïéà דין שכן  – ÅÇÈÄÈÈÄÄ
מזבח  על  דמם שמתן  מיוחדים שלמים ומה משלמים, למדים פיגול 
משום  עליו  חייבים החיצון, המזבח על  נזרק שדמם כל אף החיצון,

נזרק  ודמם הואיל  הנשרפים, ושעירים הנשרפים פרים אבל  פיגול ;
פיגול . משום עליהם חייבים אין oerny.בפנים, iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i
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לכל קרבנו  יקריב אשר  ישראל... מבית איש "איש  יח): כב, (ויקרא בתורה כתוב
נדרים  שנודרים הגויים את לרבות איש " "איש  ודרשו : נדבותם", ולכל  נדריהם

כישראל. ונדבות

íéBâ éLã÷,לעיל כמבואר מביאים, שהגויים קרבנות –ïéáiç ïéà ÈÀÅÄÅÇÈÄ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî íäéìò,פיגול נעשה הקרבן  אם – ÂÅÆÄÄÈÀÈÅ

אכילתו  זמן לאחר  מבשרו  נותר  אם וכן כרת; חייב אינו מבשרו, ואכל 

משום  עליו  חייב אינו ממנו שאכל טמא וכן עליו; חייב אינו ואכלו ,
בטומאה. קדשים õeçaאוכל ïèçBMäå הגויים קרבנות השוחט – ÀÇÂÈÇ

לעזרה, חייב øeètחוץ בחוץ השוחטם ישראל  בני בקדשי  שכן  – È
פטור ; גויים בקדשי ואילו øéàîכרת, éaø éøác הלכה ואין – ÄÀÅÇÄÅÄ

áiçîכמותו . éñBé éaø משום וכן וטמא, נותר  פיגול, משום כרת – ÇÄÅÀÇÅ
בגמרא ובברייתא גויים; בקדשי  אף בחוץ, א א א א ))))שחיטה מה מה מה מה ,,,, ((((זבחים זבחים זבחים זבחים 

בהם שנאמר להחמיר , בכולן אני רואה יוסי : רבי  "אמר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מובא:

יח יח יח יח ):):):): יקריבו כבכבכבכב,,,, íäéìòלעולה".dl'"אשר íéáiç ïéàL íéøácÀÈÄÆÅÇÈÄÂÅÆ
ìebt íeMî שנישנו אלו וכל והקטורת והלבונה הקומץ כגון – ÄÄ

ג, øúBðבמשנה íeMî íäéìò ïéáiç כשהם מהם שהאוכל – ÇÈÄÂÅÆÄÈ
כרת, חייב àîèנותר íeMî,הגוף בטומאת מהם אכל שאם – ÄÈÅ

כרת, ícäחייב ïî õeçאכלֹו אם נותר, משום עליו חייבים שאין  – ÄÇÈ
הגוף, בטומאת אכל ֹו אם טומאה משום ולא הקרבן, אכילת זמן  אחר 

בו יא יא יא יא ):):):):שכתוב יז יז יז יז ,,,, על((((ויקראויקראויקראויקרא לכפר המזבח על לכם נתתיו "ואני 
כקדשים, ולא חולין כשאר יהא שלכם – "לכם" ודרשו: נפשותיכם",

לא  עליו חייבים אין הלכך  למעילה. ולא נתתיו  לכפרה – "לכפר"
איסור משום אלא פיגול  משום ולא נותר משום ולא טומאה משום

בלבד. ìëàäìדם BkøcL øáãa :øîBà ïBòîL éaøשדרך – ÇÄÄÀÅÀÈÈÆÇÀÀÅÈÅ
ומנחת  הקומץ כגון הנקטרים, מן  שהוא פי  על אף לאוכלו , אדם בני

טומאה, משום עליו  חייבים באלו, וכיוצא íéöòäכהנים ïBâk ìáàÂÈÀÈÅÄ
המערכה, עצי  –äðBáläå,המנחה של הקומץ עם הנקטרת – ÀÇÀÈ

úøèwäå, להאכל דרכם אין אלו שכל –íeMî íäéìò ïéáiç ïéà ÀÇÀÙÆÅÇÈÄÂÅÆÄ
äàîè א שאם מכרת.– פטור טמא, כשהוא הקריבם או  אותם כל  ËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âìçaæð çáfä íéøác äML íL:ìçáæ íL,ìçáBæ íL,ìíMä íL,ìíéMà íL,ìçéø íL,ìçBçéð íL; §¥¦¨§¨¦©¤©¦§¨§¥¤©§¥¥©§¥©¥§¥¦¦§¥¥©§¥¦©
íLàäå úàhçäå–ìàèç íL.øîàéñBé éaø:ì Baìa äéä àHL éî óàelà ìkî ãçà íL–øLk,àeäL §©©¨§¨¨¨§¥¥§¨©©¦¥©¦¤¨¨§¦§¥¤¨¦¨¥¨¥¤

ïéc úéa éàðz;ãáBòä øçà àlà úëìBä äáLçnä ïéàL. §©¥¦¤¥©©£¨¨¤¤¤¨©©¨¥
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡íéçáæ ìL ïîB÷î eäæéà?íéLã÷ éLã÷–ïBôva ïúèéçL.ïBôva ïúèéçL íéøetkä íBé ìL øéòNå øt,ìea÷å ¥¤§¨¤§¨¦¨§¥¨¨¦§¦¨¨©¨©§¨¦¤©¦¦§¦¨¨©¨§¦
ïBôva úøL éìëa ïîc,íécaä ïéa ìò äéfä ïeòè ïîãå,úëøtä ìòå,áäfä çaæî ìòå;úákòî ïäî úçà äðzî. ¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨©¨¨©¥©©¦§©©¨Ÿ¤§©¦§©©¨¨©¨¨©©¥¤§©¤¤

eeee.gaf myl:øçà çáæ íùì ïåâë ,ùãå÷ éåðéù é÷åôàì.gaef mylúéùòå øåîùú êéúôù àöåîî àî÷ ÷øô ùéøá ìéòì ïðéôìéãë .íéìòá éåðéù é÷åôàì
:'åë äáãð êéäìà 'äì úøãð øùàë.miy` myl:íéìçâá úåéåìö úåëéúç åúåùòì úðî ìò åèçù íà é÷åôàì.gix mylõåç äìçú ïàìö íà é÷åôàì

:àçéø é÷ñî àì åúã ,äëøòîìgex zgpd myl.:çåçéð çéø äùà áéúëãî åäì ïðéôìé éðä ìëå .åðåöø äùòðå øîàù ä"á÷äì çåø úçð.`hg mylíùì
:åéìò åàéáî àåäù åàèç.el` lkn cg` myl eala did `ly in s`:øùë ,íúñ åèçù àìà.c"a i`pz `edyàîìã ,ïîùì àîéì àìå íúñ èåçùéù
:ïîùì àìù øîéîì éúà.caerd xg` `l` zkled daygnd oi`yåàìã ,àåä éãéî åàì ,ïîùì íéìòáä åøîà éë óà ïîùì àìù øîåà äåä éà êëìä

áéúëã ,àúìéî àéìú åäãéãá(æ àø÷éå):é"øë äëìäå .áùçé àì åúåà áéø÷îä
d`̀̀̀.miycw iycw ,migaf ly onewn edfi`:úåîùàå úåàèç úåìåò.oetva ozhigyäá áéúë àéãäá ,äìåò('à íù)çáæîä êøé ìò åúåà èçùå

äá áéúë ,úàèç .äðåôö(å íù)äéá áéúë ,íùà .úàèçä èçùú äìåòä èçùú øùà íå÷îá(æ íù):íùàä úà åèçùé äìåòä úà åèçùé øùà íå÷îá
.oetva ozhigy,øôä íãî ç÷ìå áéúë äèéçùì êåîñã ,äèéçù íå÷îá ïåôöá ïîã úìá÷ åäìåëã â"òà ,ïåôöá úøù éìëá ïîã ìåá÷å àëä éðú àìã àäå

`xephxa yexit

ולבונה  עצים שאף וסוברים, שמעון רבי על  חולקים חכמים ברם,

שכתוב טומאה, משום עליהם יטיטיטיט):):):):חייבים ז ז ז ז ,,,, יגע ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר "והבשר
ולבונה. עצים לרבות באה היא, שיתירה "והבשר ", ותיבת טמא", בכל

.minkgk dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הזבח. בעבודות העובד של כוונותיו להיות צריכות מה ללמד, באה זו  משנה

çaæð çáfä íéøác äML íLì שיכוון צריך  הזבח את השוחט – ÀÅÄÈÀÈÄÇÆÇÄÀÈ
דלקמן: דברים çáæ`.לששה íLì שתהא צריך עולה קרבן  כגון – ÀÅÆÇ

אחר; זבח לשם ולא עולה, לשם השחיטה, בשעת aíLìÀÅ.הכוונה,
çáBæ;בעליו שאינו  מי לשם ולא הזבח, של  הבעלים לשם –.bíLì ÅÇÀÅ
íMä;הקב"ה לשם –.cíéMà íLìגבי על  הקטרתו  לשם – ÇÅÀÅÄÄ

בגחלים; צלויות חתיכות לעשותו  מנת על  ולא המזבח, של d.האש 
çéø íLì תחילה לצלותו  מנת על  ולא המזבח, מעל  ריח להעלות – ÀÅÅÇ

ריח; מעלה זה אין  ששוב להקריבו , כך  ואחר למערכה eíLìÀÅ.חוץ
çBçéð, רצונו ונעשה שאמר להקב"ה, רוח נחת לעשות מנת על  – ÄÇ

הכתוב מן למדים אלו טטטט):):):):וכל  א א א א ,,,, לה'"."עולה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ניחוח ריח אשה

íLàäå úàhçäå בשעת לכוון צריך  חטאתו , לכפר אדם שמביא – ÀÇÇÈÀÈÈÈ
àèçשחיטתם, íLì. עליו מובא שהקרבן  החטא לשם –øîà ÀÅÅÀÈÇ

elà ìkî ãçà íLì Baìa äéä àHL éî óà :éñBé éaø– ÇÄÅÇÄÆÈÈÀÄÀÅÆÈÄÈÅ
סתם, שחטו  הקרבן ,øLkאלא –ïéc úéa éàðz àeäLשכך – ÈÅÆÀÇÅÄ

לשמם, שוחט שהוא יאמר ולא סתם שישחוט דין, בית תקנת היא

לשמם, שלא ויאמר יטעה àlàשמא úëìBä äáLçnä ïéàLÆÅÇÇÂÈÈÆÆÆÈ
ãáBòä øçàשכתוב כלום, מועילה אינה הבעלים ומחשבת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÇÈÅ

יח יח יח יח ):):):): אחרז ז ז ז ,,,, אלא הולכים שאין  ומכאן יחשב", לא אותו "המקריב
יאמר ולא סתם שוחט העובד  שיהא תיקנו הלכך  העובד , מחשבת

הולכת"..., המחשבה "ואין גורסים ויש  טעות. לידי  יבוא שמא לשמם,
לפניו . האמור  על  טעם ואינו  מיוחד , ענין  שזה כלומר 

i y i n g m e i
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שביניהם. וההבדלים הקרבנות מעשה דיני ללמד  בא זה שפרק בפתיחה, הזכרנו כבר 
התפילה, לסידור  הוכנס לפיכך הקרבנות כל  של הדינים עיקרי כולל  והפרק והואיל
"זאת  החטאת", תורת "זאת יא): ב, (מנחות אמרו שכן יום, בכל לומדו  אדם שיהא
העוסק  וכל חטאת, הקריב כאילו  חטאת, בתורת העוסק "כל – האשם" תורת
אברהם  "אמר  ב): לא, (מגילה בגמרא מובא וכן אשם". הקריב כאילו אשם, בתורת
כד ֹור  להם עושה ואתה לפניך חוטאים ישראל  ושלום חס שמא הקב"ה: לפני 

אדע" "במה עולם! של רבונו  לפניו: אמר  לא. לו : אמר הפלגה? וכד ֹור המבול
ט; שם, (שם משולשת" עגלה לי  "קחה לו: אמר ח)? טו, zepaxwd(בראשית xnelk

odilr extkiבזמן קיים; המקדש שבית בזמן תינח עולם! של  רבונו  לפניו : אמר .(
המקד בית קרבנות,שאין סדר להם תקנתי כבר לו: אמר עליהם? תהא מה קיים, ש

אני ומוחל קרבן, לפני מקריבים כאילו  עליהן  אני  מעלה בהן , שקוראין  זמן כל
עוונותיהם". כל על

íéçáæ ìL ïîB÷î eäæéà קבלת ומקום שחיטתם, מקום איזהו – ÅÆÀÈÆÀÈÄ
אכילתם? ומקום דמם זריקת ומקום ÷íéLãדמם éLã÷:והם – ÈÀÅÈÈÄ

ציבור ושלמי  אשם עולה, zxvr),חטאת, iyak), להלן שיבואר כפי
ïBôva ïúèéçLבעולה כתוב שכן העזרה, של בצפונה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÄÈÈÇÈ

יא יא יא יא ):):):): כתובאאאא,,,, ובחטאת צפונה"; המזבח ירך על אתו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא "ושחט ֹ
יח יח יח יח ):):):): באשם וווו,,,, כתוב וכן  החטאת"; תשחט העולה תשחט אשר "במקום

בבבב):):):): ז ז ז ז ,,,, ושלמי((((שם שם שם שם  האשם"; את ישחטו העולה את ישחטו אשר  "במקום
שכתוב מעולה, למדים יייי):):):):ציבור  יייי,,,, על((((במדברבמדברבמדברבמדבר בחצוצרות "ותקעתם

זבחי אף קדשים, קדשי עולה מה – שלמיכם" זבחי ועל עולותיכם
ציבור שלמי  זבחי  אף בצפון , עולה מה קדשים; קדשי ציבור שלמי 

אאאא).).).).בצפון  נהנהנהנה,,,, íéøetkä((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים íBé ìL øéòNå øt מכאן – ÇÀÈÄÆÇÄÄ
פר שכן  בחטאות, פותחת והיא הקרבנות, את לפרט המשנה מתחילה

שכתוב כמו הן , חטאות הכיפורים יום של  וווו):):):):ושעיר טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

את אהרן  z`hgd"והקריב xtכתוב וכן  לו ", ט ט ט ט ):):):):אשר שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

אהרן  xiryd"והקריב z`לה',אש הגורל עליו  עלה z`hgר edyre,"

ïBôva ïúèéçL,למעלה כמבואר –úøL éìëa ïîc ìea÷å ÀÄÈÈÇÈÀÄÈÈÄÀÄÈÅ
ïBôva סיני בעולת שכתוב וווו):):):):– כד כד כד כד ,,,, הדם ((((שמותשמותשמותשמות חצי משה "ויקח ÇÈ

zepb`a myie;שרת כלי שטעונים הזבחים, לכל למדים ומכאן  ,"
כטכטכטכט----לללל):):):):וכתוב ד ד ד ד ,,,, ולקח ((((ויקראויקראויקראויקרא העולה, במקום החטאת את "ושחט

שדורשים: בצפון , היא הדם שקבלת ומכאן באצבעו", מדמה הכהן 
היא  מדמה הלקיחה שאף מדמה", הכהן  ולקח העולה, "במקום

העולה. שחיטת íécaäבמקום ïéa ìò äéfä ïeòè ïîãå– ÀÈÈÈÇÈÈÇÅÇÇÄ
שכתוב כמו הארון , ידידידיד----טוטוטוטו):):):):של  טז טז טז טז ,,,, והזה ((((ויקראויקראויקראויקרא הפר מדם "ולקח

מן  פעמים שבע יזה הכפורת ולפני קדמה הכפורת פני על באצבעו
עשה  כאשר דמו את ועשה החטאת... שעיר את ושחט באצבעו . הדם

ומזה  הארון  בדי שני  בין עומד הגדול  הכהן שהיה היינו הפר", לדם
למטה, ושבע למעלה אחת הכפורת, של  עוביה úëøtäכנגד  ìòåÀÇÇÈÙÆ

שכתוב שבהיכל, טז טז טז טז ):):):):– שםשםשםשם,,,, ודרשו:((((שם שם שם שם  מועד ", לאהל  יעשה "וכן 
מדם  שמזה בהיכל, עושה הוא כך ולפנים לפני  עושה שהוא כשם

הפרוכת, כנגד למטה ושבע למעלה אחת השעיר ומדם ìòåÀÇהפר 
áäfä çaæîשכתוב שבהיכל , יחיחיחיח----יטיטיטיט):):):):– שם שם שם שם ,,,, המזבח ((((שםשםשםשם אל "ויצא ÄÀÇÇÈÈ
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ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL.ïúð àG íà–ákò àG. §¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦¦¨©¦¥
·íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøt–ïBôva ïúèéçL,ïBôva úøL éìëa ïîc ìea÷å,ìò äéfä ïeòè ïîãå ¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨©¨¨©

úëøtä,áäfä çaæî ìòå;úákòî ïäî úçà äðzî.ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL; ©¨Ÿ¤§©¦§©©¨¨©¨¨©©¥¤§©¤¤§¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦
ïúð àG íà–ákò àG.ïLcä úéáa ïéôøNð elàå elà. ¦¨©¦¥¥¨¥¦§¨¦§¥©¤¤

áéúëã ,åôëá åîã úö÷î ìá÷î äéä ïäëäù òøåöî ìù åîùà àëéàã íåùî ,àìà(ã"é íù),ïäë ìù åîöòá äðéúð äî ,ïúðå íùàä íãî ïäëä ç÷ìå
ïäë ìá÷ù øçàìù ,éìë úìá÷ àìá äéì éâñ àìã íåùîå .äåù ïîã ìåá÷ ïéàù ,ïîã ìåá÷å àëä áúë àì éëä íåùî ,ïäë ìù åîöòá äçé÷ì óà ,åòáöàá
:ïåôöá úøù éìëá ïîã ìåáé÷å ïåôöá ïúèéçù éåìú íùà òøåöî íùà àéãäá éðú øãä éëä íåùî ,éìëá íãä ìá÷î øçà ïäë äéä .åãéá íã úö÷î ãçà

.mixetkd mei ly xirye xtàã ,àùéøá úåàèçì àðú íéã÷ä ,áéúëã àåä äìåòá ïåôöã â"òàéãééà úåéîéðô úåàèçå .äéì àáéáç àùøãî àéúàã éãéé
áéúëã ïåôöá ïúèéçù éîð åäðéàå .úåàèç øàùì åäðéîã÷àå äéì àáéáç íéðôìå éðôì ïîã ñðëðã(ã íù)àøéúé àø÷å ,äìåòä íå÷îá úàèçä úà èçùå

:ïåôö úåðåòè åäéù úåàèçä ìëì áà äðá äæ àìà ,úàèçä èçùú äìåòä èçùú øùà íå÷îá áéúë àäã ,àåä.zxy ilka onc leaweúìåòá áéúëã
éðéñ(ã"ë úåîù):éìë íéðåòè úåéäì íéçáæä ìë åãîì åðîîå ,úåðâàá íùéå.micad oia lr difdäèîì òáùå äìòîì úçà äæîå ïåøà éãá éðù ïéá ãîåò

:äá íéòâåð åéä àìå ,úøåôë ìù åéáò ãâðë.zkextd lreáéúëã(æ"è àø÷éå):ãòåî ìäàì äùòé ïëå.adfd gafn lreøãñá .çáæîä ìà àöéå áéúëãë
:úåî éøçà úùøôá íéøåôéëä íåé úãåáò.zakrn zg` dpznéàîù úéá ÷øôá ïøîàãë[å"ì óã]øôì äùò øùàë øôì äùòå áéúë øáã íìòä øôáã

úçà äðúî éîð äéãéãáã ,íéøåôéëä íåé øô äæ ,øôì äùòå ïðéùøãå .øôë àì úåðúîä ïî úçà øñç íàù áëòì ,àåä àøéúé àø÷å ,åì äùòé ïë úàèçä
:øáã íìòä øô åîë úáëòî.iaxrn ceqi lr jtey did mcd ixiiyáéúëãë('ã àø÷éå)åáøòîì ãòåî ìäåàå ,ãòåî ìäåà çúô øùà äìåòä çáæî ãåñé ìà

:äéä ïåöéçä çáæî ìù.ozp `l m`áéúë íéðôì íéîã ïúîå úåàæä øúáã .äøôëä áëò àì ,ãåñéì íãä éøéù(å"é íù )òîùîã ,ùã÷ä úà øôëî äìëå
:ïìåë úåøôëä ìë åîìù øáëù

aaaa.mitxypd mixt:íéìùåøéì õåç íéôøùð àìà íéðäëì íéìëàð ïéàù ,çéùî ïäë øôå íìòä øô.mitxypd mixiryeøôì åù÷åäù .äøæ äãåáò éøéòù
:íäéøáã ìëì íìòä.zkextd lr difdäéá áéúëã íéøåôéëä íåé ìù øôá åîë äéæä åäá áéúë àì íéãáä ïéá ìáà .úëåøôä ìò úåéæä òáù(íù)äæäå

:úøåôëä éðô ìò åòáöàá.el`e el`:íéôøùðä øàùå íéøåôéëä íåé ìù.oycd ziaa mitxypáéúëã ,ïåöéçä çáæî ìù ïùãä úà íù íéàéöåîù íå÷îì
äéá('å íù)áéúë íéôøùðä íéøôáå .äðçîì õåçî ìà ïùãä úà àéöåäå('ã íù):óøùé ïùãä êôù ìò
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על ונתן  השעיר ומדם הפר מדם ולקח עליו וכפר ה' לפני אשר

וטהרו  פעמים, שבע באצבעו  הדם מן  עליו  והזה סביב. המזבח קרנות
ומדם  הפר  מדם מערב שהיה כלומר  ישראל", בני מטומאות וקדשו 

המזבח  של  הקרנות ארבע על  הזיות ארבע משניהם ומזה השעיר 
צפונית, מזרחית מקרן מתחיל  מערבית מבחוץ; מערבית, צפונית

של טהרו על פעמים שבע מזה כך ואחר מזרחית; דרומית דרומית,
(למעלה). הזהב úákòîמזבח ïäî úçà äðzîחיסר שאם – ÇÈÈÇÇÅÆÀÇÆÆ

דבר העלם מפר זה למדים בגמרא כיפר. לא דמיה, ממתנות אחת
ציבור  בבבב).).).).של לולולולו,,,, ícä((((זבחים זבחים זבחים זבחים  éøéLìò CôBL äéäéáøòî ãBñé ÀÈÅÇÈÈÈÅÇÀÇÂÈÄ

ïBöéçä çaæî ìLשכתוב ז ז ז ז ):):):):– ד ד ד ד ,,,, הפר((((ויקראויקראויקראויקרא דם כל  "ואת ÆÄÀÅÇÇÄ
פתח אשר העולה מזבח יסוד  אל  מועדישפוך  ואוהל מועד", אוהל 

היה. החיצון  מזבח של ïúðלמערבו àG íà א את – שפך לא ם ÄÈÇ
היסוד , על  הדם ákòשיירי àG ההזאות שלאחר הכפרה, את – ÄÅ

כתוב בפנים הדמים ככככ):):):):ומתן טז טז טז טז ,,,, הקודש ",((((ויקראויקראויקראויקרא את מכפר "וכלה

כולן הכפרות כל הושלמו  שכבר א א א א ).).).).ומשמע נבנבנבנב,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ((((גמראגמראגמראגמרא
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íéôøNpä íéøtכמבואר) משיח כהן  ופר ציבור  של  דבר  העלם פר – ÈÄÇÄÀÈÄ
א), ב, א; א, הוריות במסכת íéôøNpäעניינם íéøéòNeשעירי – ÀÄÄÇÄÀÈÄ

שהוקשו  ד), (משנה הקודם בפרק שבארנו כמו זרה, עבודה של חטאת
דבריהם; לכל ציבור  של דבר העלם ïBôvaלפר  ïúèéçL בצפונה – ÀÄÈÈÇÈ

העזרה, ïBôvaשל  úøL éìëa ïîc ìea÷å במשנה כמבואר – ÀÄÈÈÄÀÄÈÅÇÈ
òהקודמת, äéfä ïeòè ïîãåúëøtä ìדבר העלם בפר  שכתוב – ÀÈÈÈÇÈÈÇÇÈÙÆ

ציבור יז יז יז יז ):):):):של  דדדד,,,, שבע ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  והזה הדם, מן אצבעו  הכהן  "וטבל
הפרוכת", פני את ה' לפני  המשיחפעמים בפר  כתוב דדדד,,,,וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא

לפניו ו ו ו ):):):): פעמים שבע הדם מן והזה בדם אצבעו  את הכהן  "וטבל 
שהיה  למדים "הקודש" שכתוב וכיון  הקודש"; פרוכת פני את ה'

בהם; כתוב לא הבדים בין אבל  הבדים, בין  כנגד  ìòåÀÇמתכוון 
áäfä çaæîבפר שכתוב כמו קרנותיו, ארבע על מתנות ארבע – ÄÀÇÇÈÈ

משיח ז ז ז ז ):):):):כהן  שם שם שם שם ,,,, קטורת ((((שםשםשםשם מזבח קרנות על  הדם מן הכהן "ונתן 
ציבור  של  דבר העלם בפר  כתוב וכן יח יח יח יח ):):):):הסמים", שםשםשםשם,,,, "ומן ((((שםשםשםשם

מועד". באהל אשר  ה' לפני  אשר המזבח קרנות על  יתן  äðzîÇÈÈהדם
úákòî ïäî úçàשכתוב ככככ):):):):– שםשםשםשם,,,, כאשר((((שםשםשםשם לפר  "ועשה ÇÇÅÆÀÇÆÆ

מיותר זה פסוק הכהן ", עליהם וכפר לו  יעשה כן  החטאת לפר עשה

עשה  לא המתנות מכל  אחת חיסר שאם ללמדנו , הוא ובא הוא,
א א א א ).).).).כלום לטלטלטלט,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ãBñé((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ìò CôBL äéä ícä éøéLÀÈÅÇÈÈÈÅÇÀ

ïBöéçä çaæî ìL éáøòî;הקודמת במשנה כמבואר  –àG íà ÇÂÈÄÆÄÀÅÇÇÄÄ
ïúð,המזבח יסוד על הדם שיירי את –ákò àGבפר שכתוב – ÈÇÄÅ

משיח ככככ):):):):כהן  שם שם שם שם ,,,, ודרשו:((((שםשםשםשם להם", ונסלח הכהן  עליהם "וכפר
המזבח יסוד על הדם שיירי נתן  שלא פי על לט לט לט לט ,,,,אף זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

elàåא א א א ).).).). elà הנשרפים ופרים הכיפורים יום של  ושעיר  פר  – ÅÈÅ
הנשרפים, øNðïLcäושעירים úéáa ïéô,לירושלים מחוץ והוא – ÄÀÈÄÀÅÇÆÆ

שכתוב החיצון, המזבח של הדשן את לשם שמוציאים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מקום

ד ד ד ד ):):):): ובפרוווו,,,, טהור ", מקום אל למחנה מחוץ אל  הדשן את "והוציא
כתוב המשיח יביביביב):):):):הכהן ד ד ד ד ,,,, והוא ((((ויקראויקראויקראויקרא ישרף", הדשן שפך  "על 

ושעיר לפר וכן  זרה עבודה ושעירי  ציבור  של דבר העלם לפר  הדין
מן  בגמרא שלמדים כפי  לזה, זה הוקשו  שכן  הכיפורים, יום של

המקראות.
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על ההיכל, בפנים נזרק שדמן החטאות בענין למדנו  הקודמות המשניות בשתי
הזהב מזבח ועל ycewaהפרוכת micad oia lr mb Ð mixetikd mei ly xirye xt)

;(miycwdללמד באה משנתנו פנימיות". "חטאות נקראות אלו  חטאות – ומכאן
"חטאות  הן  ונקראות בעזרה, שעמד  החיצון  המזבח על  נזרק שדמן  החטאות בענין 

חיצוניות".
אנו החיצון, המזבח על הדם זריקות ענין ובעיקר  הקרבנות מעשה הלכות להבנת
מדות  מסכת פי על מבנהו את בקצרה כאן ונבאר המזבח, ציור  את לקמן  נותנים
ריבועים  שלושה בצורת – חלקים משלושה מורכב היה המזבח א). משנה ג (פרק
אמה  גבוהה היתה למטה בליטתו  "יסוד"; נקרא התחתון  החלק זה: גב על זה
המזבח, צדדי  כל  את מקיפה היתה לא היסוד  של  זו בליטה ברם, אמה. ורחבה
אמה; 32 – צפון  צד  פני  ועל אמה, 32 – מערב צד  פני  על נמשכת היתה אלא
לצד אחת אמה – מצפון וכן  דרום, לצד אחת אמה נכנסת עוד  היתה וממערב

היסוד  בליטת בלי היה מזרח וצד  דרום צד שאר וכל  `zexgמזרח. zerc yi mpn`)
.(ceqid zhila dzid `l zigxfn zinexc ziefa zercd lkl ,mewn lkn j` ,df oipra

izdw - zex`ean zeipyn
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Âìçaæð çáfä íéøác äML íL:ìçáæ íL,ìçáBæ íL,ìíMä íL,ìíéMà íL,ìçéø íL,ìçBçéð íL; §¥¦¨§¨¦©¤©¦§¨§¥¤©§¥¥©§¥©¥§¥¦¦§¥¥©§¥¦©
íLàäå úàhçäå–ìàèç íL.øîàéñBé éaø:ì Baìa äéä àHL éî óàelà ìkî ãçà íL–øLk,àeäL §©©¨§¨¨¨§¥¥§¨©©¦¥©¦¤¨¨§¦§¥¤¨¦¨¥¨¥¤

ïéc úéa éàðz;ãáBòä øçà àlà úëìBä äáLçnä ïéàL. §©¥¦¤¥©©£¨¨¤¤¤¨©©¨¥
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡íéçáæ ìL ïîB÷î eäæéà?íéLã÷ éLã÷–ïBôva ïúèéçL.ïBôva ïúèéçL íéøetkä íBé ìL øéòNå øt,ìea÷å ¥¤§¨¤§¨¦¨§¥¨¨¦§¦¨¨©¨©§¨¦¤©¦¦§¦¨¨©¨§¦
ïBôva úøL éìëa ïîc,íécaä ïéa ìò äéfä ïeòè ïîãå,úëøtä ìòå,áäfä çaæî ìòå;úákòî ïäî úçà äðzî. ¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨©¨¨©¥©©¦§©©¨Ÿ¤§©¦§©©¨¨©¨¨©©¥¤§©¤¤

eeee.gaf myl:øçà çáæ íùì ïåâë ,ùãå÷ éåðéù é÷åôàì.gaef mylúéùòå øåîùú êéúôù àöåîî àî÷ ÷øô ùéøá ìéòì ïðéôìéãë .íéìòá éåðéù é÷åôàì
:'åë äáãð êéäìà 'äì úøãð øùàë.miy` myl:íéìçâá úåéåìö úåëéúç åúåùòì úðî ìò åèçù íà é÷åôàì.gix mylõåç äìçú ïàìö íà é÷åôàì

:àçéø é÷ñî àì åúã ,äëøòîìgex zgpd myl.:çåçéð çéø äùà áéúëãî åäì ïðéôìé éðä ìëå .åðåöø äùòðå øîàù ä"á÷äì çåø úçð.`hg mylíùì
:åéìò åàéáî àåäù åàèç.el` lkn cg` myl eala did `ly in s`:øùë ,íúñ åèçù àìà.c"a i`pz `edyàîìã ,ïîùì àîéì àìå íúñ èåçùéù
:ïîùì àìù øîéîì éúà.caerd xg` `l` zkled daygnd oi`yåàìã ,àåä éãéî åàì ,ïîùì íéìòáä åøîà éë óà ïîùì àìù øîåà äåä éà êëìä

áéúëã ,àúìéî àéìú åäãéãá(æ àø÷éå):é"øë äëìäå .áùçé àì åúåà áéø÷îä
d`̀̀̀.miycw iycw ,migaf ly onewn edfi`:úåîùàå úåàèç úåìåò.oetva ozhigyäá áéúë àéãäá ,äìåò('à íù)çáæîä êøé ìò åúåà èçùå

äá áéúë ,úàèç .äðåôö(å íù)äéá áéúë ,íùà .úàèçä èçùú äìåòä èçùú øùà íå÷îá(æ íù):íùàä úà åèçùé äìåòä úà åèçùé øùà íå÷îá
.oetva ozhigy,øôä íãî ç÷ìå áéúë äèéçùì êåîñã ,äèéçù íå÷îá ïåôöá ïîã úìá÷ åäìåëã â"òà ,ïåôöá úøù éìëá ïîã ìåá÷å àëä éðú àìã àäå
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ולבונה  עצים שאף וסוברים, שמעון רבי על  חולקים חכמים ברם,

שכתוב טומאה, משום עליהם יטיטיטיט):):):):חייבים ז ז ז ז ,,,, יגע ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר "והבשר
ולבונה. עצים לרבות באה היא, שיתירה "והבשר ", ותיבת טמא", בכל

.minkgk dklde
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הזבח. בעבודות העובד של כוונותיו להיות צריכות מה ללמד, באה זו  משנה

çaæð çáfä íéøác äML íLì שיכוון צריך  הזבח את השוחט – ÀÅÄÈÀÈÄÇÆÇÄÀÈ
דלקמן: דברים çáæ`.לששה íLì שתהא צריך עולה קרבן  כגון – ÀÅÆÇ

אחר; זבח לשם ולא עולה, לשם השחיטה, בשעת aíLìÀÅ.הכוונה,
çáBæ;בעליו שאינו  מי לשם ולא הזבח, של  הבעלים לשם –.bíLì ÅÇÀÅ
íMä;הקב"ה לשם –.cíéMà íLìגבי על  הקטרתו  לשם – ÇÅÀÅÄÄ

בגחלים; צלויות חתיכות לעשותו  מנת על  ולא המזבח, של d.האש 
çéø íLì תחילה לצלותו  מנת על  ולא המזבח, מעל  ריח להעלות – ÀÅÅÇ

ריח; מעלה זה אין  ששוב להקריבו , כך  ואחר למערכה eíLìÀÅ.חוץ
çBçéð, רצונו ונעשה שאמר להקב"ה, רוח נחת לעשות מנת על  – ÄÇ

הכתוב מן למדים אלו טטטט):):):):וכל  א א א א ,,,, לה'"."עולה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ניחוח ריח אשה

íLàäå úàhçäå בשעת לכוון צריך  חטאתו , לכפר אדם שמביא – ÀÇÇÈÀÈÈÈ
àèçשחיטתם, íLì. עליו מובא שהקרבן  החטא לשם –øîà ÀÅÅÀÈÇ

elà ìkî ãçà íLì Baìa äéä àHL éî óà :éñBé éaø– ÇÄÅÇÄÆÈÈÀÄÀÅÆÈÄÈÅ
סתם, שחטו  הקרבן ,øLkאלא –ïéc úéa éàðz àeäLשכך – ÈÅÆÀÇÅÄ

לשמם, שוחט שהוא יאמר ולא סתם שישחוט דין, בית תקנת היא

לשמם, שלא ויאמר יטעה àlàשמא úëìBä äáLçnä ïéàLÆÅÇÇÂÈÈÆÆÆÈ
ãáBòä øçàשכתוב כלום, מועילה אינה הבעלים ומחשבת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÇÈÅ

יח יח יח יח ):):):): אחרז ז ז ז ,,,, אלא הולכים שאין  ומכאן יחשב", לא אותו "המקריב
יאמר ולא סתם שוחט העובד  שיהא תיקנו הלכך  העובד , מחשבת

הולכת"..., המחשבה "ואין גורסים ויש  טעות. לידי  יבוא שמא לשמם,
לפניו . האמור  על  טעם ואינו  מיוחד , ענין  שזה כלומר 
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שביניהם. וההבדלים הקרבנות מעשה דיני ללמד  בא זה שפרק בפתיחה, הזכרנו כבר 
התפילה, לסידור  הוכנס לפיכך הקרבנות כל  של הדינים עיקרי כולל  והפרק והואיל
"זאת  החטאת", תורת "זאת יא): ב, (מנחות אמרו שכן יום, בכל לומדו  אדם שיהא
העוסק  וכל חטאת, הקריב כאילו  חטאת, בתורת העוסק "כל – האשם" תורת
אברהם  "אמר  ב): לא, (מגילה בגמרא מובא וכן אשם". הקריב כאילו אשם, בתורת
כד ֹור  להם עושה ואתה לפניך חוטאים ישראל  ושלום חס שמא הקב"ה: לפני 

אדע" "במה עולם! של רבונו  לפניו: אמר  לא. לו : אמר הפלגה? וכד ֹור המבול
ט; שם, (שם משולשת" עגלה לי  "קחה לו: אמר ח)? טו, zepaxwd(בראשית xnelk

odilr extkiבזמן קיים; המקדש שבית בזמן תינח עולם! של  רבונו  לפניו : אמר .(
המקד בית קרבנות,שאין סדר להם תקנתי כבר לו: אמר עליהם? תהא מה קיים, ש

אני ומוחל קרבן, לפני מקריבים כאילו  עליהן  אני  מעלה בהן , שקוראין  זמן כל
עוונותיהם". כל על

íéçáæ ìL ïîB÷î eäæéà קבלת ומקום שחיטתם, מקום איזהו – ÅÆÀÈÆÀÈÄ
אכילתם? ומקום דמם זריקת ומקום ÷íéLãדמם éLã÷:והם – ÈÀÅÈÈÄ

ציבור ושלמי  אשם עולה, zxvr),חטאת, iyak), להלן שיבואר כפי
ïBôva ïúèéçLבעולה כתוב שכן העזרה, של בצפונה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÄÈÈÇÈ

יא יא יא יא ):):):): כתובאאאא,,,, ובחטאת צפונה"; המזבח ירך על אתו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא "ושחט ֹ
יח יח יח יח ):):):): באשם וווו,,,, כתוב וכן  החטאת"; תשחט העולה תשחט אשר "במקום

בבבב):):):): ז ז ז ז ,,,, ושלמי((((שם שם שם שם  האשם"; את ישחטו העולה את ישחטו אשר  "במקום
שכתוב מעולה, למדים יייי):):):):ציבור  יייי,,,, על((((במדברבמדברבמדברבמדבר בחצוצרות "ותקעתם

זבחי אף קדשים, קדשי עולה מה – שלמיכם" זבחי ועל עולותיכם
ציבור שלמי  זבחי  אף בצפון , עולה מה קדשים; קדשי ציבור שלמי 

אאאא).).).).בצפון  נהנהנהנה,,,, íéøetkä((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים íBé ìL øéòNå øt מכאן – ÇÀÈÄÆÇÄÄ
פר שכן  בחטאות, פותחת והיא הקרבנות, את לפרט המשנה מתחילה

שכתוב כמו הן , חטאות הכיפורים יום של  וווו):):):):ושעיר טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

את אהרן  z`hgd"והקריב xtכתוב וכן  לו ", ט ט ט ט ):):):):אשר שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

אהרן  xiryd"והקריב z`לה',אש הגורל עליו  עלה z`hgר edyre,"

ïBôva ïúèéçL,למעלה כמבואר –úøL éìëa ïîc ìea÷å ÀÄÈÈÇÈÀÄÈÈÄÀÄÈÅ
ïBôva סיני בעולת שכתוב וווו):):):):– כד כד כד כד ,,,, הדם ((((שמותשמותשמותשמות חצי משה "ויקח ÇÈ

zepb`a myie;שרת כלי שטעונים הזבחים, לכל למדים ומכאן  ,"
כטכטכטכט----לללל):):):):וכתוב ד ד ד ד ,,,, ולקח ((((ויקראויקראויקראויקרא העולה, במקום החטאת את "ושחט

שדורשים: בצפון , היא הדם שקבלת ומכאן באצבעו", מדמה הכהן 
היא  מדמה הלקיחה שאף מדמה", הכהן  ולקח העולה, "במקום

העולה. שחיטת íécaäבמקום ïéa ìò äéfä ïeòè ïîãå– ÀÈÈÈÇÈÈÇÅÇÇÄ
שכתוב כמו הארון , ידידידיד----טוטוטוטו):):):):של  טז טז טז טז ,,,, והזה ((((ויקראויקראויקראויקרא הפר מדם "ולקח

מן  פעמים שבע יזה הכפורת ולפני קדמה הכפורת פני על באצבעו
עשה  כאשר דמו את ועשה החטאת... שעיר את ושחט באצבעו . הדם

ומזה  הארון  בדי שני  בין עומד הגדול  הכהן שהיה היינו הפר", לדם
למטה, ושבע למעלה אחת הכפורת, של  עוביה úëøtäכנגד  ìòåÀÇÇÈÙÆ

שכתוב שבהיכל, טז טז טז טז ):):):):– שםשםשםשם,,,, ודרשו:((((שם שם שם שם  מועד ", לאהל  יעשה "וכן 
מדם  שמזה בהיכל, עושה הוא כך ולפנים לפני  עושה שהוא כשם

הפרוכת, כנגד למטה ושבע למעלה אחת השעיר ומדם ìòåÀÇהפר 
áäfä çaæîשכתוב שבהיכל , יחיחיחיח----יטיטיטיט):):):):– שם שם שם שם ,,,, המזבח ((((שםשםשםשם אל "ויצא ÄÀÇÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iying wxt migaf zkqn

ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL.ïúð àG íà–ákò àG. §¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦¦¨©¦¥
·íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøt–ïBôva ïúèéçL,ïBôva úøL éìëa ïîc ìea÷å,ìò äéfä ïeòè ïîãå ¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨©¨¨©

úëøtä,áäfä çaæî ìòå;úákòî ïäî úçà äðzî.ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL; ©¨Ÿ¤§©¦§©©¨¨©¨¨©©¥¤§©¤¤§¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦
ïúð àG íà–ákò àG.ïLcä úéáa ïéôøNð elàå elà. ¦¨©¦¥¥¨¥¦§¨¦§¥©¤¤

áéúëã ,åôëá åîã úö÷î ìá÷î äéä ïäëäù òøåöî ìù åîùà àëéàã íåùî ,àìà(ã"é íù),ïäë ìù åîöòá äðéúð äî ,ïúðå íùàä íãî ïäëä ç÷ìå
ïäë ìá÷ù øçàìù ,éìë úìá÷ àìá äéì éâñ àìã íåùîå .äåù ïîã ìåá÷ ïéàù ,ïîã ìåá÷å àëä áúë àì éëä íåùî ,ïäë ìù åîöòá äçé÷ì óà ,åòáöàá
:ïåôöá úøù éìëá ïîã ìåáé÷å ïåôöá ïúèéçù éåìú íùà òøåöî íùà àéãäá éðú øãä éëä íåùî ,éìëá íãä ìá÷î øçà ïäë äéä .åãéá íã úö÷î ãçà

.mixetkd mei ly xirye xtàã ,àùéøá úåàèçì àðú íéã÷ä ,áéúëã àåä äìåòá ïåôöã â"òàéãééà úåéîéðô úåàèçå .äéì àáéáç àùøãî àéúàã éãéé
áéúëã ïåôöá ïúèéçù éîð åäðéàå .úåàèç øàùì åäðéîã÷àå äéì àáéáç íéðôìå éðôì ïîã ñðëðã(ã íù)àøéúé àø÷å ,äìåòä íå÷îá úàèçä úà èçùå

:ïåôö úåðåòè åäéù úåàèçä ìëì áà äðá äæ àìà ,úàèçä èçùú äìåòä èçùú øùà íå÷îá áéúë àäã ,àåä.zxy ilka onc leaweúìåòá áéúëã
éðéñ(ã"ë úåîù):éìë íéðåòè úåéäì íéçáæä ìë åãîì åðîîå ,úåðâàá íùéå.micad oia lr difdäèîì òáùå äìòîì úçà äæîå ïåøà éãá éðù ïéá ãîåò

:äá íéòâåð åéä àìå ,úøåôë ìù åéáò ãâðë.zkextd lreáéúëã(æ"è àø÷éå):ãòåî ìäàì äùòé ïëå.adfd gafn lreøãñá .çáæîä ìà àöéå áéúëãë
:úåî éøçà úùøôá íéøåôéëä íåé úãåáò.zakrn zg` dpznéàîù úéá ÷øôá ïøîàãë[å"ì óã]øôì äùò øùàë øôì äùòå áéúë øáã íìòä øôáã

úçà äðúî éîð äéãéãáã ,íéøåôéëä íåé øô äæ ,øôì äùòå ïðéùøãå .øôë àì úåðúîä ïî úçà øñç íàù áëòì ,àåä àøéúé àø÷å ,åì äùòé ïë úàèçä
:øáã íìòä øô åîë úáëòî.iaxrn ceqi lr jtey did mcd ixiiyáéúëãë('ã àø÷éå)åáøòîì ãòåî ìäåàå ,ãòåî ìäåà çúô øùà äìåòä çáæî ãåñé ìà

:äéä ïåöéçä çáæî ìù.ozp `l m`áéúë íéðôì íéîã ïúîå úåàæä øúáã .äøôëä áëò àì ,ãåñéì íãä éøéù(å"é íù )òîùîã ,ùã÷ä úà øôëî äìëå
:ïìåë úåøôëä ìë åîìù øáëù

aaaa.mitxypd mixt:íéìùåøéì õåç íéôøùð àìà íéðäëì íéìëàð ïéàù ,çéùî ïäë øôå íìòä øô.mitxypd mixiryeøôì åù÷åäù .äøæ äãåáò éøéòù
:íäéøáã ìëì íìòä.zkextd lr difdäéá áéúëã íéøåôéëä íåé ìù øôá åîë äéæä åäá áéúë àì íéãáä ïéá ìáà .úëåøôä ìò úåéæä òáù(íù)äæäå

:úøåôëä éðô ìò åòáöàá.el`e el`:íéôøùðä øàùå íéøåôéëä íåé ìù.oycd ziaa mitxypáéúëã ,ïåöéçä çáæî ìù ïùãä úà íù íéàéöåîù íå÷îì
äéá('å íù)áéúë íéôøùðä íéøôáå .äðçîì õåçî ìà ïùãä úà àéöåäå('ã íù):óøùé ïùãä êôù ìò

`xephxa yexit

על ונתן  השעיר ומדם הפר מדם ולקח עליו וכפר ה' לפני אשר

וטהרו  פעמים, שבע באצבעו  הדם מן  עליו  והזה סביב. המזבח קרנות
ומדם  הפר  מדם מערב שהיה כלומר  ישראל", בני מטומאות וקדשו 

המזבח  של  הקרנות ארבע על  הזיות ארבע משניהם ומזה השעיר 
צפונית, מזרחית מקרן מתחיל  מערבית מבחוץ; מערבית, צפונית

של טהרו על פעמים שבע מזה כך ואחר מזרחית; דרומית דרומית,
(למעלה). הזהב úákòîמזבח ïäî úçà äðzîחיסר שאם – ÇÈÈÇÇÅÆÀÇÆÆ

דבר העלם מפר זה למדים בגמרא כיפר. לא דמיה, ממתנות אחת
ציבור  בבבב).).).).של לולולולו,,,, ícä((((זבחים זבחים זבחים זבחים  éøéLìò CôBL äéäéáøòî ãBñé ÀÈÅÇÈÈÈÅÇÀÇÂÈÄ

ïBöéçä çaæî ìLשכתוב ז ז ז ז ):):):):– ד ד ד ד ,,,, הפר((((ויקראויקראויקראויקרא דם כל  "ואת ÆÄÀÅÇÇÄ
פתח אשר העולה מזבח יסוד  אל  מועדישפוך  ואוהל מועד", אוהל 

היה. החיצון  מזבח של ïúðלמערבו àG íà א את – שפך לא ם ÄÈÇ
היסוד , על  הדם ákòשיירי àG ההזאות שלאחר הכפרה, את – ÄÅ

כתוב בפנים הדמים ככככ):):):):ומתן טז טז טז טז ,,,, הקודש ",((((ויקראויקראויקראויקרא את מכפר "וכלה

כולן הכפרות כל הושלמו  שכבר א א א א ).).).).ומשמע נבנבנבנב,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ((((גמראגמראגמראגמרא
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íéôøNpä íéøtכמבואר) משיח כהן  ופר ציבור  של  דבר  העלם פר – ÈÄÇÄÀÈÄ
א), ב, א; א, הוריות במסכת íéôøNpäעניינם íéøéòNeשעירי – ÀÄÄÇÄÀÈÄ

שהוקשו  ד), (משנה הקודם בפרק שבארנו כמו זרה, עבודה של חטאת
דבריהם; לכל ציבור  של דבר העלם ïBôvaלפר  ïúèéçL בצפונה – ÀÄÈÈÇÈ

העזרה, ïBôvaשל  úøL éìëa ïîc ìea÷å במשנה כמבואר – ÀÄÈÈÄÀÄÈÅÇÈ
òהקודמת, äéfä ïeòè ïîãåúëøtä ìדבר העלם בפר  שכתוב – ÀÈÈÈÇÈÈÇÇÈÙÆ

ציבור יז יז יז יז ):):):):של  דדדד,,,, שבע ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  והזה הדם, מן אצבעו  הכהן  "וטבל
הפרוכת", פני את ה' לפני  המשיחפעמים בפר  כתוב דדדד,,,,וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא

לפניו ו ו ו ):):):): פעמים שבע הדם מן והזה בדם אצבעו  את הכהן  "וטבל 
שהיה  למדים "הקודש" שכתוב וכיון  הקודש"; פרוכת פני את ה'

בהם; כתוב לא הבדים בין אבל  הבדים, בין  כנגד  ìòåÀÇמתכוון 
áäfä çaæîבפר שכתוב כמו קרנותיו, ארבע על מתנות ארבע – ÄÀÇÇÈÈ

משיח ז ז ז ז ):):):):כהן  שם שם שם שם ,,,, קטורת ((((שםשםשםשם מזבח קרנות על  הדם מן הכהן "ונתן 
ציבור  של  דבר העלם בפר  כתוב וכן יח יח יח יח ):):):):הסמים", שםשםשםשם,,,, "ומן ((((שםשםשםשם

מועד". באהל אשר  ה' לפני  אשר המזבח קרנות על  יתן  äðzîÇÈÈהדם
úákòî ïäî úçàשכתוב ככככ):):):):– שםשםשםשם,,,, כאשר((((שםשםשםשם לפר  "ועשה ÇÇÅÆÀÇÆÆ

מיותר זה פסוק הכהן ", עליהם וכפר לו  יעשה כן  החטאת לפר עשה

עשה  לא המתנות מכל  אחת חיסר שאם ללמדנו , הוא ובא הוא,
א א א א ).).).).כלום לטלטלטלט,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ãBñé((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ìò CôBL äéä ícä éøéLÀÈÅÇÈÈÈÅÇÀ

ïBöéçä çaæî ìL éáøòî;הקודמת במשנה כמבואר  –àG íà ÇÂÈÄÆÄÀÅÇÇÄÄ
ïúð,המזבח יסוד על הדם שיירי את –ákò àGבפר שכתוב – ÈÇÄÅ

משיח ככככ):):):):כהן  שם שם שם שם ,,,, ודרשו:((((שםשםשםשם להם", ונסלח הכהן  עליהם "וכפר
המזבח יסוד על הדם שיירי נתן  שלא פי על לט לט לט לט ,,,,אף זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

elàåא א א א ).).).). elà הנשרפים ופרים הכיפורים יום של  ושעיר  פר  – ÅÈÅ
הנשרפים, øNðïLcäושעירים úéáa ïéô,לירושלים מחוץ והוא – ÄÀÈÄÀÅÇÆÆ

שכתוב החיצון, המזבח של הדשן את לשם שמוציאים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מקום

ד ד ד ד ):):):): ובפרוווו,,,, טהור ", מקום אל למחנה מחוץ אל  הדשן את "והוציא
כתוב המשיח יביביביב):):):):הכהן ד ד ד ד ,,,, והוא ((((ויקראויקראויקראויקרא ישרף", הדשן שפך  "על 

ושעיר לפר וכן  זרה עבודה ושעירי  ציבור  של דבר העלם לפר  הדין
מן  בגמרא שלמדים כפי  לזה, זה הוקשו  שכן  הכיפורים, יום של

המקראות.
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על ההיכל, בפנים נזרק שדמן החטאות בענין למדנו  הקודמות המשניות בשתי
הזהב מזבח ועל ycewaהפרוכת micad oia lr mb Ð mixetikd mei ly xirye xt)

;(miycwdללמד באה משנתנו פנימיות". "חטאות נקראות אלו  חטאות – ומכאן
"חטאות  הן  ונקראות בעזרה, שעמד  החיצון  המזבח על  נזרק שדמן  החטאות בענין 

חיצוניות".
אנו החיצון, המזבח על הדם זריקות ענין ובעיקר  הקרבנות מעשה הלכות להבנת
מדות  מסכת פי על מבנהו את בקצרה כאן ונבאר המזבח, ציור  את לקמן  נותנים
ריבועים  שלושה בצורת – חלקים משלושה מורכב היה המזבח א). משנה ג (פרק
אמה  גבוהה היתה למטה בליטתו  "יסוד"; נקרא התחתון  החלק זה: גב על זה
המזבח, צדדי  כל  את מקיפה היתה לא היסוד  של  זו בליטה ברם, אמה. ורחבה
אמה; 32 – צפון  צד  פני  ועל אמה, 32 – מערב צד  פני  על נמשכת היתה אלא
לצד אחת אמה – מצפון וכן  דרום, לצד אחת אמה נכנסת עוד  היתה וממערב

היסוד  בליטת בלי היה מזרח וצד  דרום צד שאר וכל  `zexgמזרח. zerc yi mpn`)
.(ceqid zhila dzid `l zigxfn zinexc ziefa zercd lkl ,mewn lkn j` ,df oipra

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ãéçiäå øeavä úåàhç–øeavä úåàhç ïä elà:úBãòBî ìLå íéLãç éLàø éøéòN–ïBôva ïúèéçL, ©Ÿ©¦§©¨¦¥¥©Ÿ©¦§¦¥¨¥¢¨¦§¤£§¦¨¨©¨
ïBôva úøL éìëa ïîc ìea÷å,à ìò úBðzî òaøà ïeòè ïîãåòaøúBðø÷.ãöék?Láka äìò,ááBqì äðôe,àáe §¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨©§©©¨©©§©§¨¥©¨¨©¤¤¨¨©¥¨

úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì,úéðBôö úéçøæî,úéáøòî úéðBôö,úéîBøc úéáøòî.ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL §¤¤§¦¦§¨¦¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¨¥©¨¨¨¥©§
éîBøc.íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðå,äpäë éøëæì,ìëàî ìëa,úBöç ãò äìéìå íBéì. §¦§¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§¦§¥§ª¨§¨©£¨§¨©§¨©£
„äìBòä,íéLã÷ éLã÷–ïBôva dúèéçL,ïBôva úøL éìëa dîc ìea÷å,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè dîãå, ¨¨¨§¥¨¨¦§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©

bbbb.xeavd ze`hg od el`:åðùð øáë úåéîéðôä éøäù ,íøéëæäì ïéëéøö åðàù.zecren lye miycg iy`x ixiry:ïåöéçä çáæî ìò ïäù.oetva ozhigy
:ïåôö úåðåòè ïäù úåàèçä ìëì áà ïéðáá åðãîì éøäù.aaeql dpte yaka dlrìáà .ááåñ éáâ ìò ãåîòì êéøö ,òáöàáå úåðø÷ä ìò ïúéð äîãù éðôî

:øùë çáæîì òéâéù íå÷î ìëå ,éìëä ïî ÷øåæå çáæîä úéåæ ìöà äôöøä ìò ãîåò ,äèîìå èåçä ïî íéðåúçúä ïäù íéîãä øàù ìëázinexc oxwl el `ae
.zigxfnïì àîéé÷ãë ,ïåùàø òâåô àåä äáù[å"è óã àîåé]àöîð çáæîì åéðôå åá äìåòùëå ,íåøãá ùáëäå ,ïéîé êøã àìà åéäé àì äðåô äúàù úåðéô ìë

é÷îå êìåäå ïø÷ä äúåàì åì àáå çøæîì åðéîéì äðåôå ,çøæîì åðéîéîå ïåôöì çøæîîå çøæîì íåøãä ïî çáæîì åéðôå ïéîé êøã ááåñá óåðééäã áøòîì ïåôö
:ïø÷ éåø÷ ,åáù úéåæå úéåæ ìëá çáæîä ùàøá ïåúðä äîà íåøá äîà ìò äîàå .ïéîé êøã.zinexc ceqi lrúåðåöéçä úåàèçá ùáëä ïî åúãéøé ïðéôìéã

áéúëãë éáøòî ãåñé àåäù åì êåîñá íãä éøééù ïúåð äéä ìëéää ïî åúàéöé äî ,åãéá íéîéðôä íééøéùå ìëéää ïî åúàéöéî ,åãéá íãä éøééùå('ã àø÷éå)
ùáëäù ,ùáëì êåîñ éîåøã ãåñé åðééäã ,åì êåîñá íééøéùä ïúåð ùáëä ïî åúãéøé óà ,ìëéäì êåîñ àåäù áøòî ãöì åðééäã ,ãòåî ìäà çúô øùà

:íåøãá.mirlwd on miptláéúë úàèçáå ,ãòåî ìäà øöçì ó÷éä íéòì÷ åéä ïëùîáù éôì(å íù)íéîìåò úéááå .ãòåî ìäåà øöçá ìëàú ùåã÷ íå÷îá
:íéòì÷ä íå÷îá äøæòä úîåç äúéä.dpedk ixkfl:äúåà ìëàé íéðäëá øëæ ìë áéúë äçðîå íùàå úàèç éáâã.lk`n lkaçñôá éðúîì éòáã íåùî

:ìëàî ìëá åäìåëá àðú ,éìö àìà ìëàð åðéàã.dlile meiláéúëã('æ íù).ãçà íåéì úìëàðù äãåúì åðãîì ìëàé ,åðáø÷ íåéá åéîìù úãåú çáæ øùáå
:çáæ øîåì ãåîìú ,ïéðî íùàå úàèç.zevg cr:øîà÷ ø÷åá ãò åðîî çéðé àì àø÷ àäã .äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì äøåúì íéîëç åùò âééñ

cccc.miycw iycw dlerd,íùàå úàèçá åîë àéä íéùã÷ ùãå÷ àø÷á äá áéúë àìã íåùîå .äá íéìòåîå íéøåôë øñåçîáå ,íåé ìåáèáå ,àöåéá ìñôéì .àéä
:ïîã úìá÷å ïúèéçù íå÷îì íäì äåù àéä éøäù ,íùàå úàèçë íéùã÷ éùã÷ éîð àéäã àëä àðú ïðéòåîùà.zepzn izyïø÷áå ,úéðåôö úéçøæî ïø÷á

`xephxa yexit

רחבה  שהיתה בליטתו , אמות, 5 בגובה אמה 30 על אמה 30 היה האמצעי  החלק
כולו. המזבח את מקיפה היתה שכן  "סובב", נקראת אמות, חמש וגבוהה אמה
"המזבח". נקרא והוא אמות, 3 בגובה אמה 28 על  אמה 28 היה העליון החלק
מעוקבת, אמה בת היתה מהן אחת שכל  המזבח", "קרנות ארבע היו פינותיו  בארבע
היסוד אחת אמה אמות: עשר  גבוה היה המזבח נמצא אמה. בגובה אמה על  אמה
גובהו, באמצע הקרנות. אחת ואמה ה"מזבח", אמות שלוש  הסובב, אמות חמש 
קו המזבח את הקיף מהיסוד, אמות וארבע מהרצפה, אמות חמש בגובה דהיינו 
מצידו א). (ב, לעיל כבר  שהזכרנו  כמו הסיקרא", "חוט הנקרא טפח, ברוחב אדום
32 (שיפועו) ארכו המזבח, אל  עולים היו  שבו הכבש, היה המזבח של  הדרומי
ימין מצד אחד קטנים: כבשים שני היו הכבש צידי  משני  אמה. 16 ורחבו  אמה,
מן בו  יורדים שהיו  – שמאל  מצד ושני הסובב, אל  בו  עולים שהיו  – (ממזרחו)

המזבח, ציור והרי  היסוד . אל  ycwnd)הסובב oekn ici lr avery itk)באורנו כפי 
.(mitqep mihxt oeiv mr)

øeavä úåàhç ïä elà ,ãéçiäå øeavä úåàhç היינו – ÇÙÇÄÀÇÈÄÅÅÇÙÇÄ
בהקדמה: שבארנו  כפי החיצוניות, íéLãçהחטאות éLàø éøéòNÀÄÅÈÅÃÈÄ

חדשים, ראשי של המוספים שעירי  –úBãòBî ìLåושעירי – ÀÆÂ
המועדים של יא יא יא יא ----לטלטלטלט););););המוספים כח כח כח כח ,,,, בין ((((במדברבמדברבמדברבמדבר הללו, החטאות כל 

היחיד, חטאות ובין  הציבור ïîcחטאות ìea÷å ,ïBôva ïúèéçLÀÄÈÈÇÈÀÄÈÈ
ïBôva úøL éìëa טעונות שהן החטאות, לכל  אב בבניין  שלמדים – ÄÀÄÈÅÇÈ

úBðzîנורא נורא נורא נורא ),),),),((((ברט ברט ברט ברט צפון òaøà ïeòè ïîãå,זריקות ארבע –ìò ÀÈÈÈÇÀÇÇÈÇ
úBðø÷ òaøà.החיצון המזבח של  –ãöék המתנות את הכהן נותן  – ÇÀÇÀÈÅÇ

הקרנות? ארבע Lákaעל  äìò, שבידו הדם כלי  עם הכהן , עלה – ÈÈÇÆÆ
המזבח, של  ááBqìבכבש  äðôe הקטן בכבש  ועלה ימין  לצד פנה – ÈÈÇÅ

שיוכל כדי הסובב, על  הכהן ועמד בהקדמה; שבארנו  כמו הסובב, אל 

המזבח קרנות על הדם מתנות את באצבעו  לללל),),),),לתת דדדד,,,, ויקראויקראויקראויקרא ((((ראהראהראהראה

úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì àáe,המזבח של  בדרומו שהכבש – ÈÀÆÆÀÄÄÀÈÄ
ונותן  מזרחית, דרומית בקרן תחילה ופוגע לימין, פונה היה והכהן

לקרן  שהגיע עד  בסובב, ומקיף הולך והיה עליה; הדם úéçøæîÄÀÈÄמן
úéðBôö לקרן כך  ואחר  עליה, הדם מן ונותן  –úéáøòî úéðBôö ÀÄÀÄÇÂÈÄ

לקרן ולבסוף עליה, הדם מן ונותן –úéîBøc úéáøòî מן ונותן  – ÇÂÈÄÀÄ
עליה. ícäהדם éøéL,המתנות אחר  הדם, מן  בכלי שנשתייר  מה – ÀÈÅÇÈ

éîBøc ãBñé ìò CôBL äéäגבי על מערבית דרומית בקרן שכן – ÈÈÅÇÀÀÄ
לדרום, פונה ואחד  למערב פונה אחד  דקים, נקבים שני היו היסוד 

ששיירי הקודמות במשניות שנינו  וכבר הדם. שיירי שופכים היו  ושם
בנקב  דהיינו  מערבי, יסוד  על שופכים היו  הפנימיות החטאות של הדם

החיצ  החטאות של הדם שיירי אבל בנקב המערבי. שופכים היו וניות

חיצוניות, בחטאות הכבש מן ירידתו  שלמדים הוא, והטעם הדרומי;
החטאות  של  הדם ושיירי ההיכל, מן  מיציאתו  בידו, הדם ושיירי
בסמוך הדם שיירי נותן  היה ההיכל מן  ביציאתו  מה – בידו הפנימיות

שכתוב כמו המערבי, היסוד שהוא ז ז ז ז ):):):):לו, ד ד ד ד ,,,, הפר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  דם כל "ואת
אשר העולה מזבח יסוד  אל  crenישפוך  ld` gztלצד דהיינו  ,"

בסמוך השיירים נותן הכבש מן בירידתו  אף להיכל , סמוך  שהוא מערב
לכבש הסמוך הדרומי  ביסוד דהיינו  אאאא).).).).לו, נגנגנגנג,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ïéìëàðåÀÆÁÈÄ((((גמראגמראגמראגמרא

החטאות, בשר –íéòìwä ïî íéðôìשל החצר  מקלעי  לפנים – ÄÀÄÄÇÀÈÄ
שכתוב יט יט יט יט ):):):):המשכן , ו ו ו ו ,,,, תאכל ((((ויקראויקראויקראויקרא קדוש cren"במקום ld` xvga;"

המשנה  כאן ונקטה הקלעים. במקום העזרה חומת היתה המקדש  ובבית
תוך שהוא מקום שבכל  להשמיענו , כדי הקלעים", מן "לפנים לשון 

בחול הבנויות לשכות כגון ממש , עזרה שאינו אף הקלעים, היקף
לקמן  כן שאין מה החטאות. בשר  שם לאכול  מותר  לקודש, ופתוחות

מקום בכל  בלשכות dxfra"שחיטתן  ולא דווקא, בעזרה היינו ,"
ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); äpäë("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת éøëæì החטאות מבשר  אוכלים שאין – ÀÄÀÅÀËÈ

בחטאת שכתוב זכרים, כהנים כבכבכבכב):):):):אלא וווו,,,, mipdka"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  xkf lk
,dze` lk`i,"היא קדשים ìëàîקדש  ìëa,מבושל ובין  צלי בין  – ÀÈÇÂÈ

צלי, אלא נאכל  שאינו פסח כקרבן äìéìåשלא íBéì השחיטה ביום – ÀÈÇÀÈ
שלאחריו, úBöçולילה ãòבגמרא הלילה. א א א א ))))– לולולולו,,,, למדים ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ÇÂ

הפסוק מן  טוטוטוטו):):):):זה ז ז ז ז ,,,, קרבנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ביום שלמיו  תודת זבח "ובשר 
ששנינו ברכות ובמסכת – בוקר ". עד ממנו  יניח לא א א א א ):):):):יאכל, ((((א א א א ,,,,

כן  אם השחר; עמוד שיעלה עד  מצוותן אחד , ליום הנאכלין "וכל
(שלא  העבירה" מן אדם להרחיק כדי חצות? עד חכמים אמרו  למה

נותר ). משום כרת ויתחייב השחר, עמוד שיעלה אחר  לאכלן  יבוא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äìBòäבכלל ÷íéLãהיא éLã÷במפורש נאמר  ולא הואיל  – ÈÈÈÀÅÈÈÄ
המשנה  באה ובאשם, בחטאת כמו היא" קדשים "קודש בעולה

היא  שווה שהרי היא, קדשים קדשי  בכלל  העולה שאף להשמיענו,
ומכאן  דמה; וקיבול שחיטתה מקום בענין ולאשם לחטאת בדיניה

הריהו  לעזרה חוץ יוצא בשרה ואם בקדשים, מועל  הריהו בה הנהנה
ïBôvaנפסל; dúèéçLבתורה כמפורש יאיאיאיא):):):):– אאאא,,,, "ושחט ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄÈÈÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iying wxt migaf zkqn

èLôä äðeòèe,çezðå,íéMàì ìéìëå. §¨¤§¥§¦©§¨¦¨¦¦
‰úBîLàå øeaö éîìL éçáæ–úBîLà ïä elà:úBìæb íLà,úBìéòî íLà,äôeøç äçôL íLà,øéæð íLà, ¦§¥©§¥¦©£¨¥¥£¨£©§¥£©§¦£©¦§¨£¨£©¨¦

òøöî íLà,éeìz íLà–ïBôva ïúèéçL,ïBôva úøL éìëa ïîc ìea÷å,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå, £©§Ÿ̈¨¨¨§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©
íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðå,äpäë éøëæì,ìëàî ìëa,úBöç ãò äìéìå íBéì. §¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§¦§¥§ª¨§¨©£¨§¨©§¨©£

åéìò á÷òé àáðúðù ïéîéðá ìù å÷ìçá äéä àìù éôì ãåñé åì äéä àì úéîåøã úéçøæî ïø÷ã íåùî ,àîòèå .ïåñëìàá äãâðëù úéîåøã úéáøòîúéùàøá)
(è"îñôåú äéä çáæîäù ,å÷ìçá äéä àì ïø÷ä åúåàå ,ïéîéðá ìù å÷ìçá àìà àäé àì íéîãì ùãå÷îä øáã ,àùã÷î éðáúé äéúðñçàá ,ãò ìëàé ø÷áá

úéçøæî ïø÷ì òéâîùëù ,çøæîä ìë éðô ìò çøæîáù äîà äúéä àìù àìà ,äîà éáåòá íåøãå çøæî êøåà ìë åîåøãá äîàå åçøæîá äîà äãåäé ìù å÷ìçá
êåîñ äìë äúéä úéáøòî úéîåøã ïø÷ì òéâîùëù ,íåøãä ìë éðô ìò úëìäî äúéä àì úéîåøãä äîàä úìéëà ïëå ,ïø÷ì äîà êåúá äìë äúéä úéðåôö
óøåè ìù å÷ìçá äéä àìù éôì ãåñé äì ïéà úéçøæî úéîåøã ïø÷å ìéàåä .úéçøæî úéðåôö ïø÷á ìéçúî äéä êëìä .úåðø÷ä ùìùì ãåñé àöîð .äîà ïø÷ì
òáøàá íãä ïúî àäéù éãë ,ïðéòá òáøà ïäù úåðúî éúùã .ïøîàã éúøú êðä éòá êëìä ,ãåñéä ãâðë äîã ïúî úìçú äðåòè äìåòå .á÷òé åéìò àáðúðù

áéúëã ,çáæîä úåçåø(à àø÷éå)é÷äì øùôà éàå áéáñ ,øîåì ãåîìú ,úçà ä÷éøæá åð÷øæé ìåëé å÷øæå éà ,áéáñ çáæîä ìò íãä úà å÷øæå.úçà ä÷éøæá ó
é÷äì øùôà éà èåçëå ,÷åçøî àìà ä÷éøæ ïéàå ,å÷øæå øîåì ãåîìú ,èåçë åðôé÷é ìåëé áéáñ éà:òáøà ïäù úåðúî éúù ïúåð ,ãöéë àä .òáöàá àìà ó

.gezpe hytd dperheáéúëãë(íù):äéçúðì äúåà çúðå äìåòä úà èéùôäå.miyi`l lilke:ùàä éáâ ìò úôøùð äìåë
dddd.xeav inly igaf:úøöò éùáë.zelifb my`:ïåã÷ôä úòåáùá øåîàä.zelirn my`:ùã÷ää ïî äðäðä.dtexg dgty my`äçôù ìò àáä

:ïéøåç úááå äçôùá øúåîù éøáò ãáòì úãòåéîä ïéøåç úá äéöçå äçôù äéöçù.xifp my`äéá áéúëã .úîá àîèðù('å øáãîá)åøæð éîé úà 'äì øéæäå
:['åâå].ielz my`:úåìéòî íùà ìöà àø÷éåá áéúë àåäå .ââù àì ÷ôñ ,úøë åðåãæ ìò ïéáééçù øáãá ââù ÷ôñ.i`ce my`íùà åìà ìëù .ïðéñøâ àì

:éåìú íùàî õåç ,ïä éàãå.rax` ody zepzn izy:áéáñ áéúëå ä÷éøæ áéúë éîð íùàáã.mirlwd on miptl oilk`peíùàá áéúëã(ç"é øáãîá)ùãå÷á
áéúëã úàèçì áåúëä ïúåà êîñ øåáö éîìù éçáæå .åðìëàú íéùã÷ä(â"ë àø÷éå),íéîìù çáæì äðù éðá íéùáë éðùå úàèçì ãçà íéæò øéòù íúéùòå
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צפונה", המזבח ירך על  ïBôvaאותו  úøL éìëa dîc ìea÷å– ÀÄÈÈÄÀÄÈÅÇÈ
בפרקנו, א במשנה הטעם שבארנו  úBðzîכמו  ézL ïeòè dîãåÀÈÈÈÀÅÇÈ

òaøà ïäLבעולה שכתוב הההה):):):):– שםשםשםשם,,,, המזבח ((((שםשםשםשם על  הדם את "וזרקו  ÆÅÇÀÇ
תלמוד אחת? זריקה יכול  – "וזרקו " כהנים: בתורת ודרשו  סביב",

"וזרקו". לומר  תלמוד כחוט? יקיפנו יכול  "סביב" אי "סביב". לומר :
על למטה עומד  שהכהן  כלומר ארבע, שהן  מתנות שתי כיצד? הא

מ  בזוית אחת מתנה הסיקרא, מחוט למטה הדם את וזורק זרחית הרצפה
מתוך הרבה שזורק וכיון  דרומית, מערבית בזוית שנייה ומתנה צפונית,

שתי ונמצא הצדדים, לשני הדם מתפשט הזוית, של חודה על הכלי 
ששנינו: וזהו  המזבח; רוחות לארבע סביב מתפשטות הדם מתנות

zepzn izy"– באלכסון שכנגדה – ובזוית צפונית, מזרחית (בזוית
דרומית) `rax"מערבית odyכתלי ארבעת כל על מתפשט (שהדם

דרומית  מזרחית שבזוית לפי הללו? הזויות בשתי  דווקא ולמה המזבח).
טעונה  ועולה הקודמת, למשנה בהקדמה שבארנו  כמו  יסוד היה לא

היסוד  כנגד דמיה מתן א א א א ),),),),תחילת נאנאנאנא,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  העולה,äðeòèe((((גמראגמראגמראגמרא – ÀÈ
çezðå ,èLôäשכתוב כמו  וווו):):):):– א א א א ,,,, העולה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  את "והפשיט ÆÀÅÀÄÇ

לנתחיה", אותה íéMàìונתח ìéìëå,החלב וכל  הנתחים כל  – ÀÈÄÈÄÄ
שכתוב כמו המזבח, גבי שעל האש על מקטירים ח ח ח ח ----ט ט ט ט ):):):):הכל  שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

על הפדר , ואת הראש את הנתחים את הכהנים אהרן בני  "וערכו
במים, ירחץ וכרעיו וקרבו המזבח. על  אשר  האש  על  אשר  העצים

dgafnd lkd z` odkd xihwde בענין – לכהנים. הוא העור  ברם, ."
החיצוניות, החטאות כדין  הקרבנות שאר  וכל העולה דין הדם, שיירי 
במשנה  זה דין שנישנה וכיון  דרומי, יסוד  על אותם שופכים שהיו

בשאר זה דין על  חוזרת המשנה אין  שוב חיצוניות, בחטאות הקודמת,
a).הקרבנות. ,bp migaf zetqez oiir ;zexg` mikxca mix`an yie)

y c e w z a y
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øeaö éîìL éçáæ כמו הלחם, שתי עם הבאים עצרת כבשי שני – ÄÀÅÇÀÅÄ
יט יט יט יט ----ככככ):):):):שכתוב כגכגכגכג,,,, והניף ((((ויקראויקראויקראויקרא שלמים. לזבח שנה בני כבשים "ושני

הביכ לחם על  אותם כבשים,הכהן  שני על  ה' לפני  תנופה ycewורים
odkl 'dl eidiששלמי לפי אלא יהיו "...? "קודש  בהם כתוב ולמה ,"

קדשים. קדשי שהם ציבור בשלמי  לומר הכתוב בא קלים, קדשים יחיד 

התורה התורה התורה התורה ),),),), עלעלעלעל הכתוב((((רשרשרשרש""""יייי מן  זה למדים יייי):):):):ובגמרא י י י י ,,,, "על((((במדברבמדברבמדברבמדבר
שלמי אף קדשים, קדשי עולה מה – שלמיכם" זבחי  ועל עולותיכם

פרקנו . בתחילת כבר  שהזכרנו  כמו קדשים, קדשי –úBîLàåציבור ÇÂÈ
שנאמר הם, קדשים שקדשי  במפורש , בהם כתבה ז ז ז ז ,,,,שהתורה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

הוא".א א א א ):):):): קדשים קודש האשם, תורת úBîLà:"וזאת ïä elàÅÅÂÈ
úBìæb íLà חברו של  ממון  בתביעת שכפר  מי  להביא שחייב – ÂÇÀÅ

שכתוב כמו  הודה, כך  ואחר לשקר  כא כא כא כא ----כהכהכהכה):):):):ונשבע הההה,,,, כי((((שם שם שם שם  "נפש
או  יד  בתשומת או  בפקדון בעמיתו  וכחש  בה', מעל  ומעלה תחטא

הגזלה  את והשיב ואשם יחטא כי והיה שקר... על  ונשבע בגזל...
בראשו  אותו  ושלם אתו ... הפקד אשר  הפקדון את או גזל ... אשר

עליו ... יוסף dl',וחמישתיו  `iai eny` z`e."הצאן מן  תמים איל 
גזילה  ענין  בפרשה, המנויים אלה שכל  משום גזלות", "אשם ונקרא

חברו . ממון  שעושק úBìéòîהם, íLàשמעל מי  להביא שחייב – ÂÇÀÄ
שכתוב  כמו הקודש, מרשות שהוציאם או מהם שנהנה ה', בקדשי 

טוטוטוטו):):):): שם שם שם שם ,,,, בשגגה...((((שם שם שם שם  וחטאה מעל תמעול כי  `eny"נפש z` `iade
'dl." הצאן מן  תמים äôeøçאיל  äçôL íLà להביא שחייב – ÂÇÄÀÈÂÈ

חורין  בת וחציה שפחה חציה דהיינו חרופה, שפחה על שבא מי 
שכתוב כמו  עברי, לעבד  ככככ◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿכא כא כא כא ):):):):המאורסת יט יט יט יט ,,,, את ((((שם שם שם שם  ישכב כי "ואיש 

לאיש... נחרפת שפחה והיא dl'...אשה... eny` z` `iade."אשם איל
øéæð íLà אשם מביא הריהו נזירותו, ימי  בתוך  במת שנטמא נזיר  – ÂÇÈÄ

שכתוב כמו  שנטהר, טטטט----יביביביב):):):):לאחר וווו,,,, בפתע ((((במדברבמדברבמדברבמדבר עליו  מת ימות "וכי
בן  כבש והביא טהרתו... ביום ראשו וגלח נזרו, ראש  וטמא פתאום

לאשם". òøöîשנתו íLà מצרעתו שנרפא לאחר המצורע שמביא – ÂÇÀÙÈ
בו  שכתוב כמו יביביביב):):):):ונטהר, ידידידיד,,,, האחד((((ויקראויקראויקראויקרא הכבש  את הכהן  "ולקח
לאשם". אותו éeìzוהקריב íLà ספק על  שעבר אדם שמביא – ÈÈÈ

קבועה, חטאת שגגתן ועל  כרת זדונן על שחייבים בעבירות חטא,
ואינו  מהן, מאחת ואכל שומן , וחתיכת חלב חתיכת לפניו שהיתה כגון

שכתוב כמו תלוי , אשם חייב הוא הרי אכל, מהן מאיזו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא יודע

יז יז יז יז ----יחיחיחיח):):):): לא ה ה ה ה ,,,, אשר  ה' מצות מכל אחת ועשתה תחטא כי נפש "ואם

בערכך הצאן  מן  תמים איל  והביא עוונו. ונשא ואשם ידע ולא תעשינה
אלו, כל  הכהן "; אל ïBôvaלאשם ïúèéçLשכתוב ז ז ז ז ,,,,– ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÄÈÈÇÈ

האשם",ב ב ב ב ):):):): את ישחטו העולה את ישחטו  אשר  ïîc"במקום ìea÷åÀÄÈÈ
ïBôva úøL éìëa,א במשנה שבארנו  כמו  –ézL ïeòè ïîãå ÄÀÄÈÅÇÈÀÈÈÈÀÅ
òaøà ïäL úBðzîשכתוב המזבח ((((שםשםשםשם):):):):– על  יזרוק דמו  "ואת ÇÈÆÅÇÀÇ

מתנות: שתי  הכהן שזורק העולה, כדין  האשם שדין ומכאן סביב",

מזרחית  צפונית בארבע בזוית מתפשט והדם מערבית, דרומית ובזוית
המזבח; הציבור,ïéìëàðåרוחות שלמי  וזבחי האשמות בשר – ÀÆÁÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ãéçiäå øeavä úåàhç–øeavä úåàhç ïä elà:úBãòBî ìLå íéLãç éLàø éøéòN–ïBôva ïúèéçL, ©Ÿ©¦§©¨¦¥¥©Ÿ©¦§¦¥¨¥¢¨¦§¤£§¦¨¨©¨
ïBôva úøL éìëa ïîc ìea÷å,à ìò úBðzî òaøà ïeòè ïîãåòaøúBðø÷.ãöék?Láka äìò,ááBqì äðôe,àáe §¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨©§©©¨©©§©§¨¥©¨¨©¤¤¨¨©¥¨

úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì,úéðBôö úéçøæî,úéáøòî úéðBôö,úéîBøc úéáøòî.ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL §¤¤§¦¦§¨¦¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¨¥©¨¨¨¥©§
éîBøc.íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðå,äpäë éøëæì,ìëàî ìëa,úBöç ãò äìéìå íBéì. §¦§¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§¦§¥§ª¨§¨©£¨§¨©§¨©£
„äìBòä,íéLã÷ éLã÷–ïBôva dúèéçL,ïBôva úøL éìëa dîc ìea÷å,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè dîãå, ¨¨¨§¥¨¨¦§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©

bbbb.xeavd ze`hg od el`:åðùð øáë úåéîéðôä éøäù ,íøéëæäì ïéëéøö åðàù.zecren lye miycg iy`x ixiry:ïåöéçä çáæî ìò ïäù.oetva ozhigy
:ïåôö úåðåòè ïäù úåàèçä ìëì áà ïéðáá åðãîì éøäù.aaeql dpte yaka dlrìáà .ááåñ éáâ ìò ãåîòì êéøö ,òáöàáå úåðø÷ä ìò ïúéð äîãù éðôî

:øùë çáæîì òéâéù íå÷î ìëå ,éìëä ïî ÷øåæå çáæîä úéåæ ìöà äôöøä ìò ãîåò ,äèîìå èåçä ïî íéðåúçúä ïäù íéîãä øàù ìëázinexc oxwl el `ae
.zigxfnïì àîéé÷ãë ,ïåùàø òâåô àåä äáù[å"è óã àîåé]àöîð çáæîì åéðôå åá äìåòùëå ,íåøãá ùáëäå ,ïéîé êøã àìà åéäé àì äðåô äúàù úåðéô ìë

é÷îå êìåäå ïø÷ä äúåàì åì àáå çøæîì åðéîéì äðåôå ,çøæîì åðéîéîå ïåôöì çøæîîå çøæîì íåøãä ïî çáæîì åéðôå ïéîé êøã ááåñá óåðééäã áøòîì ïåôö
:ïø÷ éåø÷ ,åáù úéåæå úéåæ ìëá çáæîä ùàøá ïåúðä äîà íåøá äîà ìò äîàå .ïéîé êøã.zinexc ceqi lrúåðåöéçä úåàèçá ùáëä ïî åúãéøé ïðéôìéã

áéúëãë éáøòî ãåñé àåäù åì êåîñá íãä éøééù ïúåð äéä ìëéää ïî åúàéöé äî ,åãéá íéîéðôä íééøéùå ìëéää ïî åúàéöéî ,åãéá íãä éøééùå('ã àø÷éå)
ùáëäù ,ùáëì êåîñ éîåøã ãåñé åðééäã ,åì êåîñá íééøéùä ïúåð ùáëä ïî åúãéøé óà ,ìëéäì êåîñ àåäù áøòî ãöì åðééäã ,ãòåî ìäà çúô øùà

:íåøãá.mirlwd on miptláéúë úàèçáå ,ãòåî ìäà øöçì ó÷éä íéòì÷ åéä ïëùîáù éôì(å íù)íéîìåò úéááå .ãòåî ìäåà øöçá ìëàú ùåã÷ íå÷îá
:íéòì÷ä íå÷îá äøæòä úîåç äúéä.dpedk ixkfl:äúåà ìëàé íéðäëá øëæ ìë áéúë äçðîå íùàå úàèç éáâã.lk`n lkaçñôá éðúîì éòáã íåùî

:ìëàî ìëá åäìåëá àðú ,éìö àìà ìëàð åðéàã.dlile meiláéúëã('æ íù).ãçà íåéì úìëàðù äãåúì åðãîì ìëàé ,åðáø÷ íåéá åéîìù úãåú çáæ øùáå
:çáæ øîåì ãåîìú ,ïéðî íùàå úàèç.zevg cr:øîà÷ ø÷åá ãò åðîî çéðé àì àø÷ àäã .äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì äøåúì íéîëç åùò âééñ

cccc.miycw iycw dlerd,íùàå úàèçá åîë àéä íéùã÷ ùãå÷ àø÷á äá áéúë àìã íåùîå .äá íéìòåîå íéøåôë øñåçîáå ,íåé ìåáèáå ,àöåéá ìñôéì .àéä
:ïîã úìá÷å ïúèéçù íå÷îì íäì äåù àéä éøäù ,íùàå úàèçë íéùã÷ éùã÷ éîð àéäã àëä àðú ïðéòåîùà.zepzn izyïø÷áå ,úéðåôö úéçøæî ïø÷á
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רחבה  שהיתה בליטתו , אמות, 5 בגובה אמה 30 על אמה 30 היה האמצעי  החלק
כולו. המזבח את מקיפה היתה שכן  "סובב", נקראת אמות, חמש וגבוהה אמה
"המזבח". נקרא והוא אמות, 3 בגובה אמה 28 על  אמה 28 היה העליון החלק
מעוקבת, אמה בת היתה מהן אחת שכל  המזבח", "קרנות ארבע היו פינותיו  בארבע
היסוד אחת אמה אמות: עשר  גבוה היה המזבח נמצא אמה. בגובה אמה על  אמה
גובהו, באמצע הקרנות. אחת ואמה ה"מזבח", אמות שלוש  הסובב, אמות חמש 
קו המזבח את הקיף מהיסוד, אמות וארבע מהרצפה, אמות חמש בגובה דהיינו 
מצידו א). (ב, לעיל כבר  שהזכרנו  כמו הסיקרא", "חוט הנקרא טפח, ברוחב אדום
32 (שיפועו) ארכו המזבח, אל  עולים היו  שבו הכבש, היה המזבח של  הדרומי
ימין מצד אחד קטנים: כבשים שני היו הכבש צידי  משני  אמה. 16 ורחבו  אמה,
מן בו  יורדים שהיו  – שמאל  מצד ושני הסובב, אל  בו  עולים שהיו  – (ממזרחו)

המזבח, ציור והרי  היסוד . אל  ycwnd)הסובב oekn ici lr avery itk)באורנו כפי 
.(mitqep mihxt oeiv mr)

øeavä úåàhç ïä elà ,ãéçiäå øeavä úåàhç היינו – ÇÙÇÄÀÇÈÄÅÅÇÙÇÄ
בהקדמה: שבארנו  כפי החיצוניות, íéLãçהחטאות éLàø éøéòNÀÄÅÈÅÃÈÄ

חדשים, ראשי של המוספים שעירי  –úBãòBî ìLåושעירי – ÀÆÂ
המועדים של יא יא יא יא ----לטלטלטלט););););המוספים כח כח כח כח ,,,, בין ((((במדברבמדברבמדברבמדבר הללו, החטאות כל 

היחיד, חטאות ובין  הציבור ïîcחטאות ìea÷å ,ïBôva ïúèéçLÀÄÈÈÇÈÀÄÈÈ
ïBôva úøL éìëa טעונות שהן החטאות, לכל  אב בבניין  שלמדים – ÄÀÄÈÅÇÈ

úBðzîנורא נורא נורא נורא ),),),),((((ברט ברט ברט ברט צפון òaøà ïeòè ïîãå,זריקות ארבע –ìò ÀÈÈÈÇÀÇÇÈÇ
úBðø÷ òaøà.החיצון המזבח של  –ãöék המתנות את הכהן נותן  – ÇÀÇÀÈÅÇ

הקרנות? ארבע Lákaעל  äìò, שבידו הדם כלי  עם הכהן , עלה – ÈÈÇÆÆ
המזבח, של  ááBqìבכבש  äðôe הקטן בכבש  ועלה ימין  לצד פנה – ÈÈÇÅ

שיוכל כדי הסובב, על  הכהן ועמד בהקדמה; שבארנו  כמו הסובב, אל 

המזבח קרנות על הדם מתנות את באצבעו  לללל),),),),לתת דדדד,,,, ויקראויקראויקראויקרא ((((ראהראהראהראה

úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì àáe,המזבח של  בדרומו שהכבש – ÈÀÆÆÀÄÄÀÈÄ
ונותן  מזרחית, דרומית בקרן תחילה ופוגע לימין, פונה היה והכהן

לקרן  שהגיע עד  בסובב, ומקיף הולך והיה עליה; הדם úéçøæîÄÀÈÄמן
úéðBôö לקרן כך  ואחר  עליה, הדם מן ונותן  –úéáøòî úéðBôö ÀÄÀÄÇÂÈÄ

לקרן ולבסוף עליה, הדם מן ונותן –úéîBøc úéáøòî מן ונותן  – ÇÂÈÄÀÄ
עליה. ícäהדם éøéL,המתנות אחר  הדם, מן  בכלי שנשתייר  מה – ÀÈÅÇÈ

éîBøc ãBñé ìò CôBL äéäגבי על מערבית דרומית בקרן שכן – ÈÈÅÇÀÀÄ
לדרום, פונה ואחד  למערב פונה אחד  דקים, נקבים שני היו היסוד 

ששיירי הקודמות במשניות שנינו  וכבר הדם. שיירי שופכים היו  ושם
בנקב  דהיינו  מערבי, יסוד  על שופכים היו  הפנימיות החטאות של הדם

החיצ  החטאות של הדם שיירי אבל בנקב המערבי. שופכים היו וניות

חיצוניות, בחטאות הכבש מן ירידתו  שלמדים הוא, והטעם הדרומי;
החטאות  של  הדם ושיירי ההיכל, מן  מיציאתו  בידו, הדם ושיירי
בסמוך הדם שיירי נותן  היה ההיכל מן  ביציאתו  מה – בידו הפנימיות

שכתוב כמו המערבי, היסוד שהוא ז ז ז ז ):):):):לו, ד ד ד ד ,,,, הפר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  דם כל "ואת
אשר העולה מזבח יסוד  אל  crenישפוך  ld` gztלצד דהיינו  ,"

בסמוך השיירים נותן הכבש מן בירידתו  אף להיכל , סמוך  שהוא מערב
לכבש הסמוך הדרומי  ביסוד דהיינו  אאאא).).).).לו, נגנגנגנג,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ïéìëàðåÀÆÁÈÄ((((גמראגמראגמראגמרא

החטאות, בשר –íéòìwä ïî íéðôìשל החצר  מקלעי  לפנים – ÄÀÄÄÇÀÈÄ
שכתוב יט יט יט יט ):):):):המשכן , ו ו ו ו ,,,, תאכל ((((ויקראויקראויקראויקרא קדוש cren"במקום ld` xvga;"

המשנה  כאן ונקטה הקלעים. במקום העזרה חומת היתה המקדש  ובבית
תוך שהוא מקום שבכל  להשמיענו , כדי הקלעים", מן "לפנים לשון 

בחול הבנויות לשכות כגון ממש , עזרה שאינו אף הקלעים, היקף
לקמן  כן שאין מה החטאות. בשר  שם לאכול  מותר  לקודש, ופתוחות

מקום בכל  בלשכות dxfra"שחיטתן  ולא דווקא, בעזרה היינו ,"
ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); äpäë("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת éøëæì החטאות מבשר  אוכלים שאין – ÀÄÀÅÀËÈ

בחטאת שכתוב זכרים, כהנים כבכבכבכב):):):):אלא וווו,,,, mipdka"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  xkf lk
,dze` lk`i,"היא קדשים ìëàîקדש  ìëa,מבושל ובין  צלי בין  – ÀÈÇÂÈ

צלי, אלא נאכל  שאינו פסח כקרבן äìéìåשלא íBéì השחיטה ביום – ÀÈÇÀÈ
שלאחריו, úBöçולילה ãòבגמרא הלילה. א א א א ))))– לולולולו,,,, למדים ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ÇÂ

הפסוק מן  טוטוטוטו):):):):זה ז ז ז ז ,,,, קרבנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ביום שלמיו  תודת זבח "ובשר 
ששנינו ברכות ובמסכת – בוקר ". עד ממנו  יניח לא א א א א ):):):):יאכל, ((((א א א א ,,,,

כן  אם השחר; עמוד שיעלה עד  מצוותן אחד , ליום הנאכלין "וכל
(שלא  העבירה" מן אדם להרחיק כדי חצות? עד חכמים אמרו  למה

נותר ). משום כרת ויתחייב השחר, עמוד שיעלה אחר  לאכלן  יבוא
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äìBòäבכלל ÷íéLãהיא éLã÷במפורש נאמר  ולא הואיל  – ÈÈÈÀÅÈÈÄ
המשנה  באה ובאשם, בחטאת כמו היא" קדשים "קודש בעולה

היא  שווה שהרי היא, קדשים קדשי  בכלל  העולה שאף להשמיענו,
ומכאן  דמה; וקיבול שחיטתה מקום בענין ולאשם לחטאת בדיניה

הריהו  לעזרה חוץ יוצא בשרה ואם בקדשים, מועל  הריהו בה הנהנה
ïBôvaנפסל; dúèéçLבתורה כמפורש יאיאיאיא):):):):– אאאא,,,, "ושחט ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄÈÈÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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èLôä äðeòèe,çezðå,íéMàì ìéìëå. §¨¤§¥§¦©§¨¦¨¦¦
‰úBîLàå øeaö éîìL éçáæ–úBîLà ïä elà:úBìæb íLà,úBìéòî íLà,äôeøç äçôL íLà,øéæð íLà, ¦§¥©§¥¦©£¨¥¥£¨£©§¥£©§¦£©¦§¨£¨£©¨¦

òøöî íLà,éeìz íLà–ïBôva ïúèéçL,ïBôva úøL éìëa ïîc ìea÷å,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå, £©§Ÿ̈¨¨¨§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©
íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðå,äpäë éøëæì,ìëàî ìëa,úBöç ãò äìéìå íBéì. §¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§¦§¥§ª¨§¨©£¨§¨©§¨©£

åéìò á÷òé àáðúðù ïéîéðá ìù å÷ìçá äéä àìù éôì ãåñé åì äéä àì úéîåøã úéçøæî ïø÷ã íåùî ,àîòèå .ïåñëìàá äãâðëù úéîåøã úéáøòîúéùàøá)
(è"îñôåú äéä çáæîäù ,å÷ìçá äéä àì ïø÷ä åúåàå ,ïéîéðá ìù å÷ìçá àìà àäé àì íéîãì ùãå÷îä øáã ,àùã÷î éðáúé äéúðñçàá ,ãò ìëàé ø÷áá

úéçøæî ïø÷ì òéâîùëù ,çøæîä ìë éðô ìò çøæîáù äîà äúéä àìù àìà ,äîà éáåòá íåøãå çøæî êøåà ìë åîåøãá äîàå åçøæîá äîà äãåäé ìù å÷ìçá
êåîñ äìë äúéä úéáøòî úéîåøã ïø÷ì òéâîùëù ,íåøãä ìë éðô ìò úëìäî äúéä àì úéîåøãä äîàä úìéëà ïëå ,ïø÷ì äîà êåúá äìë äúéä úéðåôö
óøåè ìù å÷ìçá äéä àìù éôì ãåñé äì ïéà úéçøæî úéîåøã ïø÷å ìéàåä .úéçøæî úéðåôö ïø÷á ìéçúî äéä êëìä .úåðø÷ä ùìùì ãåñé àöîð .äîà ïø÷ì
òáøàá íãä ïúî àäéù éãë ,ïðéòá òáøà ïäù úåðúî éúùã .ïøîàã éúøú êðä éòá êëìä ,ãåñéä ãâðë äîã ïúî úìçú äðåòè äìåòå .á÷òé åéìò àáðúðù

áéúëã ,çáæîä úåçåø(à àø÷éå)é÷äì øùôà éàå áéáñ ,øîåì ãåîìú ,úçà ä÷éøæá åð÷øæé ìåëé å÷øæå éà ,áéáñ çáæîä ìò íãä úà å÷øæå.úçà ä÷éøæá ó
é÷äì øùôà éà èåçëå ,÷åçøî àìà ä÷éøæ ïéàå ,å÷øæå øîåì ãåîìú ,èåçë åðôé÷é ìåëé áéáñ éà:òáøà ïäù úåðúî éúù ïúåð ,ãöéë àä .òáöàá àìà ó

.gezpe hytd dperheáéúëãë(íù):äéçúðì äúåà çúðå äìåòä úà èéùôäå.miyi`l lilke:ùàä éáâ ìò úôøùð äìåë
dddd.xeav inly igaf:úøöò éùáë.zelifb my`:ïåã÷ôä úòåáùá øåîàä.zelirn my`:ùã÷ää ïî äðäðä.dtexg dgty my`äçôù ìò àáä

:ïéøåç úááå äçôùá øúåîù éøáò ãáòì úãòåéîä ïéøåç úá äéöçå äçôù äéöçù.xifp my`äéá áéúëã .úîá àîèðù('å øáãîá)åøæð éîé úà 'äì øéæäå
:['åâå].ielz my`:úåìéòî íùà ìöà àø÷éåá áéúë àåäå .ââù àì ÷ôñ ,úøë åðåãæ ìò ïéáééçù øáãá ââù ÷ôñ.i`ce my`íùà åìà ìëù .ïðéñøâ àì

:éåìú íùàî õåç ,ïä éàãå.rax` ody zepzn izy:áéáñ áéúëå ä÷éøæ áéúë éîð íùàáã.mirlwd on miptl oilk`peíùàá áéúëã(ç"é øáãîá)ùãå÷á
áéúëã úàèçì áåúëä ïúåà êîñ øåáö éîìù éçáæå .åðìëàú íéùã÷ä(â"ë àø÷éå),íéîìù çáæì äðù éðá íéùáë éðùå úàèçì ãçà íéæò øéòù íúéùòå

`xephxa yexit

צפונה", המזבח ירך על  ïBôvaאותו  úøL éìëa dîc ìea÷å– ÀÄÈÈÄÀÄÈÅÇÈ
בפרקנו, א במשנה הטעם שבארנו  úBðzîכמו  ézL ïeòè dîãåÀÈÈÈÀÅÇÈ

òaøà ïäLבעולה שכתוב הההה):):):):– שםשםשםשם,,,, המזבח ((((שםשםשםשם על  הדם את "וזרקו  ÆÅÇÀÇ
תלמוד אחת? זריקה יכול  – "וזרקו " כהנים: בתורת ודרשו  סביב",

"וזרקו". לומר  תלמוד כחוט? יקיפנו יכול  "סביב" אי "סביב". לומר :
על למטה עומד  שהכהן  כלומר ארבע, שהן  מתנות שתי כיצד? הא

מ  בזוית אחת מתנה הסיקרא, מחוט למטה הדם את וזורק זרחית הרצפה
מתוך הרבה שזורק וכיון  דרומית, מערבית בזוית שנייה ומתנה צפונית,

שתי ונמצא הצדדים, לשני הדם מתפשט הזוית, של חודה על הכלי 
ששנינו: וזהו  המזבח; רוחות לארבע סביב מתפשטות הדם מתנות

zepzn izy"– באלכסון שכנגדה – ובזוית צפונית, מזרחית (בזוית
דרומית) `rax"מערבית odyכתלי ארבעת כל על מתפשט (שהדם

דרומית  מזרחית שבזוית לפי הללו? הזויות בשתי  דווקא ולמה המזבח).
טעונה  ועולה הקודמת, למשנה בהקדמה שבארנו  כמו  יסוד היה לא

היסוד  כנגד דמיה מתן א א א א ),),),),תחילת נאנאנאנא,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  העולה,äðeòèe((((גמראגמראגמראגמרא – ÀÈ
çezðå ,èLôäשכתוב כמו  וווו):):):):– א א א א ,,,, העולה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  את "והפשיט ÆÀÅÀÄÇ

לנתחיה", אותה íéMàìונתח ìéìëå,החלב וכל  הנתחים כל  – ÀÈÄÈÄÄ
שכתוב כמו המזבח, גבי שעל האש על מקטירים ח ח ח ח ----ט ט ט ט ):):):):הכל  שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

על הפדר , ואת הראש את הנתחים את הכהנים אהרן בני  "וערכו
במים, ירחץ וכרעיו וקרבו המזבח. על  אשר  האש  על  אשר  העצים

dgafnd lkd z` odkd xihwde בענין – לכהנים. הוא העור  ברם, ."
החיצוניות, החטאות כדין  הקרבנות שאר  וכל העולה דין הדם, שיירי 
במשנה  זה דין שנישנה וכיון  דרומי, יסוד  על אותם שופכים שהיו

בשאר זה דין על  חוזרת המשנה אין  שוב חיצוניות, בחטאות הקודמת,
a).הקרבנות. ,bp migaf zetqez oiir ;zexg` mikxca mix`an yie)

y c e w z a y
ה ה נ ש מ ר ו א ב

øeaö éîìL éçáæ כמו הלחם, שתי עם הבאים עצרת כבשי שני – ÄÀÅÇÀÅÄ
יט יט יט יט ----ככככ):):):):שכתוב כגכגכגכג,,,, והניף ((((ויקראויקראויקראויקרא שלמים. לזבח שנה בני כבשים "ושני

הביכ לחם על  אותם כבשים,הכהן  שני על  ה' לפני  תנופה ycewורים
odkl 'dl eidiששלמי לפי אלא יהיו "...? "קודש  בהם כתוב ולמה ,"

קדשים. קדשי שהם ציבור בשלמי  לומר הכתוב בא קלים, קדשים יחיד 

התורה התורה התורה התורה ),),),), עלעלעלעל הכתוב((((רשרשרשרש""""יייי מן  זה למדים יייי):):):):ובגמרא י י י י ,,,, "על((((במדברבמדברבמדברבמדבר
שלמי אף קדשים, קדשי עולה מה – שלמיכם" זבחי  ועל עולותיכם

פרקנו . בתחילת כבר  שהזכרנו  כמו קדשים, קדשי –úBîLàåציבור ÇÂÈ
שנאמר הם, קדשים שקדשי  במפורש , בהם כתבה ז ז ז ז ,,,,שהתורה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

הוא".א א א א ):):):): קדשים קודש האשם, תורת úBîLà:"וזאת ïä elàÅÅÂÈ
úBìæb íLà חברו של  ממון  בתביעת שכפר  מי  להביא שחייב – ÂÇÀÅ

שכתוב כמו  הודה, כך  ואחר לשקר  כא כא כא כא ----כהכהכהכה):):):):ונשבע הההה,,,, כי((((שם שם שם שם  "נפש
או  יד  בתשומת או  בפקדון בעמיתו  וכחש  בה', מעל  ומעלה תחטא

הגזלה  את והשיב ואשם יחטא כי והיה שקר... על  ונשבע בגזל...
בראשו  אותו  ושלם אתו ... הפקד אשר  הפקדון את או גזל ... אשר

עליו ... יוסף dl',וחמישתיו  `iai eny` z`e."הצאן מן  תמים איל 
גזילה  ענין  בפרשה, המנויים אלה שכל  משום גזלות", "אשם ונקרא

חברו . ממון  שעושק úBìéòîהם, íLàשמעל מי  להביא שחייב – ÂÇÀÄ
שכתוב  כמו הקודש, מרשות שהוציאם או מהם שנהנה ה', בקדשי 

טוטוטוטו):):):): שם שם שם שם ,,,, בשגגה...((((שם שם שם שם  וחטאה מעל תמעול כי  `eny"נפש z` `iade
'dl." הצאן מן  תמים äôeøçאיל  äçôL íLà להביא שחייב – ÂÇÄÀÈÂÈ

חורין  בת וחציה שפחה חציה דהיינו חרופה, שפחה על שבא מי 
שכתוב כמו  עברי, לעבד  ככככ◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿכא כא כא כא ):):):):המאורסת יט יט יט יט ,,,, את ((((שם שם שם שם  ישכב כי "ואיש 

לאיש... נחרפת שפחה והיא dl'...אשה... eny` z` `iade."אשם איל
øéæð íLà אשם מביא הריהו נזירותו, ימי  בתוך  במת שנטמא נזיר  – ÂÇÈÄ

שכתוב כמו  שנטהר, טטטט----יביביביב):):):):לאחר וווו,,,, בפתע ((((במדברבמדברבמדברבמדבר עליו  מת ימות "וכי
בן  כבש והביא טהרתו... ביום ראשו וגלח נזרו, ראש  וטמא פתאום

לאשם". òøöîשנתו íLà מצרעתו שנרפא לאחר המצורע שמביא – ÂÇÀÙÈ
בו  שכתוב כמו יביביביב):):):):ונטהר, ידידידיד,,,, האחד((((ויקראויקראויקראויקרא הכבש  את הכהן  "ולקח
לאשם". אותו éeìzוהקריב íLà ספק על  שעבר אדם שמביא – ÈÈÈ

קבועה, חטאת שגגתן ועל  כרת זדונן על שחייבים בעבירות חטא,
ואינו  מהן, מאחת ואכל שומן , וחתיכת חלב חתיכת לפניו שהיתה כגון

שכתוב כמו תלוי , אשם חייב הוא הרי אכל, מהן מאיזו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא יודע

יז יז יז יז ----יחיחיחיח):):):): לא ה ה ה ה ,,,, אשר  ה' מצות מכל אחת ועשתה תחטא כי נפש "ואם

בערכך הצאן  מן  תמים איל  והביא עוונו. ונשא ואשם ידע ולא תעשינה
אלו, כל  הכהן "; אל ïBôvaלאשם ïúèéçLשכתוב ז ז ז ז ,,,,– ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÄÈÈÇÈ

האשם",ב ב ב ב ):):):): את ישחטו העולה את ישחטו  אשר  ïîc"במקום ìea÷åÀÄÈÈ
ïBôva úøL éìëa,א במשנה שבארנו  כמו  –ézL ïeòè ïîãå ÄÀÄÈÅÇÈÀÈÈÈÀÅ
òaøà ïäL úBðzîשכתוב המזבח ((((שםשםשםשם):):):):– על  יזרוק דמו  "ואת ÇÈÆÅÇÀÇ

מתנות: שתי  הכהן שזורק העולה, כדין  האשם שדין ומכאן סביב",

מזרחית  צפונית בארבע בזוית מתפשט והדם מערבית, דרומית ובזוית
המזבח; הציבור,ïéìëàðåרוחות שלמי  וזבחי האשמות בשר – ÀÆÁÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn



eרב dpyn iying wxt migaf zkqn

Âøéæð ìéàå äãBzä,íél÷ íéLã÷–äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå,ïéìëàðå ©¨§¥¨¦¨¨¦©¦§¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©§¤¡¨¦
ìëaøéòä,íãà ìëì,ìëàî ìëa,äìéìå íBéìúBöç ãò.íäî íøenä–íäá àöBik,näL àlàìëàð íøe §¨¨¦§¨¨¨§¨©£¨§¨©§¨©£©¨¥¤©¥¨¤¤¨¤©¨¤¡¨

íéðäkì,íäéLðì,íäéðáìå,íäéãáòìe. ©Ÿ£¦¦§¥¤§¦§¥¤§©§¥¤

ïåòèù éî úåðáø÷ä ìëá êì ïéàù ,úàèçë úåðúî òáøà íéðåòè ïéà ìáà .äðåäë éøëæìå íéòì÷ä ïî íéðôì àìà ïéìëàð ïéàù úàèçë ïðéãù êì øîåì
:ãáìá úàèç àìà úåðúî òáøà

eeee.milw miycw xifp li`e dcezd:ïäá ïéìòåî ïéà.mewn lka ozhigy:ïåôöá äèéçù ïéðåòè ïéà.xird lka milk`peáéúë úàèç éáâã('é íù)íúìëàå
:íéòøåöî íù ñðëéìî øåäè íå÷î àåäù øéòä ìëá åðééäã øåäè íå÷îá àìà ùåã÷ íå÷îá íéîìù ïéàå ,ùåã÷ íå÷îá äúåà.mc` lkl:íéøæìmeil

.dlileáéúë äãåúáæ íù)(':øéæð éîìù úåáøì ,åéîìù úãåú ,àéðúå .ø÷åá ãò åðîî çéðé àì ìëàé åðáø÷ íåéá.mdn mxendïäëì ïäî ïúðù ÷åùå äæç
áéúëã ùå÷úà íéîìùì äãåúã ,íéîìù øàùë(íù )áéúëãë äáù íéðéî òáøàî úåìç òáøàå .'åâå äãåú ìò íà]'åâå íéîìùä çáæ úøåú úàæå(íù)ãçà

:ãçà ÷é÷øå úçà äöî úìçå ÷åùå äæçå äìùá òåøæ ,øéæð ìéàî íøåîå ,'åâå ÷øåæä ïäëì ïáø÷ ìëî.oda `veik:äìéìå íåéì øéòä ìëá íéìëàðmipdkl
.mdiypláéúëãë('é íù):êéúåðáå êéðáå äúà øåäè íå÷îá åìëàú 'åâå äôåðúä äæç úàå

`xephxa yexit

íéòìwä ïî íéðôì,העזרה בתוך  דהיינו –äpäë éøëæì שכתוב – ÄÀÄÄÇÀÈÄÀÄÀÅÀËÈ
וווו):):):):באשם ז ז ז ז ,,,, יאכל,((((ויקראויקראויקראויקרא קדוש במקום יאכלנו, בכהנים זכר  "כל 

לחטאת, הכתוב אותם סמך  ציבור  שלמי וזבחי הוא". קדשים קודש 
יט יט יט יט ):):):):שכתוב כגכגכגכג,,,, כבשים ((((ויקראויקראויקראויקרא ושני לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם

אלא  נאכלים שאין כחטאת, שדינם לך לומר  שלמים", לזבח שנה בני
שטעונים  מחטאת למדים אין ברם, כהונה. ולזכרי הקלעים מן  לפנים

אלא  מתנות ארבע שטעון  מי הקרבנות בכל לך  שאין  מתנות, ארבע
בלבד, ìëàîחטאת ìëa,בזה וכיוצא מבושל, בין צלוי , בין  – ÀÈÇÂÈ

úBöç ãò äìéìå íBéì.ג במשנה כמבואר  – ÀÈÇÀÈÇÂ

ו ה נ ש מ ר ו א ב
בדיני נעסוק – פרקנו סוף עד – ואילך  מכאן קדשים. קדשי בדיני עסקנו  כה עד 

שדין אלא כשלמים דיניהם שכל נזיר , ואיל  בתודה פותחת משנתנו קלים. קדשים

שלמים, כן  שאין מה ולילה. ליום אלא נאכלים שאינם קדשים, כקדשי אכילתם

הבאה. במשנה שיבואר  כפי אחד , ולילה ימים לשני  הם שנאכלים

äãBzäבו שכתוב תודה קרבן  יביביביב):):):):– ז ז ז ז ,,,, יקריבנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תודה על "אם ÇÈ
מצות  ורקיקי בשמן בלולות מצות חלות התודה זבח על  והקריב

בשמן "... øéæðמשוחים ìéàå, נזרו מלאת ביום מקריב שהנזיר – ÀÅÈÄ
שכתוב יג יג יג יג ----ידידידיד):):):):כמו וווו,,,, נזרו ...((((במדברבמדברבמדברבמדבר ימי מלאת ביום הנזיר תורת "וזאת

לה'... קרבנו את minlylוהקריב minz cg` li`e."íél÷ íéLã÷ÈÈÄÇÄ
מעילה, במסכת כמבואר  בהם, מועלים ואין –íB÷î ìëa ïúèéçLÀÄÈÈÀÈÈ

äøæòa שכתוב כשלמים, שדינם בצפון, שחיטה טעונים ואינם – ÈÂÈÈ
ח ח ח ח ):):):):בהם גגגג,,,, מקום ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שכל ומשמע מועד ", אהל לפני אותו  "ושחט

אוהל "לפני  נקרא שהכל  לשחיטה, כשר  הצדדים, בכל ההיכל, שלפני

òaøàמועד", ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå כתוב שבשלמים – ÀÈÈÈÀÅÇÈÆÅÇÀÇ
בעולה בבבב):):):):כמו  גגגג,,,, הדם"ewxfe((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  את הכהנים אהרן gafndבני  lr

."aiaqøéòä ìëa ïéìëàðåשכתוב ירושלים, ידידידיד):):):):– יייי,,,, "ואת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÆÁÈÄÀÈÈÄ
ונשאלת  – טהור " במקום תאכלו  התרומה שוק ואת התנופה חזה

הראשונים את וכי mixirydשאלה: oebk ,dligz exn`py zepaxwd)
(dgpnde קדשים קדשי שהם הראשונים אלא טמא? במקום אכלו

הקלעים, תוך  צריכים אין אלו  אבל  קדוש, במקום אכילתם הוזקקו
שם  מליכנס טהור  שהוא ישראל , מחנה תוך  להאכל הם צריכים אבל 

העיר בכל נאכלין  קלים שקדשים מכאן  התורה התורה התורה התורה ;;;;מצורעים; עלעלעלעל ((((רשרשרשרש""""יייי

בבבב);););); נהנהנהנה,,,, íãàזבחים זבחים זבחים זבחים  ìëìבשלמים שכתוב לישראל, לדלדלדלד):):):):– ז ז ז ז ,,,, ((((שםשםשםשם ÀÈÈÈ
מזבחי ישראל בני מאת לקחתי התרומה שוק ואת התנופה חזה את "כי 
הבשר שאר שכל ומכאן ולבניו ", הכהן  לאהרן  אותם ואתן  שלמיהם,

וכ כתוב לבעלים. יחיחיחיח):):):):ן יביביביב,,,, תאכלנו ,((((דברים דברים דברים דברים  אֿלהיך ה' לפני אם "כי 
ואמתך"; ועבדך ובתך ובנך אתה בו, אֿלהיך  ה' יבחר אשר במקום

ìëàî ìëa,בזה וכיוצא מבושל, בין צלוי, בין –äìéìå íBéì ÀÈÇÂÈÀÈÇÀÈ
úBöç ãòכתוב בתודה שכן  טוטוטוטו):):):):– ז ז ז ז ,,,, תודת ((((ויקראויקראויקראויקרא זבח "ובשר ÇÂ

ודרשו  בוקר ", עד  ממנו  יניח לא יאכל , קרבנו  ביום לולולולו,,,,שלמיו ((((זבחים זבחים זבחים זבחים 

ביום בבבב):):):): אכילתם שזמן  ומכאן  נזיר, שלמי  לרבות שלמיו" "תודת
ואמרו : סייג עשו שחכמים אלא שלאחריו, ובלילה zevg,הזביחה  cr

כמו  נותר , אכילת לידי  יבוא שלא העבירה, מן  אדם להרחיק כדי 
ג. במשנה כבר  íäîשבארנו  íøenäשל והחלות והשוק, החזה – ÇÈÅÆ

וחזה  בשלה זרוע – נזיר מאיל המורם וכן לכהנים, הניתנים התודה,
אחד , ורקיק אחת מצה וחלת íäáושוק àöBikואיל כתודה דינם – ÇÅÈÆ

ולילה, ליום העיר בכל ונאכלים íéðäkì,נזיר , ìëàð íøenäL àlàÆÈÆÇÈÆÁÈÇÙÂÄ
íäéãáòìe ,íäéðáìå ,íäéLðìשכתוב כמו יד יד יד יד ):):):):– יייי,,,, "ואת ((((ויקראויקראויקראויקרא ÄÀÅÆÀÄÀÅÆÀÇÀÅÆ

ובניך אתה טהור , במקום תאכלו התרומה שוק ואת התנופה חזה
אתך ". ובנותיך 

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dcp(iyiy meil)

úBðBò,dipy mrt mda dz`x `lyåf`,äúàøxne` ip` oiicr §¨£¨
yå .dzòL dicm`ìL äéìò eøáò ãBòúBðBò Lmda dz`x `ly ©¨©§¨§¨§¨¤¨¨Ÿ

,ziyily mrtåaeyíéLpä ìëk àéä éøä ,äúàøzewleqn opi`y §¨£¨£¥¦§¨©¨¦
`idy meyn eid `l el` zewqtdy ,eiykr xxazdy itl ,minc
lk ze`xl dlibx `ide dzqe onf dzpiyy `l` ,minc zwleqn

,mei miryzäànèîerxtnl.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
,úBàøì dpîæ òébäLëedie`x `ide mixerpd inil dribdy xnelk §¤¦¦©§©¨¦§

,mc ze`xläðBLàø íòt,mc dz`xy,dzòL dicmrteäiðL ©©¦¨©¨©§¨§¦¨
äànèîrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîzleza `id efy §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

okn xg`l m`e .epizpyna epipyy mincìL äéìò eøáòúBðBò L ¨§¨¤¨¨Ÿ
,mda dz`x `lyåf`,dzòL dic ,äúàødz`x `ly oeikny §¨£¨©¨©§¨

.minc zwleqn zwfga `id zeper yly
:`ziixaa miiepyd mipte`a dpc `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

zei`x yly dz`xe ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz ,`ziixaa
jk xg`e ,mc ze`xl dwfgedeìL äéìò eøáòúBðBò Ldz`x `ly ¨§¨¤¨¨Ÿ

,dz`xe dxfg aeye ,mda,dzòL dicyly cer dilr exar m`e ©¨©§¨
dicy xne` ip` oiicr ,dz`xe dxfg f`e mda dz`x `ly zeper
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Âøéæð ìéàå äãBzä,íél÷ íéLã÷–äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå,ïéìëàðå ©¨§¥¨¦¨¨¦©¦§¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©§¤¡¨¦
ìëaøéòä,íãà ìëì,ìëàî ìëa,äìéìå íBéìúBöç ãò.íäî íøenä–íäá àöBik,näL àlàìëàð íøe §¨¨¦§¨¨¨§¨©£¨§¨©§¨©£©¨¥¤©¥¨¤¤¨¤©¨¤¡¨

íéðäkì,íäéLðì,íäéðáìå,íäéãáòìe. ©Ÿ£¦¦§¥¤§¦§¥¤§©§¥¤

ïåòèù éî úåðáø÷ä ìëá êì ïéàù ,úàèçë úåðúî òáøà íéðåòè ïéà ìáà .äðåäë éøëæìå íéòì÷ä ïî íéðôì àìà ïéìëàð ïéàù úàèçë ïðéãù êì øîåì
:ãáìá úàèç àìà úåðúî òáøà

eeee.milw miycw xifp li`e dcezd:ïäá ïéìòåî ïéà.mewn lka ozhigy:ïåôöá äèéçù ïéðåòè ïéà.xird lka milk`peáéúë úàèç éáâã('é íù)íúìëàå
:íéòøåöî íù ñðëéìî øåäè íå÷î àåäù øéòä ìëá åðééäã øåäè íå÷îá àìà ùåã÷ íå÷îá íéîìù ïéàå ,ùåã÷ íå÷îá äúåà.mc` lkl:íéøæìmeil

.dlileáéúë äãåúáæ íù)(':øéæð éîìù úåáøì ,åéîìù úãåú ,àéðúå .ø÷åá ãò åðîî çéðé àì ìëàé åðáø÷ íåéá.mdn mxendïäëì ïäî ïúðù ÷åùå äæç
áéúëã ùå÷úà íéîìùì äãåúã ,íéîìù øàùë(íù )áéúëãë äáù íéðéî òáøàî úåìç òáøàå .'åâå äãåú ìò íà]'åâå íéîìùä çáæ úøåú úàæå(íù)ãçà

:ãçà ÷é÷øå úçà äöî úìçå ÷åùå äæçå äìùá òåøæ ,øéæð ìéàî íøåîå ,'åâå ÷øåæä ïäëì ïáø÷ ìëî.oda `veik:äìéìå íåéì øéòä ìëá íéìëàðmipdkl
.mdiypláéúëãë('é íù):êéúåðáå êéðáå äúà øåäè íå÷îá åìëàú 'åâå äôåðúä äæç úàå

`xephxa yexit

íéòìwä ïî íéðôì,העזרה בתוך  דהיינו –äpäë éøëæì שכתוב – ÄÀÄÄÇÀÈÄÀÄÀÅÀËÈ
וווו):):):):באשם ז ז ז ז ,,,, יאכל,((((ויקראויקראויקראויקרא קדוש במקום יאכלנו, בכהנים זכר  "כל 

לחטאת, הכתוב אותם סמך  ציבור  שלמי וזבחי הוא". קדשים קודש 
יט יט יט יט ):):):):שכתוב כגכגכגכג,,,, כבשים ((((ויקראויקראויקראויקרא ושני לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם

אלא  נאכלים שאין כחטאת, שדינם לך לומר  שלמים", לזבח שנה בני
שטעונים  מחטאת למדים אין ברם, כהונה. ולזכרי הקלעים מן  לפנים

אלא  מתנות ארבע שטעון  מי הקרבנות בכל לך  שאין  מתנות, ארבע
בלבד, ìëàîחטאת ìëa,בזה וכיוצא מבושל, בין צלוי , בין  – ÀÈÇÂÈ

úBöç ãò äìéìå íBéì.ג במשנה כמבואר  – ÀÈÇÀÈÇÂ

ו ה נ ש מ ר ו א ב
בדיני נעסוק – פרקנו סוף עד – ואילך  מכאן קדשים. קדשי בדיני עסקנו  כה עד 

שדין אלא כשלמים דיניהם שכל נזיר , ואיל  בתודה פותחת משנתנו קלים. קדשים

שלמים, כן  שאין מה ולילה. ליום אלא נאכלים שאינם קדשים, כקדשי אכילתם

הבאה. במשנה שיבואר  כפי אחד , ולילה ימים לשני  הם שנאכלים

äãBzäבו שכתוב תודה קרבן  יביביביב):):):):– ז ז ז ז ,,,, יקריבנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תודה על "אם ÇÈ
מצות  ורקיקי בשמן בלולות מצות חלות התודה זבח על  והקריב

בשמן "... øéæðמשוחים ìéàå, נזרו מלאת ביום מקריב שהנזיר – ÀÅÈÄ
שכתוב יג יג יג יג ----ידידידיד):):):):כמו וווו,,,, נזרו ...((((במדברבמדברבמדברבמדבר ימי מלאת ביום הנזיר תורת "וזאת

לה'... קרבנו את minlylוהקריב minz cg` li`e."íél÷ íéLã÷ÈÈÄÇÄ
מעילה, במסכת כמבואר  בהם, מועלים ואין –íB÷î ìëa ïúèéçLÀÄÈÈÀÈÈ

äøæòa שכתוב כשלמים, שדינם בצפון, שחיטה טעונים ואינם – ÈÂÈÈ
ח ח ח ח ):):):):בהם גגגג,,,, מקום ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שכל ומשמע מועד ", אהל לפני אותו  "ושחט

אוהל "לפני  נקרא שהכל  לשחיטה, כשר  הצדדים, בכל ההיכל, שלפני

òaøàמועד", ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå כתוב שבשלמים – ÀÈÈÈÀÅÇÈÆÅÇÀÇ
בעולה בבבב):):):):כמו  גגגג,,,, הדם"ewxfe((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  את הכהנים אהרן gafndבני  lr

."aiaqøéòä ìëa ïéìëàðåשכתוב ירושלים, ידידידיד):):):):– יייי,,,, "ואת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÆÁÈÄÀÈÈÄ
ונשאלת  – טהור " במקום תאכלו  התרומה שוק ואת התנופה חזה

הראשונים את וכי mixirydשאלה: oebk ,dligz exn`py zepaxwd)
(dgpnde קדשים קדשי שהם הראשונים אלא טמא? במקום אכלו

הקלעים, תוך  צריכים אין אלו  אבל  קדוש, במקום אכילתם הוזקקו
שם  מליכנס טהור  שהוא ישראל , מחנה תוך  להאכל הם צריכים אבל 

העיר בכל נאכלין  קלים שקדשים מכאן  התורה התורה התורה התורה ;;;;מצורעים; עלעלעלעל ((((רשרשרשרש""""יייי

בבבב);););); נהנהנהנה,,,, íãàזבחים זבחים זבחים זבחים  ìëìבשלמים שכתוב לישראל, לדלדלדלד):):):):– ז ז ז ז ,,,, ((((שםשםשםשם ÀÈÈÈ
מזבחי ישראל בני מאת לקחתי התרומה שוק ואת התנופה חזה את "כי 
הבשר שאר שכל ומכאן ולבניו ", הכהן  לאהרן  אותם ואתן  שלמיהם,

וכ כתוב לבעלים. יחיחיחיח):):):):ן יביביביב,,,, תאכלנו ,((((דברים דברים דברים דברים  אֿלהיך ה' לפני אם "כי 
ואמתך"; ועבדך ובתך ובנך אתה בו, אֿלהיך  ה' יבחר אשר במקום

ìëàî ìëa,בזה וכיוצא מבושל, בין צלוי, בין –äìéìå íBéì ÀÈÇÂÈÀÈÇÀÈ
úBöç ãòכתוב בתודה שכן  טוטוטוטו):):):):– ז ז ז ז ,,,, תודת ((((ויקראויקראויקראויקרא זבח "ובשר ÇÂ

ודרשו  בוקר ", עד  ממנו  יניח לא יאכל , קרבנו  ביום לולולולו,,,,שלמיו ((((זבחים זבחים זבחים זבחים 

ביום בבבב):):):): אכילתם שזמן  ומכאן  נזיר, שלמי  לרבות שלמיו" "תודת
ואמרו : סייג עשו שחכמים אלא שלאחריו, ובלילה zevg,הזביחה  cr

כמו  נותר , אכילת לידי  יבוא שלא העבירה, מן  אדם להרחיק כדי 
ג. במשנה כבר  íäîשבארנו  íøenäשל והחלות והשוק, החזה – ÇÈÅÆ

וחזה  בשלה זרוע – נזיר מאיל המורם וכן לכהנים, הניתנים התודה,
אחד , ורקיק אחת מצה וחלת íäáושוק àöBikואיל כתודה דינם – ÇÅÈÆ

ולילה, ליום העיר בכל ונאכלים íéðäkì,נזיר , ìëàð íøenäL àlàÆÈÆÇÈÆÁÈÇÙÂÄ
íäéãáòìe ,íäéðáìå ,íäéLðìשכתוב כמו יד יד יד יד ):):):):– יייי,,,, "ואת ((((ויקראויקראויקראויקרא ÄÀÅÆÀÄÀÅÆÀÇÀÅÆ

ובניך אתה טהור , במקום תאכלו התרומה שוק ואת התנופה חזה
אתך ". ובנותיך 

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יט במשנה:דף øLk.שנינו øçMä ãenò äìòMî eNòL ïleëå§¨¤¨¦¤¨¨©©©©¨¥

הגמרא: éléîמבררת épäðî.השחר מעלות הוא היום הגמרא:שתחילת øîàמשיבה §¨©¥¦¥¨©
àø÷ øîàc ,àáø(ה א íBé',(בראשית øBàì íéäìà àø÷iå',כלומרàáe øéànì ¨¨§¨©§¨©¦§¨¡Ÿ¦¨¨¥¦¨

ולהאיר לבוא מתחיל השחר כשאור -Bàø÷'ה.íBé §¨
הגמרא: äzòîמקשה àlàשנאמר מה את נפרש כיצד זו, סברא 'CLçìå(שם)לפי ¤¨¥©¨§©Ÿ¤
] 'äìéì àø÷ ש נפרש בזה גם éLçnì,äìéìהאם àø÷ àáe C שבשקיעת כלומר ¨¨¨§¨©©£¦¨¨¨¨§¨

לילה  קראו לבוא החושך מתחיל שאז ïìו ],החמה àîéé÷ àäלהלכהúàö ãòc ¨©§¨¨§©¥
,àeä äìéì åàì íéáëBkä הכוכבים בצאת רק הוא הלילה שתחילת כלומר ©¨¦¨©§¨

בהנץ  דהיינו לגמרי כשמאיר רק שהוא לומר צריך יום גם כן ואם לגמרי, כשמחשיך

יום. נחשב השחר מעלות שאף ומנין החמה,

המשנה: לדין אחר מקור מביאה àøéæ,הגמרא éaø øîà àlà הוא לכך המקור ¤¨¨©©¦¥¨
,àëäîבבל עולי ידי על ירושלים חומת בבנין טו)שנאמר ד íéNBò(נחמיה eðçðàå' ¥¨¨©£©§¦

,'íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî íéçîøa íé÷éæçî íéöçå äëàìna©§¨¨§¤§¨©£¦¦¨§¨¦¥£©©©©¥©¨¦
השחר. מעלות הוא היום שתחילת טז)הכתובøîBàעוד åומבואר ד '(äéäå)(שם §¥

élä eðì [eéäå]'[äëàìî íBiäå øîLî] (øîùîì) äì.:הגמרא éàîשואלת §¨¨©©§¨¦§¨§©§¨¨©
,'øîBàå'.זה פסוק להביא זירא רבי הוצרך מדוע הגמרא:כלומר àîézמשיבה éëå §¥§¦¥¨

שבאמת לומר שניתן משום לכך, ראיה הראשון מהפסוק øçMäשאין ãenò äìòMî¦¤¨¨©©©©
àîîé åàì,הואå שכבר לומר אפשר àéìéìכן àLîL àáøò ékî,הואeäðéàå ¨§¨¨§¦¦¨§¨¦§¨¥§¨§¦§

היו הכוכבים, צאת ועד השחר מעלות במלאכה תחילת éîc÷îשעשו קודם במלאכה §©§¥
זירא,éëMçîeהיום, רבי אמר לכן היום, סוף לאחר òîLבמלאכתם àz ממה זאת §©§¥¨§©

äëàìî',שנאמר íBiäå øîLî äìélä eðì [eéäå] (äéäå)' זה שמפסוק כלומר §¨¨©©§¨¦§¨§©§¨¨
הם  הרי הראשון בפסוק שנתבארו הזמנים וממילא ביום, רק היתה שהמלאכה מוכח

הכוכבים. צאת עד השחר מעלות שהוא היום, זמן משך על מוכיחים

äðùî בהם כשר כולו היום ושכל ביום, שזמנן המצוות את מפרטת íBiä:המשנה ìk̈©
äléânä úàéø÷ì øLk,הפורים יום ìlääשל úàéø÷ìå,בה שחייבים בימים ¨¥¦§¦©©§¦¨§¦§¦©©©¥

øôBL úòé÷úìå השנה áìeì,בראש úìéèðìå,סוכות של הראשון úlôúìåביום §¦§¦©¨§¦§¦©¨§¦§¦©
ïéôñenä,במקדש מוסף קרבן היה שבהם מוסף ïéôñeîìeבימים קרבן להקריב - ©¨¦§¨¦

íéøtä,במקדש  éecéåìeציבור של דבר העלם פר על טו)- ד משיח (ויקרא כהן פר ועל §¦©¨¦
ד) ד בא,(שם הוא שעליו החטא על שמתוודים ,,øNòî éecéåìe שנה של פסח שבערב §¦©£¥

'ּבערּתי  הפסוקים ואומרים מהבית, המעשרות את מבערים לשמיטה ושביעית ְִִַרביעית

ואילך וגו' הּבית' מן יג־טו)הּקדׁש כו íéøetkä,(דברים íBé éecéåìe גדול כהן שהיה ִִֶַַַֹ§¦©¦¦
שהקריב הקרבנות על כא)(וי מתוודה טז ו קרא ,äëéîñìהקרבנות ראש ב על ג (שם ¦§¦¨

ו ועוד) ,ìäèéçL ו הקרבנות, הראשון äôeðúìשל טוב יום למחרת בהבאתו העומר של ¦§¦¨¦§¨
פסח יא)של כא ו (שם ,äLbäì וäøè÷äìe äöéî÷ì המנחות תחילה של אותן שמגישים , §©¨¨¦§¦¨§©§¨¨

המזבח של דרומית מערבית קרן ח)ליסוד ב ומקטירם (שם והשמן הסולת מן קומץ והכהן ,

המזבח ט)על ב ו (שם ,ä÷éìîì העוף קרבן במזרק äìa÷ìe,של הקרבנות דם של ¦§¦¨§©¨¨
המזבח, על המזבח,äéfäìeלהזותו על äèBñשלו úéé÷Läìe לה שקינא אשה - §©¨¨§©§¨©¨

זינתה  אם אותה בודקים והמים המאררים, מים אותה משקים שהיו ונסתרה, בעלה

כד) ה äìâòä,(במדבר úôéøòìå,הכהו מי נודע ולא לעיר מחוץ הרוג אדם כשנמצא - §©£¦©¨¤§¨
הזה' הדם את שפכו לא 'ידינו ואומרים בנחל, העגלה את ועורפים יוצאים העיר זקני היו

ד) כא òøBönä,(דברים úøäèìe מחוץ ויצא הכהן וטימאהו צרעת נגע בו שנפל אדם - §¨¢©©§¨
טהרה  סדר ועושה נרפא, שאכן ורואה הכהן אל מובא מצרעתו כשמתרפא למחנה,

מצורע בפרשת המבואר ככל והקרבה ב־ז)בהזאה יד .(ויקרא

i"yx

éîã÷î=.oinicwnéëùçî=
.oiaixrnäìéìä åðì äéäå òîù àú

äëàìîì íåéäå øîùîìÐrny
dpindk`lna miweqry onf lk :

.`zekyge `zencw `le ,mei ixw
äðùîøùë íåéä ìëÐab lr s`e

,zevnl oinicwn oifixf ol `niiwc
"xwaa mdxa` mkyie" aizkc
lk xyk ikd elit` (ak ziy`xa)

.meidíéøô éåãéåìÐmlrd xt
,giyn odk xte ,xeav ly xac

ceznyede`iady `hg eilr oi
,el) `nei zkqna opixn`ck .eilr

(aoer z`hg lr "dcezde" :
eilr xtke" `kd aizk .z`hg
meia mzd aizke (c `xwie) "odkd
xtkl 'd iptl ig cnri" mixetkd

'ebe eilroldl dn (fh `xwie) "
onwl silick ,meiae mixac zxtk

Ð.meiae mixac zxtk o`k s`
ä÷éìîìÐ.ser lyäìá÷ìÐ

.mcd zlawläéæäìÐzwixfl
oitxypd mixt ziifde ,mcd
dwixf `idy zeiniptd ze`hge

.odlyàøîâíéøáã úøôëáÐ
miiqn (a ,el) `nei zkqna .iecie

dle` ,mixac zxtka xne` dz` :
minc zxtka `l` epi``ed ixd ?

xy` z`hgd xt z` hgye" xne`
.xtd hgyp `l oiicry epcnl "el

íëéìò øôëé äæä íåéá éëÐ
.meia ezxtk `nl`éðäåáéø÷äå ó

Ðxyt` i`c ,dybd `id daxwde
zxhwd `id daxwd jd xnel

unewdÐunwe" dixza aizk `dc
dybd `id dne ."xihwdeÐyibn

ziaxrn oxwa dribne dgpnd z`
cbpk gafn ly zinexcly dceg

sili i`xwne .unew jk xg`e ,oxw
zegpnae (a ,ci) dheq zkqna dl

.(a ,hi)äøè÷äìå äöéî÷ìÐ
`idy ,xn`w unew zxhwda
,migafa mc zwixf cbpk dgpna
la` .meia `l` dxyk dpi`e

mixa`e mialg xhwdÐopz
.dlild lk mixykc oizipzna



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dcp(oey`x meil)

éâéìt ékmiwleg izn -ïðçBé éaøå äi÷æçeyrpy zexdhd m` ¦§¦¦¦§¦¨§©¦¨¨
zexdhd z` egipdyk ,zexedh dtewaä÷eãa äte÷a,mivxyn §¨§¨

øîdiwfg -d÷ãa àä ,øáñ,zexdh da gipdy iptl dwca ixd - ©¨©¨§¨¨
wx da ltp uxydy xnele dxdh zwfga dcinrdl epl yi jkle

,eiykrøîeopgei iax -ìôð Bãé ÷eléñ íò øeîéà ,øáñmileki - ©¨©¥¦¦¨¨©
ltp dwcay ixg` dtewdn eci z` wliqyk ciny xnel ep`

.dkezl uxyd
:`xnbd dywnéðz÷ äMàc àéîec àäåepipyy wtqd ixde - §¨§¨§¦¨¨¨¥

wtqa xaecn dtewa,mc d`exd dy`a epipyy wtql dnecd
,efl ef oia yxtd oi`y xn`e dy`a ezhiyk lld giked dtewny

,àéä ä÷eãa äMàåmb ok m`e ,axrae xweaa wecal dkixvy §¦¨§¨¦
micen ok it lr s`e ,mivxyn dwcay xaecny xnel jixv dtewa
zxfege ,rxtnl ze`nh dkeza eidy zexdhdy llde i`ny
.zexedh dtewa eidy zexdhdy xn`y diwfg lr `xnbd ziiyew
,mivxyn dweca dpi`y dtewa xaecn zn`a :`xnbd zvxzn

dy` mbeéçéëLc ïåékmiievny -àéîc ä÷eãa dðéàLk ,íéîc da ¥¨¦§¦¦¨¨¦§¤¥¨§¨¨§¨
dy`a ezhiyk dtewn lld giked okle ,dweca dpi`k zaygp -

.mc d`exd
:sqep uexizàîéà úéòaéàåi`ny mby ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

,wlgl yi jke ,dweca dtewa miwqer opgei iaxe diwfg mbe llde
ìläå éànL eãBî ékzepey`xd zexdh dtewa uxy `vnp m`y ¦©©§¦¥

,ze`nhäqeëî dðéàL äte÷ayeygl yi jkle ,dlrnl dite §¨¤¥¨§¨
e ,dkezl uxyd ltp dtewd z` wcay ixg` cin `nyéâéìt ék¦§¦¦

,äqeëî äte÷a ïðçBé éaøå äi÷æçuxy ltp `ny yegl oi`y ¦§¦¨§©¦¨¨§¨§¨
.diwfg xdhn okle ,dkezl

dtewa xaecn m` :`xnbd ddnzìôð éëéä ,äqeëîltp ji` - §¨¥¦¨©
:`xnbd daiyn .eiykr da `vnpy df uxy dkezlïBâk§

dLéîLzLdtew dze` ly,éeqk éãé ìòqipkdl dvex `edyky ¤©§¦¨©§¥¦
dpnn `ivedl e` dkezl,dze` dqkne xfege dtewd z` dlbn

onf lky ,zexedh dkeza eidy zexdhdy diwfg xaeq okle
zexdhd elhipy ixg`e ,dze` dqike da xdfp dkeza zexdhdy

.dkezl uxyd ltpe dxnyln ezrc giqd dzeqkl dtewdn
:`xnbd dywnéðz÷ äMàc àéîec àäåepipyy wtqd ixde - §¨§¨§¦¨¨¨¥

,mc d`exd dy`a epipyy wtql dnecd wtqa xaecn dtewa
,efl ef oia yxtd oi`y xn`e dy`a ezhiyk lld giked dtewny

,àéä äqeëî äMàådtewa mb ok m`e ,uegan mc da ltep `ly §¦¨§¨¦
i`ny micen ok it lr s`e ,dqekn `idy xaecny xnel jixv
dvxizy enk `le ,rxtnl ze`nh dkeza eidy zexdhdy llde
`xnbd ziiyew zxfege ,dqekn dpi`y dtewa xaecny `xnbd
:`xnbd zvxzn .dtewa eidy zexdhd z` xdhny diwfg lr

dy` mbe ,dqekn dpi`y dtewa xaecn zn`aéçéëLc ïåék- ¥¨¦§¦¦
miievnyàéîc äqeëî ïéàLk ,íéîc da,dqekn dpi`k zaygp - ¨¨¦§¤¥§¨¨§¨

.mc d`exd dy`a ezhiyk dtewn lld giked okle
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -ék §¦¨¥¥¨¦

ìläå éànL eãBîzepey`xd zexdh dtewa uxy `vnp m`y ©©§¦¥
uxyd `vnpyk ,ze`nhúéåæad dze` ly zxg`äte÷da eidy §¨¦¨

xak `ny miyyeg mewn eze`a `vnp uxydy oeike ,zexdhd
e ,rxtnl mi`nhn jkle ,zexdhd da eidy drya my didék¦

ïðçBé éaøå äi÷æç éâéìtuxyd `vnpykúéåæad ly zxg`,úéa §¦¦¦§¦¨§©¦¨¨§¨¦©¦
:`xnbd dywn .jenqa `xnbd x`azy itkeøîà÷ äte÷ àäå- §¨¨¨¨©

`p mnya dxn`py zwelgnd ixde.ziaa `le dtewa dxn
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,mzpeek `id jk -da eLnzLpL äte÷ ¨¦¨¨©¨¤¦§©§¨

aäeìèìèå ,Bæ úéa úéåæa úBøäèdegipdeúøçà úéåæaziad ly §¨§¨¦©¦§¦§§¨§¨¦©¤¤
,zexdhd dpnn elhipy ixg`õøL àöîðådcnryk dtewaúéåæa §¦§¨¤¤§¨¦

dúøçà,eiykr degipd dayïðé÷æçî àì øáñ äi÷æçoi` - ©¤¤¦§¦¨¨©Ÿ©§§¦©
miwifgn,íB÷îì íB÷nî äàîeè`vnpy oeiky mixne` ep`e §¨¦¨§¨

ziefa dzidyk dtewa did xak `ny miyyeg oi` o`k uxyd
uxyd ltp o`kl dtewd z` `iady xg`y milez `l` ,zxg`

,dkezlïðé÷æçî øáñ ïðçBé éaøå,mewnl mewnn d`neh miwifgn - §©¦¨¨¨©©§§¦©

eynzypy ziefa dzidyk dtewa uxyd did xak `ny miyyege
.zexdh da

mewnn d`neh miwifgny xaeqd opgei iax ixaca dpc `xnbd
:`xnbd dywn .mewnlïðé÷æçî éîemewnn d`neh miwifgn ike - ¦©§§¦©

,mewnlïðúäåf"n d"t zexdh) dpynam` ,(a òâðmc`ãçà §¨§©¨©§¤¨
íà òãBé Bðéàå ,äìéladid ea rbpy eze`íékLä øçîìe ,úî íà éç ©©§¨§¥¥©¦©¦¥§¨¨¦§¦

øäèî øéàî éaø ,úî Bàöîe,rbepd z`ìkL ,ïéànèî íéîëçå §¨¥©¦¥¦§©¥©£¨¦§©§¦¤¨
úBàîhäoze` mipc,ïúàéöî úòLkzn e`vn eiykry oeike ©ª§¦§©§¦¨¨

.zn did xak dlila ea rbpy dryay mixne`dìò éðúåepipye - §¨¥£¨
oze` mipc ep` ze`nehd lky ,ef dpyn lr `ziixaaúòLk¦§©

å ,ïúàéöî`weecïúàéöî íB÷îáxweaa e`vn m`y ,jk eze` mipc §¦¨¨§¦§§¦¨¨
xg` mewna e`vn m` la` ,`nh dlila ea rbpy mewn eze`a zn
ixd .zn did xak oey`xd mewna mby mixne` oi`e ,xedh ,zn
opgei iax xn` ji`e ,mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`y gken

.miwifgny
éléî éðä àîéz éëåepxn`y el` mixacy xnel dvxz m`e - §¦¥¨¨¥¦¥

oiprl `l` mpi` mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`y `ziixaa
óBøNì,d`nh i`cek dze` miwifgn oi`y ,da rbpy dnexzìáà ¦§£¨
oiprl,úBìúìd`nh wtq didz da rbpy dnexzy oiprl xnelk ¦§

,dze` mitxey oi` mbe dze` milke` oi`yïðéìzmbe ,milez - ¨¦©
ezpeek oi` mewnl mewnn d`neh miwifgny xn`y opgei iax

,jk lr zeywdl yiy ,ok xnel oi` .i`ce zxezaïðéìz éîeike - ¦¨¦©
,zelzl oiprl mewnl mewnn d`neh miwifgnïðúäådpyna §¨§©

,(d"n b"t zexdh)èçî,d`nhpy epl reciyäàìî úàöîpL ©©¤¦§¥§¥¨
äøeáL Bà äãeìçoeike ,zexdh iab lre` dcelg dzlrdy £¨§¨

,dz`neh dpnn drwte ilk my dilr oi` dxaypyäøBäè§¨
,odilr d`vnpy zexdhd z` `nhlnúBàîhä ìkLoze` mipc ¤¨©ª§

,ïúàéöî úòLkdnily dzidyk mdilr dltpy mixne` oi`e ¦§©§¦¨¨
mixne` `l` ,dxayp e` dcelg dzlrd jk xg`e oz`nhe

,dxeay e` dcelg dzid xak odilr dltpykyéànàådn m`e - §©©
wx xn`p mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`y `ziixaa epipyy
,da rbpy dnexzd z` mitxey oi`e d`neh i`ce epi`y oiprl
zxne` recn ok m` ,oileze `id d`neh wtq mewn lkn la`

,zexedh hgnd odilr d`vnpy zexdhdy my dpyndéàä àîéì¥¨©
àéä àzéélòî èçî àøwéòîlr dltpy drya dligzny xn`p - ¥¦¨¨©©§©©§¨¦

,dcelg `le daeh hgn dzid zexdhdäceìç äìòäc àeä àzLäå§©§¨§¤¡¨£¨
iptle ,dcelg dzlrd zexdhd lr dltpy ixg` eiykre -
,wtqn mze` `nhpe ,zexdhd z` d`nih xak dcelg dzlrdy
,zexedh i`ce zexdhdy mixne` `l` ok mixne` oi`y jkne
`le i`ce oic `ed oz`ivn zryk ze`nehd lky df oicy gken
ep` 'oz`ivn zryk ze`nehd lk' epipyy dn oiprly enke ,wtq
oze` mipcy epipyy dn oiprl oicd `ed ,i`ce oic `edy mixne`
oic `ed mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`e 'oz`ivn mewna'
didyk zn xaky mixne` oi` cg` mewna zn `vnp m`e ,i`ce
dywe ,i`cea xedh ea rbpy mc`de ,ea rbp myy xg` mewna

.mewnl mewnn d`neh miwifgny xaeqd opgei iaxl
d`neh miwifgn oi`y epipyy dny ztqep di`x d`ian `xnbd

:i`ce oic `ed mewnl mewnnïðz ãBòå,(h"n h"t zexdh) dpyna §§©
,íéúéfä éab ìò óeøN õøL àöî,`nhn epi` sexy `edy oeikyïëå ¨¨¤¤¨©©¥©¥¦§¥

mizifd iab lr `vn m`íäîeäîä úéìèîly didy iela cba - ©§¦©§§¨
epnn drwte cba oic el oi` dlay oeiky ,epnn `nhpe afd

,ez`nehøBäè,mdilr e`vnpy mizifd z` `nhlnìkL ¨¤¨
úBàîhäoze` mipc,ïúàéöî úòLkmcew ltpy mixne` oi`e ©ª§¦§©§¦¨¨

ltpyky mixne` `l` ,mizifd z` `nihe dlay mcew e` sxypy
gken wtqn mze` mi`nhn oi`y jkne .iela e` sexy xak did
,wtqn `le i`ce oic `ed oz`ivn zryk ze`nehd lky df llky
ep` 'oz`ivn zryk ze`nehd lk' epipyy dn oiprly enke
oze` mipcy epipyy dn oiprl oicd `ed ,i`ce oic `edy mixne`

.i`ce oic `edy 'oz`ivn mewna'
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המשך בעמוד לא



רה
oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtdcip

éðú÷ äùàã àéîåã àä."efl ef oia yxtd dn" ipzwc i`nye lldc `idda Ðäùàå
àéä ä÷åãázexdh ikd elit` ,zwcea `id ziaxre zixgy lk `dc ,okl mcewn Ð

.diwfgl `iywe ,ze`nh dtewcàéîã ä÷åãá äðéàùëdweca dpi`ya ,inp dtewe Ð

.opiwqràîéà úéòáéàådite ,dqekn dpi`yk llde i`nyc `l` ,dwecaa `de `d Ð

eici weliq mr :xninl `ki` ,jkld .dlrnln

.xdhn ikd meyn ,dqekna diwfge .eltp

äñåëîikide ,uxy i`d ltp ikid :dinza Ð

?`zyd da gkzyi`éåñë éãé ìò äùéîùúù
`ivedle dkezl qipkdl dvex `edyk Ð

diwfg ,jkld .dze` dqkne dlbn ,dkezn

da xdfp ,dkeza zexdhdy onf lk :xaq

giqd ,dpnn elhipy xg`l ,`zyde .dqke

.ltpe ,dzeqkl xdfp `le ,dzxinyn ezrc

dlibyk `ny opiyiig :xaq opgei iaxe

.ltp dkeza zexdhdy cera ,da ynzydl

àéä äñåëî,`nlrn mc da litp `lc Ð

ikd elit`e ,opiwqr dqekna dzeekc dtewe

`iywe ,d`nh.diwfglúéá úéåæáyxtnck Ð

xg`l ,zxg` ziefa dtewl dlhlhy :lif`e

.dpnn zexdh elhipyíå÷îì íå÷îî`lc Ð

mr uxy da ded zief jci`n :opixn`

o`k d`iady xg`l :opixn` `l` ,zexdhd

.da ltpïúàéöî íå÷îáåzixgy e`vn m` Ð

la` ,`nh Ð dlila ea rbpy mewn eze`a zn

:opixn` `le ,xedh Ð zn xg` mewna e`vn

enewna zn ded inp mzd ,zn `kdc ikid ik

.oey`xdóåøùìd`neh opiwfgn `lc Ð

.dnexz dilr sexyl mewnl mewnn zi`ce

ïðéìú àìúî ìáàmewna rnyn ixdc Ð

.i`ce d`neh oi`nhn minkgc ,`ed oz`ivn

.wtq ded oz`neh ,oz`ivn mewna `ly la`

.xn`w zelzl ,inp opgei iaxeäãåìçÐ

.`"xilecxäøåáù åàxikne ,zexdh iab lr Ð

.d`nh `idy daàîèìî äøåäèzexdh Ð

dltp dnly :opixn` `le .odilr z`vnpy

`l` .dxayp jk xg`e ,mz`nhe ,mdilr

,dzr dzid xy`k ,dcelg e` dxeay :opixn`

zryk ze`nhd lk ,`nl` .mdilr dltp

,`kil diilz elit`e ,edl opiwfgn oz`ivn

oicd `edc ,`zrc `wlq `we ."dxedh" ipzwc

,d`neha edl opiwfgnc oz`ivn mewnl inp

,zelzl elit` xg` mewna dl opiwtqn `le

.opgei iaxl `iyweóåøù àöîð.uxyd Ð

úéìèî.dzid af ly zilh Ð(íäîåäîä)Ð

.mizif iab lr diela d`vn .dieladäøåäè
ediilr dltp ikd :opixn`c ,mizifd `nhln Ð

`l ,`nl` .dz`nehn dxdhe dzlay xg`l

,zelzl elit` dryl dryn d`neh opiwfgn

.mewnl mewnn oicd `ede ,"dxedh" ipzwcéîã àì àîéú éëåikd meyn `kdc Ð

zry xzac .i`ed dxdha dz`ivn mewne dz`ivn zryc meyn ,xedhoz`ivn

iwefg`l zilhne hgn iab ,`kd ik Ð `lewl oia .`xnegl oia `lewl oia opilf`

.zi`ce d`neha iwefg`l ,dlila cg`a rbp oebk Ð `xnegl oia .i`ce dxedhaàìùå
ïúàéöî íå÷îá.opilz `lzn ,opitxy `l sxyn Ð i`d ilek xacl milbx `kilc Ð

= óãä.ìúåëá úåãúé éáâ ìò çðåî ùø÷àîè óãîåscd zgz gpen `nh cba Ð

,`ed dlw d`neh oeyl Ð "scn"e .af ly epeilrl "scn" ixw mipdk zxeza .rwxwa

ez`neh edine .`ziixe`cn `nhc af ly epeilr `edy ,`zyd jzrc `wlqe .onwlck

lr xkkd z` `vne `ae .milke mc` `nhl d`nehd a` ied `lc ,qxcn lyn dlw

.d`lde cbad on rwxwd iabäìèðåscd lrn elhpy ,scnd iab lr dltp `le Ð

.ux`l dgipdeäëøöð àì."xne` ip`y" i`d Ðïåøãî íå÷îì àìàit lr s`y Ð

,cbaa drbp Ð dltp m`e ,letil xkkd die`xe ,oexcn mewn dilr xkkdy scdy

:`nipc ,mewnl mewnn d`neh opiwfgn `l ,`nl` .'ek xne` ip`y ,dxedh ikd elit`

.o`kl lblbzpe ltp scd lrn
éðàù
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éë:minkg exn` dlila cg`a rbpac :xn`z m`e Ð dweca dtewa opgei iaxe diwfg ibilt

rnyn .xedh ewtq Ð miaxd zeyxa d`neh wtqy ,xedh Ð axran ig ede`x m`

miaxd zeyxa i` ?`inc ikid ,dtew jd `zyde .`nh Ð ig ede`x elit` ,cigid zeyxac

yie ?xdhnc diwfgc `nrh i`n Ð cigid zeyxa i`e ?`nhnc opgei iaxc `nrh i`n Ð

yxti diwfge zixii` cigid zeyxac :xnel

elit` xedh Ð axran ig ede`xac `ziixad

xedh miaxd zeyxa d`neh wtqe ,cigid zeyxa

d`neh wtq `ed eli`k iedc epiid ,xn`wc

ab`e .dlgz dweca `idy oeik ,miaxd zeyxa

,xi`n iaxc dizlina `pyil i`d hwp `yixac

ipzwc ,dlgzn axran ig ede`x `lc `kid

hwp ,"miaxd zeyxa xdhn xi`n iax" `ztqeza

."miaxd zeyx" `tiqa minkgc ediizlina inp

àäåltp `lc :i"yx yexit Ð `id dqekn dy`

,d`nh `idy oky lkc :dywe .`nlrn mc da

yi jkl !dtebn `a `l` xg` mca zelzl oi`c

mcdyke ,mezq mewndy Ð "`id dqekn" :xnel

`de :xn`z m`e .yibxdl dl dide ,gztp Ð `vei

liren i`n ikd e`l i`c ,ibilt dweca dtewa

dy` `de" jixt i`n ,ok m`e .dqekn `idyk

dwecak e`lc oeik ,ieqk liren i`n ,"dqekn

aiyg i` elit` ayiil dvexy :xnel yie ?`inc

.dwecak dlìëùÐ oz`ivn zryk ze`nhd

hgnc `de .miycwl `wec epiidc :izyxit lirl

ze`nhd lkc ,dxedhc dcelg d`ln z`vnpy

iedc meyn e`l ,lwdl elit` oz`ivn zryk

iwenc meyn `l` ,`ziixe`c oz`ivn zryk

xkkn jixt i`n :xn`z m`e .ediizwfg` zexdhd

?ixii` oileg ly xkka `nlc ,sc iab lr dpezpd

lk zeyrl epl did `l oilega elit`c :xnel yie

.xzei zi`xp dlitpdy ,xedh mc`a zelzl ,jk

xyt` `lc oeik ,mewnl mewnn `nhl epl dide

ep` mewn meya i` ,rbp ok m` `l` letil

.miycwa elit` oixingn

éîå`ide :xn`z m`e Ð 'ek opz op` `de opilz

dz`ivn zry xza opilf`c meyn ,zpzepd

hgn jkl zelzl mewnl mewnn elit` ixnbl

ab lr s`e ixnbl dxedh dcelg d`ln z`vnpy

zryk `niz ike xn`wc epiidc xninl opivnc

mewn lkn `xnegl oia `lewl oia ixnbl oz`ivn

`wlqc :xnel yie dywnc jzrc `wlq i`n

elit` zelzl d`neha jk lk xingnc oeik jzrc

`wecc xenb mrh epi` jgxk lr] mewnl mewnn

`l hgna ok m` [`xneg meyne `ed miycwa

`l` dz`ivn zry meyn ixnbl xdhl epl did

.dcelg dzlrc `ed `zyd xninl dil ded

øëëip`y :xn`z m`e Ð sc iab lr dpezpd

yie ?jenqa xn`ck ,l`yil zrc ea oi`y ,mzd

zeyrl epl did `l miycwa elit` ,mewnl mewnn oixingn ep` mewn meya i` jixtc :xnel

.dlitpa zelzl yi xzeic ,xedh mc`a zelzle wtqéðàùm`e Ð xedh mc` xne`

`ae dqekn dgipdy zigelv" iab (a,h) oilegc `nw wxtae ,xedh mc`a opilz `kdc :xn`z

epiax uxize ?"mecxew" iab (a,i) migqtc `nw wxt oke ,`nh mc`a opilz "dlebn d`vne

.`ciqt `kile ,dewna dxdh edl zi`c meyn ,d`neh opixfb `weec oi`vnpd milk iabc :mz

`gken `kd :inp i` .exingd `l Ð dewna dxdh edl zilc ,`ciqt `ki`c ,oilke`a la`

,oi`nh Ð `nlra la` .`nh scn lr letz `ly ick ,dpeeka dxiqd xedh mc`c `zlin

.`zpwzl dyr dpeeka mc` :xninl `kilc ,milka oia oilke`a oia

àëä,l`yil zrc ea yi dtewa ynzypy mc`c ab lr s` Ð `cye `z` axer `nip inp

ixt mewn lknab lr s` ,wtq eayeg dz` oi` ,xedh mc` ziilz ici lrc oeik :j

`z` :`nip inp `kd ,myl `a xedh mc`y ,`ed ievn daxd ,ok m` .xzei d`xp dlitpdy

.wtq ied `le ,`cye axeràìmewna scndyk :yexit Ð oexcn mewnl `l` dkxvp

Ð dey rwxwa scnd m` la` .myl x`yp `l Ð scn iab lr xkkd ltp elit`c ,oexcn

.xedhc `hiyt
zirai`e
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ïðçBé éaøå äi÷æç éâéìt ék¯:øáñ øî .ä÷eãa äte÷a ¦§¦¦¦§¦¨§©¦¨¨§¨§¨¨¨©
.ìôð Bãé ÷eléñ íò ,øeîéà :øáñ øîe .ä÷ãa àä¯ ¨¨§¨¨¨©¥¦¦¨¨©

!àéä ä÷eãa äMàå ,éðú÷ äMàc àéîec àäå¯ïåék §¨§¨§¦¨¨¨¥§¦¨§¨¦¥¨
íéîc da éçéëLc¯dðéàLkúéòaéàå .àéîc ä÷eãa ¦§¦¦¨¨¦§¤¥¨§¨¨§¨§¦¨¥

ìläå éànL eãBî ék :àîéà¯,äqeëî dðéàL äte÷a ¥¨¦©©§¦¥§¨¤¥¨§¨
ïðçBé éaøå äi÷æç éâéìt ék¯.äqeëî äte÷a¯,äqeëî ¦§¦¦¦§¦¨§©¦¨¨§¨§¨§¨

?ìôð éëéä¯ïBâkdLéîLzL.éeqk éãé ìò¯àäå ¥¦§©§¤©§¦¨©§¥¦§¨
!àéä äqeëî äMàå ,éðú÷ äMàc àéîec¯ïåék §¨§¦¨¨¨¥§¦¨§¨¦¥¨

íéîc da éçéëLc¯úéòaéàå .àéîc äqeëî ïéàLk ¦§¦¦¨¨¦§¤¥§¨¨§¨§¦¨¥
ìläå éànL eãBî ék :àîéà¯éâéìt ék ,äte÷ úéåæa ¥¨¦©©§¦¥§¨¦¨¦§¦¦

ïðçBé éaøå äi÷æç¯.úéa úéåæa¯!øîà÷ äte÷ àäå¯ ¦§¦¨§©¦¨¨§¨¦©¦§¨¨¨¨©
pL äte÷ :øîà÷ éëäúéa úéåæa úBøäè da eLnzL ¨¦¨¨©¨¤¦§©§¨¨¢§¨¦©¦

,Bæäeìèìèå.úøçà úéåæa õøL àöîðå ,úøçà úéåæa §¦§§¨§¨¦©¤¤§¦§¨¤¤§¨¦©¤¤
éaøå ,íB÷îì íB÷nî äàîeè ïðé÷æçî àì :øáñ äi÷æç¦§¦¨¨©¨©§§¦©§¨¦¨§¨§©¦

.ïðé÷æçî :øáñ ïðçBé¯ãçàa òâð :ïðúäå ?ïðé÷æçî éîe ¨¨¨©©§§¦©¦©§§¦©§¨§©¨©§¤¨
íékLä øçîìe ,úî íà éç íà òãBé Bðéàå ,äìéla©©§¨§¥¥©¦©¦¥§¨¨¦§¦

úî Bàöîe¯ìkL ,ïéànèî íéîëçå ,øäèî øéàî éaø §¨¥©¦¥¦§©¥©£¨¦§©§¦¤¨
úòLk úBànhäïúàéöî.,ïúàéöî úòLk :dìò éðúå ©ª§¦§©§¦¨¨§¨¥£¨¦§©§¦¨¨

éléî éðä :àîéz éëå !ïúàéöî íB÷îáe¯,óBøNììáà ¦§§¦¨¨§¦¥¨¨¥¦¥¦§£¨
úBìúì¯.ïðéìz¯èçî :ïðúäå ?ïðéìz éîeúàöîpL ¦§¨¥©¦¨¥©§¨§©©©¤¦§¥
äàìîäãeìçäøeáL Bà¯úBànhä ìkL ,äøBäè §¥¨£¨§¨§¨¤¨©ª§

àøwéòî éàä :àîéì ?éànàå .ïúàéöî úòLk¯èçî ¦§©§¦¨¨§©©¥¨©¥¦¨¨©©
àeä àzLäå ,àéä àúéélòî,ãBòå !äãeìç äìòäc §©§¨¨¦§¨§¨§¤¡¨£¨§

úéìèî ïëå ,íéúéfä éab ìò óeøN õøL àöî :ïðz§©¨¨¤¤¨©©¥©¥¦§¥©§¦
íäîeäîä¯!ïúàéöî úòLk úBànhä ìkL ,øBäè ©§§¨¨¤¨©ª§¦§©§¦¨¨

ïúàéöî úòLk :àîéz éëå¯àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa §¦¥¨¦§©§¦¨¨¥§¨¥§§¨
ïúàéöî íB÷îa àlL ìáà .ïúàéöî íB÷îáe¯óøNî ¦§§¦¨¨£¨¤Ÿ¦§§¦¨¨¦§¨

,ócä éab ìò økk :ïðúäå ,ïðéìz àìúî ,ïðéôøN àì̈¨§¦©¦§¨¨¥©§¨§©¦¨©©¥©©
ócîeäìôð íàL ét ìò óà ,åézçz çpeî àîè ©¨¨¥¨©§¨©©¦¤¦¨§¨

äòâð ïk íà àlà øLôà éà¯:øîBà éðàL ,äøBäè ¦¤§¨¤¨¦¥¨§¨§¨¤£¦¥
ì ñðëð øBäè íãàéì éøa" :øîàiL ãò ,dìèðe íL ¨¨¨¦§©§¨§¨¨©¤Ÿ©¨¦¦

àì :øæòìà éaø øîàå ,"íL íãà ñðëð àlL¤Ÿ¦§©¨¨¨§¨©©¦¤§¨¨Ÿ
äëøöð!ïBøãî íB÷îì àlà¯,àîòè éðú÷ãk íúä ¦§§¨¤¨¦§¦§¨¨¦§¨¨¥©£¨
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`oifgeרו mipya cenr c sc ± oey`x wxtdcip
'åë øîåà éðàù.`id d`nh dz`ivn zrye ,dkezl uxy `vnp `d ,dtewa la` Ðáøåò

àãùå éúééà.did `l dpey`xd ziefae ,zxg` ziefl dtewd lhlhy xg`l Ðéàä éãëî
àåä äàîåè ÷ôñ øëëwifgzi` `l `dc ,jixt `l dtew` la` .rbp `l wtq rbp wtq Ð

,zilhn`e hgn` jxtinl ivn ,xkk` jixtc ikid ike .oey`xd zia ly ziefa d`neh

.ipynck iiepyleìàùéì úòã åá ïéàùrbp m`Ð

.rbp `l m`øåäè å÷ôñewtq :ol `niiw `dc Ð

,dheqn opixnbc meyn ,cigid zeyxa `nh Ð

.e`l m` d`nhp m` l`yil zrc da yi dheqy

ïðáøã äàîåèáxneg"c zelrn jpd oebk Ð

qxcn Ð oiyext icba :(a,k dbibg) "ycwa

elit` ,ikd meyne .(a,gi my) dnexz ilke`l

.xedh ewtq Ð cigid zeyxaóãð äìòxac Ð

"scn" :ixn`c zi` .dlw d`neh ,inp ikd .lwd

af ly epeilrc .`ed yeaye ,af ly epeilr Ð

dcp) "mizek zepa" wxta ,dxezd on xkk `nhn

d`nehl dxeng d`nehn aezkd ewzp :(a,al

oilke` `l` `nhn epi`c jl xnel ,dlw

`wlq ded ikd ,dipiaze` ik `xwirne .oiwyne

.`ed af ly epeilrc jzrcæéøôäùlicbdy Ð

dciwtn rxtnl d`nhy ,ezcn aigxde

.dciwtlãé ìò úèòîî úòì úòî àðúã éãééà
äãé÷ôì äãé÷ôî`lc ,dipzinl jixhvi`c Ð

`pz ,zaya cg`a dz`x dici weliq mr :`niz

.'ek inpïðáøã àîòè éàî`xeriy i`d i`n Ð

lldc dciwtl dciwtn `nlyac .zrl zrnc

zrn `l` ,dz`x dici weliq mr `nyc ,`gip

`ed `xeriy i`n zrl?äîöòá úùâøî äùàÐ

zed Ð dz`x dici weliq mrc `zi` m`e

.zybxnïë íà.zybxn dy`c Ðäéã àäú
äúòù`nhn i`n` zrl zrn elit`e Ð

.rxtnl'åëå ïäì åð÷ú íéîëç`id oizipzn Ð

zwcea zeidl dkixv `id minrt :(`,`i dcp)

.'ekúéøçù,dlil ly zexdh xiykdl Ð

dxedh `vnz m`y ,d`neh wtq llkn `ivedl

ziaxr `vnzykle .dlila dz`x `ly rcz Ð

.wtqn el` e`vi Ð d`nhåæåeiykr dwcay Ð

.dwca `ly miax mini ixde ,d`nh d`vne

äðåò äãéñôäoda dwqrzpy zexdh lk Ð

.deciqtd z`fd dperaäðåò éàîizy ixd Ð

oebk .zrl zrn epiidc ,dlilde meid ,od zeper

zexdh lk deciqtd Ð d`nh ziaxr d`vn m`

.yn` lye mei lyäøéúé äðåò éðùîåÐ

ly zexdh deciqtd ixdy ,qpw meyn deciqtd

qpw e`l Ðmei ly zexdh la` .qpw meyn yn`

,dxedh dz`vne zixgy dwca inp i`c ,`ed

ly zexdh dciqtd Ð d`nh dz`vne ziaxre

ci lr zhrnn dciwtl dciwtn" epiidc ,mei

."zrl zrnúåðåò ùìùdwca `l m` oebk Ð

ixdva dwcae ,miax minidl oi`nhnc Ð m

,yn` ,meid :zeper yly edl dedc ,zrl zrn

dl opiqpw `zyde .mixdv cr rxtnl lenz`e

.`l eze ,eqpwc `ed `cg :opaxe ,zeper izy

íäéúåãî ååùä íéîëç éðùîåwelgz `ly Ð

.rxtnl dl epzp helge reaw onf ,zrl zrna

oebk ,zeper ylyn onf eze` dzyr elit`e

Ð yn`e zixgy dwca `le ,mixdva dwcay

`l` ,dl reawd dpnf hrnle rexbl evx `l

.oixeriyl mixac ozz `ly ,mdixac ewqtàîéà úéòáéàdnvr dwca `ly ef eli`c .xkyp `heg `vnp Ð dxizi dper `l` qpwp `l zxn` i`c ,lenz`c mixdvn dl opinhn ikdl Ð

.mei ivge dlil `l` ciqtz `l Ð `ehgl dtiqede ,mixdvd cr dxgi`y iptne .mly zrl zrn zqpwp dzid Ð zixgy meid dl dwcae ,miax miniäñéðúéàã`le zixgy dqp`py Ð

.`ki` Ð "welgz `l"c `pyill .dqp`p `dc ,`kil Ð "xkyp `heg"c `pyill .dwcaïúòù ïééã íéùð òáøà.oda ievn mc oi`e ,miwleqn odincy iptn Ðäìåúá,minc zleza Ð

.oizipzna yxtn dleke ,oizipzna yxtn ikde ."dleza" dl ixw d`eyp `id elit`e ,dinin mc dz`x `ly'åë øîåà àñåã éáø.dilr `nlra opax ibilte Ðäúñå úòùá àìù àìà
.`a epnfa gxe` :xninl `kil `dc ,ded ikd inwn `nlc yginl `ki` ,dpnfa `ly dz`xc oeikc Ðòøôîì àîè äîúë,dzry dic Ð dzii`xac ab lr s` ,qeakd zry cr Ð

.rxtnl d`nhn Ð dzqe zrya `ly d`xz m`y ,rxtnl d`neh dii`xa opigky` `dc .rxtnl dnzk opi`nhnàéä ïðáø àîéì.rxtnl d`nhn Ð dzqe zrya `ly :ixn`c Ð
àî÷åìå

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

úéòáéàål`yil zrc ea yiy xac ied i` elit`c uxzl `a `lÐ opaxc d`neha `ni`

zrc mda oi` scne xkkc `ed zn`c oeik ,df uxzl el dnc ,xity iz`c

daexw dlitpdy itl ,dlitpa enk xedh mc`a zelzl oi` elit` :uxzn `l` .l`yil

xaeqy enk ,i`celux`d mr icbaa ixii`e ,opaxc d`neha ixii`c .xity iz` ,dywnd

iedc ,miyext icbaa :yxitc i"yxe .miyextl

`a dzry xaeqy d`xp ,dnexz ilke`l qxcn

`l jkle .l`yil zrc ea yiya elit` uxzl

meyn ,miyextl ux`d mr icbaa yxtl dvx

wxt zaya opixn`ck .oiliwn epiid `l mzdc

z` oitxey zewitq dyy lrc (a,eh) `nw

orbn i`ce lrc ,ux`d mr icba aiyge ,dnexzd

icba aiyge) .oilez Ð orbn wtq lre ,oitxey Ð

`wlqc yxtl leki did ezhiy itle .(ux`d mr

.ux`d mr icba epiid "scn"c dywnc dizrc

ixwi` mipdk zxezac meyn ,ok yxit `l `nye

yxit oiaf zkqna oke .af ly epeilr "scn"

.[a dpyn] iyy wxt zeicrae [a dpyn] :qxhpewd

ìë:dniz Ð dzry dic zqe dl yiy dy`

ded ?"micra zynynd" dpye wiqtd dnl

:xnel yie ?"dzry dic cvik" cin ipzinl dil

ixv Ð zqe dl yic ab lr s` ,ol rnyn `wcdk

opzc ab lr s` .`xnba xn`ck ,micra ynyl

Ð dzry dic exn`y ab lr s`" :(`,`i) onwl

:opireny`l dil `pz `kd ,"zwcea zeidl dkixv

,zrl zrn hrnl `id daeyg dwica dze`c

epiid ,onwlce .`xnba opixn`ck ,yecg iedc

`kd rnync `de .ozry oiicc miyp rax`a

idliyae ,dwica oikixv ozry oiicc oze` elit`c

xyr cg` lkc opz (a,gl dcp) "mizek zepa"

yxtne ,dxdh zwfga `id ixd dcpl dcp oiay

xn`w ikd elit`e ,dwica dkixv dpi`c :`xnba

.myl yxt` 'd zxfra ,zrl zrn `nhnc mzd
`ziixae
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ì ñðëð øBäè íãà" :øîBà éðàLéîð àëä ."dìèðe ,íL ¤£¦¥¨¨¨¦§©§¨§¨¨¨¨©¦
¯íãà !"àãLe ,àúà áøBò" :àîéðäðeëác¯,ïðéøîà ¥¨¥£¨§¨¨¨¦§©¨¨¨§¦©

äðeëa àlLc áøBò¯økk éàä ,éãkî .ïðéøîà àì¯ ¥§¤Ÿ§©¨¨¨¨§¦©¦§¥©¦¨
äàîeè ÷ôñ ìëå ,àeä ãéçiä úeLøa äàîeè ÷ôñ§¥§¨¦§©¨¦§¨§¥§¨

ãéçiä úeLøa¯!àîè d÷ôñ¯ïéàL øác éåäc íeMî ¦§©¨¦§¥¨¨¥¦§¨¥¨¨¤¥
ïéa ,ìàMéì úòc Ba ïéàL øác ìëå ,ìàMéì úòc Ba©©¦¨¥§¨¨¨¤¥©©¦¨¥¥

ãéçiä úeLøa ïéa íéaøä úeLøa¯éàå .øBäè B÷ôñ ¦§¨©¦¥¦§©¨¦§¥¨§¦
éðú÷c ,éîð à÷éc .ïðaøc äàîeèa àëä :àîéà úéòä¥¥¨¨¨§§¨§©¨©©§¨©¦§¨¨¥

""ócî."ócð äìò" áéúëãk ,àì :íéøîBà íéîëçå" ©¨§¦§¦¨¥¦¨©£¨¦§¦Ÿ
éøáãk àì :íéøîBà íéîëçå ,ïðaø eðz .'åë "äæ éøáãk§¦§¥¤¨©¨©©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥

éànL éøáãk àì .äæ éøáãk àìå äæ¯âééñ äNò àlL ¤§Ÿ§¦§¥¤Ÿ§¦§¥©©¤Ÿ¨¨§¨
ìlä éøáãk àìå ,åéøáãì¯:àlà .åéúBcî ìò æéøôäL ¦§¨¨§Ÿ§¦§¥¦¥¤¦§¦©¦¨¤¨

äãé÷tîe ,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòî¥¥§¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨
äãé÷ôì¯úòì úòî .úòì úòî ãé ìò úèòîî ¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥¥¥§¥

dîöò ä÷ãa ?ãöék ,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¥©¨§¨©§¨
úaLa ãçàaúàöîeàìå éLéìLe éðL äáLéå ,äøBäè §¤¨§©¨¨¨§¨§¨§¨¥¦§¦¦§Ÿ

,ä÷ãaäàîè äàöîe ä÷ãa éòéáøìå¯:íéøîBà ïéà ¨§¨§¨§¦¦¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦
äãé÷tîe .úòì úòî àlà ,äãé÷ôì äãé÷tî ànèz§©¥¦§¦¨¦§¦¨¤¨¥¥§¥¦§¦¨
ä÷ãa ?ãöék ,úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥¥©¨§¨
dì äáLéå ,äøBäè úàöîe äðBLàø äòLa dîöò©§¨§¨¨¦¨¨¨§¨§¨§¨¨

,ä÷ãa àìå úéLéìLe äiðLúéòéáøìåäàöîe ä÷ãa §¦¨§¦¦§Ÿ¨§¨§¨§¦¦¨§¨¨§¨
äàîè¯äãé÷tî àlà ,úòì úòî ànèz :íéøîBà ïéà §¥¨¥§¦§©¥¥¥§¥¤¨¦§¦¨

ïåék ,àèéLt .äãé÷ôìäðBLàø äòLa dîöò ä÷ãác ¦§¦¨§¦¨¥¨§¨§¨©§¨§¨¨¦¨
äøBäè úàöîe¯!úòì úòî dì ïðénèî àì¯ãé ìò úèòîî úòì úòî" àðúc éãééà ¨¨§¨¨§©¦©¨¥¥§¥©§¥¦§¨¥¥§¥§©¤¤©©

éàî :äaø øîà ."úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tî" éîð àðz ,"äãé÷ôì äãé÷tî¦§¦¨¦§¦¨§¨©¦¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥¨©©¨©
ïðaøc eäééîòè¯äaøå !dúòL dic àäz ,ïk íà :ééaà déì øîà .dîöòa úLbøî äMà¯ ©£©§§©¨©¦¨©§¤¤§©§¨¨©¥©©¥¦¥§¥©¨§¨¨§©¨

?ïðaøc eäééîòè éàî àlà .éòác àeä ééaàì éãeãçì¯:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàc àä ék §©¥§©©¥§¨¥¤¨©©£©§§©¨©¦¨©£©©§¨¨©§¥
ïäì eðwz íéîëçúBðáìúéøçL .úéáøòå úéøçL ïîöò úB÷ãBa eäiL ìàøNé¯øéLëäì £¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¤§§©§¨©£¦§©§¦©£¦§©§¦

úéáøòå ,äìéì ìL úBøäè¯ä÷ãa àìå ìéàBä Bæå .íBé ìL úBøäè øéLëäì¯.äðBò äãéñôä ¨¢¤©§¨§©§¦§©§¦¨¢¤§¦§Ÿ¨§¨¦§¦¨¨
?"äðBò" éàî¯ìL dì zçkLî ïéðîéæ àäå :àáøì àtt áø déì øîà .äøéúé äðBòúBðBò L ©¨¨§¥¨¨©¥©©¨§¨¨§¨¦§¦©§©©§¨¨
!úòì úòîa¯eåLäíéîëçïäéúBcî÷Bìçz àlL ,úòîaàäé àlL :àîéà úéòaéà .úòì §¥¥§¥¦§£¨¦¦¥¤¤Ÿ©£§¥¥§¥¦¨¥¥¨¤Ÿ§¥

?eäééðéa éàî .økNð àèBç¯:eäééðéa àkéàäñéðúàc"úñå dì LiL äMà ìk" .ä÷ãa àìå ¥¦§¨©¥©§¦¨¥©§§¦§¦¨§¨¨§¨¨¦¨¤¥¨¤¤
ïéic íéLð òaøà :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ,ïðaø àìå àéä àñBc éaø ïéúéðúî àîéì .['åëå]¥¨©§¦¦©¦¨¦§¨©¨©§©§¨©¦¡¦¤¤¥©§©¨¦©¨

úñå dì LiL äMà ìk :øîBà àñBc éaø .äð÷æe ,ä÷éðî ,úøaeòî ,äìeúa ,ïúòL¯dic ¨¨¨§¨§¤¤¥¦¨§¥¨©¦¨¥¨¦¨¤¥¨¤¤©¨
àñBc éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà !dúòL¯úòLa àlL àlà ¨¨¨£¦¥¨©¨©©¨¨§¦¦©¨©£¥§©¦¨¤¨¤Ÿ¦§©

dzñå úòLa ìáà ,dzñå¯dzñå úòLa ïéúéðúîe ,déì eãBî¯àñBc éaøc ììkî .ìkä éøáãå ¦§¨£¨¦§©¦§¨¥©§¦¦¦§©¦§¨§¦§¥©Ÿ¦§¨§©¦¨
¯dîúk úñå dì LiL äMà :ïðaø eðúc àäì àðz ïàî .øîà dzñå úòLa àlL eléôà£¦¤Ÿ¦§©¦§¨¨©©§¨§¨§¨©¨©¦¨¤¥¨¤¤¦§¨

dzñå úòLa àlL äàøz íàL ,òøôîì àîè¯àìå àéä ïðaø àîéð ,úòì úòî äànèî ¨¥§©§¥©¤¦¦§¤¤Ÿ¦§©¦§¨§©§¨¥¥§¥¥¨©¨©¦§¨
?àñBc éaø¯ïðaøc eäééìò àñBc éaø âéìt àì ïàk ãò ,àñBc éaø àîéz eléôà¯àlà ©¦¨£¦¥¨©¦¨©¨¨¨¥©¦¨£©§§©¨©¤¨

dzñå úòLa àlL ìáà ,dzñå úòLa¯ïéúéðúîe .eäì éãBî¯,àéä àñBc éaøå ,dzñå úòLa ¦§©¦§¨£¨¤Ÿ¦§©¦§¨¥§©§¦¦¦§©¦§¨§©¦¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dcp(oey`x meil)

ì ñðëð øBäè íãà ,øîBà éðàLdìèðe íLla` ,rwxwd lr dgipde ¤£¦¥¨¨¨¦§©§¨§¨¨
dkeza uxy `vnp ixd ,opgei iaxe diwfg da ewlgpy dtewa
ef `xaq da jiiy `le ,`id d`nh dz`ivn zryae ,zxg` ziefa
mewnn d`neh miwifgny opgei iax xaeq okl ,'xne` ip`y' ly

.oey`xd dnewna d`nhp `ny miyyege mewnl
mc`y scd iab lry xkk iabl mixne` ep`y enk :`xnbd dywn

,rwxwd lr dgipd xedhénð àëäda `vnpy dtewa o`k mb - ¨¨©¦
zxg` ziefa uxyàãLe àúà áøBò àîéð`a axery xn`p - ¥¨¥£¨§¨

gpen didyke ,ef ziefa degipdy ixg` dtewl uxyd z` jilyde
.dkeza uxyd did `l dpey`xd ziefa

:`xnbd zvxznäðeëác íãà,eiyrn dyerïðéøîàmixne` ep` - ¨¨¦§©¨¨¨§¦©
la` ,rwxwd iab lr dgipde xkkd z` lhp ok`y xyt`yáøBò¥

äðeëa àlLc,eiyrn dyerïðéøîà àìepi`y ,ok mixne` oi` - §¤Ÿ§©¨¨Ÿ¨§¦©
my didy xneln dtewl uxyd z` jilydy xnel xzei xazqn

.dligzn
lry xkk oipra dlrnl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .scd iabøkk éàä éãkîd`vnpy ef xkk ixd - ¦§¦©¦¨
rwxwd iab lr,àeä ãéçiä úeLøa äàîeè ÷ôñdrbp m` wtq yiy §¥§¨¦§©¨¦

,scd zgz gpen didy `nhd cbaaúeLøa äàîeè ÷ôñ ìëå§¨§¥§¨¦§
,àîè d÷ôñ ,ãéçiä:`xnbd daiyn .dxedh xkkd recneíeMî ©¨¦§¥¨¨¥¦

éåäc[`id ef xkky-],ìàMéì úòc Ba ïéàL øácxyt` i`y §¨¥¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` `nhd cbaa drbp m` dl`ylúòc Ba ïéàL øác ìëå§¨¨¨¤¥©©

ìïéa ,ìàMé`vnp m`íéaøä úeLøaeïéa`vnp m`,ãéçiä úeLøa ¦¨¥¥¦§¨©¦¥¦§©¨¦
,øBäè B÷ôñcnlp '`nh cigid zeyxa d`neh wtq' oicdy oeik §¥¨

oi`y xace ,`l e` d`nhp m` l`yil zrc da yi dheqe ,dheqn
.dheqn cnlp `l l`yil zrc ea

:sqep uexizàîéà úéòaàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -àëä §¦¨¥¥¨¨¨
`nh eizgz gpend cbady xaecn scd iab lry xkka o`k -

,ïðaøc äàîeèa`xnbd .xedh ewitq cigid zeyxa elit` jkle §§¨§©¨¨
:opaxc d`neha zxacn `ziixad ok`y dgikenénð à÷éc- ©§¨©¦

,`ziixad oeyln mb jk wcwecnéðz÷cepipyy -,'ócî'ernyny §¨¨¥©¨
,dlw d`neháéúëãk(el ek `xwie) aezky enk -,'ócð äìò' §¦§¦¨¤¦¨

.xzei dlw d`nehk zaygp opaxc d`nehe ,lw xac dpeekde
:dpyna epipy'åë äæ éøáãk àì íéøîBà íéîëçå,df ixack `le ©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤

dciwtl dciwtne dciwtl dciwtn ci lr zhrnn zrl zrn `l`
z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .zrl zrn ci lr zhrnn

:minkg ixacïðaø eðz,`ziixaaàìå äæ éøáãk àì íéøîBà íéîëçå ¨©¨¨©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ
éñ äNò àlL éànL éøáãk àì ,äæ éøáãkâé[xcbe wefig-]åéøáãì §¦§¥¤Ÿ§¦§¥©©¤Ÿ¨¨§¨¦§¨¨

dic mc d`exd dy`y xn`e ,rxtnl dy`d z` `nhl opaxcn
,dzryåéúBcî ìò æéøôäL ìlä éøáãk àìåaigxde licbdy - §Ÿ§¦§¥¦¥¤¦§¦©¦¨

s` zncewd dwicadn rxtnl `nhne ,i`cn xzei xingdl ezcn
ax onf oevigd ziaa akrzn mcd oi` i`cey ,miax mini exar m`

,jk lk,úòì úòî àlà,zery rax`e mixyr `edyìò úèòîî ¤¨¥¥§¥§©¤¤©
,äãé÷ôì äãé÷tî ãé,zncewd dwicadny onfd z` xnelk ©¦§¦¨¦§¦¨

.úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe:`ziixad zx`anúòî ¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥¥¥
,ãöék äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòìy oebkdîöò ä÷ãa §¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¥©¨§¨©§¨

úàöîe ,úaMa ãçàadnvräáLéå ,äøBäèmeiàìå éLéìLe éðL §¤¨©©¨¨¨§¨§¨§¨¥¦§¦¦§Ÿ
äàöîe ä÷ãa éòéáøìå ,ä÷ãadnvrànèz íéøîBà ïéà ,äàîè ¨§¨§¨§¦¦¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦§©¥

äãé÷ôì äãé÷tîmda drbpy zexdh lke ,dwical dwican - ¦§¦¨¦§¦¨
,ze`nh dpiidz dwcay xg` oey`x meinàlàwx d`nhn ¤¨

mda dwqrzpy zexdhjezaúèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe .úòì úòî¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤
,ãöék úòì úòî ãé ìòy oebkäðBLàø äòLa äîöò ä÷ãameid ly ©©¥¥§¥¥©¨§¨©§¨§¨¨¦¨

úàöîednvrdì äáLéå ,äøBäèdry,ä÷ãa àìå úéLéìLe äiðL ¨¨§¨§¨§¨¨§¦¨§¦¦§Ÿ¨§¨
äàöîe ä÷ãa úéòéáøìådnvrànèz íéøîBà ïéà ,äàîèrxtnl §¨§¦¦¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦§©¥

jeza mda dwqrzpy zexdhd lk z`àlà ,úòì úòîwx d`nhn ¥¥§¥¤¨
,äãé÷ôì äãé÷tîonfdn mda dwqrzpy zexdhd z` wx xnelk ¦§¦¨¦§¦¨

.eiykr cr dpey`x drya dwcay dwicad xg`y
.'zrl zrn ci lr zhrnn dciwtl dciwtn' minkg ixaca epipy

:`xnbd jk lr dywnàèéLtdkxved dnle df oic `ed heyt - §¦¨

,erinydl `ziixadixdäðBLàø äòLa dîöò ä÷ãác ïåékly ¥¨§¨§¨©§¨§¨¨¦¨
meidäøBäè úàöîei`cedì ïðénèî àìdze` mi`nhn oi` - ¨¨§¨Ÿ§©¦©¨

rxtnl,úòì úòîd`vne dnvr dwca df mei zligza ixdy ¥¥§¥
:`xnbd zvxzn .dxedh `idyàðúc éãééà`pzd dpyy oeikn - ©§¥§¨¨

y,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòîeprinydl jxvedy ¥¥§¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨
jkl ,dwcay xg` oey`x mein rxtnl d`nhy xn`p `ly df oic

énð àðzy mb dpy -,úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tî ¨¨©¦¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥
.yecig oi` ok` df oicay s`

:minkg ly mnrh zx`an `xnbdïðaøc eäééîòè éàî ,äaø øîà̈©©¨©©§©§§©¨¨
meyn ,zrl zrn d`nhny mixaeqd minkg ly mnrh dn -

yîöòa úLbøî äMàddwcay ixg` dz`x m`e ,mcd z`ivia ¦¨©§¤¤§©§¨
.dyibxn dzid

:`xnbd dywn .dax ly enrh z` dgec `xnbdééaà déì øîà̈©¥©©¥
,daxlïk íà,mcd z`ivia dyibxn dy`y meyn mnrhyàäz ¦¥§¥

dzòL dic:`xnbd zx`an .llk rxtnl d`nh `dz `le i`nyk ©¨©§¨
äaøå,df mrh xn`yéòác àeä ééaàì éãecçìccgl dvx `ed - §©¨§©¥§©©¥§¨¥

.jk lr epl`yiy ick df mrh xn` okle ,iia` z`
:`xnbd zl`eyïðaøc eäééîòè éàî àlàly mnrh zn`a dn - ¤¨©©§©§§©¨¨

`ed mnrh :`xnbd daiyn .zrl zrn d`nhny mixaeqd minkg
øîàc àä ékxn`y enk -eðwz íéîëç ,ìàeîL øîà äãeäé áø ¦¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¦¦§

ìàøNé úBðáì ïäìzexdha zeweqrdúéøçL ïîöò úB÷ãBa eäiL ¨¥¦§¦§¨¥¤§§©§¨©£¦
úéøçL ,úéáøòåick,äìéì ìL úBøäè øéLëäìwtq llkn o`ivedl §©§¦©£¦§©§¦§¨¤©§¨

,dlila dz`x `ly rcz dxedh `vnz m`y ,d`neh
dwqrzdy zexdhdy rcz d`nh `idy jk xg` `vnzykle

,zexedh i`ce dlila mdaúéáøòåickíBé ìL úBøäè øéLëäì §©§¦§©§¦§¨¤
wtq llkn o`ivedl,jk xg` d`xz m` d`nehådy`Bædwcay §

,dwca `ly miax mini exare ,d`nh d`vne eiykrìéàBädxare ¦
minkg zpwz lrä÷ãa àìåy deqpw ,ziaxre zixgyäãéñôä §Ÿ¨§¨¦§¦¨

,äðBòdpera oda dwqrzpy zexdhd lky ,dlil e` mei epiidc ¨
:`xnbd zl`ey .ze`nh z`fdéàîdciqtdy dpeekd dn -,äðBò ©¨

.zrl zrn d`nhn ixdy ,dlile mei ,zeper izy dciqtd ixd
dciqtdy `id dpeekd :`xnbd daiynäøéúé äðBò,qpw meyn ¨§¥¨

oebk ,oick zwcea dzid m` s` dciqtn dzid zg` dper ixdy
,d`nh d`vne ziaxr dwcae dxedh d`vne zixgya dwca m`
eqpw dwca `ly efe ,meia mda dwqrzpy zexdhd z` dciqtd
zexdhd z` mb ciqtzy ,zrl zrn rxtnl `nhl dze`

.dlila mda dwqrzpy
:`xnbd dywndì úçkLî ïéðîéæ àäå ,àáøì àtt áø déì øîà- ¨©¥©¨¨§¨¨§¨¦§¦©§©©¨

yiy `ven dz` minrt ixdeìL,úòì úòîa úBðBò L`l m` oebk ¨Ÿ§¥¥§¥
mi`nhn ep`y ,d`nh d`vne mixdva dwcae ,miax mini dwca
dlila ,meid ,zeper yly d`nhne ,qpw meyn zrl zrn dze`
izy dze` miqpewy `vnpe ,mixdvd cr rxtnl lenz`e ,xary
`ax uxiz .zg` dper `l` dze` eqpw `l minkg ixde ,zeper

:`tt axlïäéúBcî íéîëç eåLä`nhzy reaw onf dl epzpe ¦§£¨¦¦¥¤
yly jk ici lr d`nhny mewna elit`e zrl zrn rxtnl

ick ,dl reawd dpnf hrnle rexbl evx `le ,zeper÷Bìçz àlL¤Ÿ©£
,úòì úòîa:sqep uexiz .oixeriyl mdixac ozz `ly xnelk §¥¥§¥
àîéà úéòaéàzrl zrn d`nhny mrhdy xn`z dvxz m`e - ¦¨¥¥¨

ick `ed df ote`a mb,økNð àèBç àäé àlLqepwpy xn`z m`y ¤Ÿ§¥¥¦§¨
`vnp ,ea dwcay meid iptly dlild epiidc ,zg` dper wx dze`
zixgya meid dwcae miax mini dwca `ly dy`y ,xkyp `heg
mixdvd cr wecaln dxgi`y efe ,mly zrl zrn zqpwp dzid
:`xnbd zl`ey .mei ivge dlil `l` ciqtz `l `ehgl dtiqede

eäééðéa éàîdaiyn .df xe`ial df xe`ia oia lcadd edn - ©¥©§
:`xnbdeäééðéa àkéàote`a mivexizd oia lcad yi -äñéðzàc ¦¨¥©§§¦§¦¨

ä÷ãa àìådxn`y oeyll ,zixgya dwca `le dqp`py - §Ÿ¨§¨
df mrh jiiy `l o`k ,xkyp `heg `di `ly ick `ed mrhdy
dxn`y oeylle ,dlildn `l` rxtnl `nhz `le ,dqp`p ixdy
mrh jiiy o`k mb dy`l dy` oia wlgl `ly ick `ed mrhdy
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dcp(oey`x meil)

ì ñðëð øBäè íãà ,øîBà éðàLdìèðe íLla` ,rwxwd lr dgipde ¤£¦¥¨¨¨¦§©§¨§¨¨
dkeza uxy `vnp ixd ,opgei iaxe diwfg da ewlgpy dtewa
ef `xaq da jiiy `le ,`id d`nh dz`ivn zryae ,zxg` ziefa
mewnn d`neh miwifgny opgei iax xaeq okl ,'xne` ip`y' ly

.oey`xd dnewna d`nhp `ny miyyege mewnl
mc`y scd iab lry xkk iabl mixne` ep`y enk :`xnbd dywn

,rwxwd lr dgipd xedhénð àëäda `vnpy dtewa o`k mb - ¨¨©¦
zxg` ziefa uxyàãLe àúà áøBò àîéð`a axery xn`p - ¥¨¥£¨§¨

gpen didyke ,ef ziefa degipdy ixg` dtewl uxyd z` jilyde
.dkeza uxyd did `l dpey`xd ziefa

:`xnbd zvxznäðeëác íãà,eiyrn dyerïðéøîàmixne` ep` - ¨¨¦§©¨¨¨§¦©
la` ,rwxwd iab lr dgipde xkkd z` lhp ok`y xyt`yáøBò¥

äðeëa àlLc,eiyrn dyerïðéøîà àìepi`y ,ok mixne` oi` - §¤Ÿ§©¨¨Ÿ¨§¦©
my didy xneln dtewl uxyd z` jilydy xnel xzei xazqn

.dligzn
lry xkk oipra dlrnl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .scd iabøkk éàä éãkîd`vnpy ef xkk ixd - ¦§¦©¦¨
rwxwd iab lr,àeä ãéçiä úeLøa äàîeè ÷ôñdrbp m` wtq yiy §¥§¨¦§©¨¦

,scd zgz gpen didy `nhd cbaaúeLøa äàîeè ÷ôñ ìëå§¨§¥§¨¦§
,àîè d÷ôñ ,ãéçiä:`xnbd daiyn .dxedh xkkd recneíeMî ©¨¦§¥¨¨¥¦

éåäc[`id ef xkky-],ìàMéì úòc Ba ïéàL øácxyt` i`y §¨¥¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` `nhd cbaa drbp m` dl`ylúòc Ba ïéàL øác ìëå§¨¨¨¤¥©©

ìïéa ,ìàMé`vnp m`íéaøä úeLøaeïéa`vnp m`,ãéçiä úeLøa ¦¨¥¥¦§¨©¦¥¦§©¨¦
,øBäè B÷ôñcnlp '`nh cigid zeyxa d`neh wtq' oicdy oeik §¥¨

oi`y xace ,`l e` d`nhp m` l`yil zrc da yi dheqe ,dheqn
.dheqn cnlp `l l`yil zrc ea

:sqep uexizàîéà úéòaàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -àëä §¦¨¥¥¨¨¨
`nh eizgz gpend cbady xaecn scd iab lry xkka o`k -

,ïðaøc äàîeèa`xnbd .xedh ewitq cigid zeyxa elit` jkle §§¨§©¨¨
:opaxc d`neha zxacn `ziixad ok`y dgikenénð à÷éc- ©§¨©¦

,`ziixad oeyln mb jk wcwecnéðz÷cepipyy -,'ócî'ernyny §¨¨¥©¨
,dlw d`neháéúëãk(el ek `xwie) aezky enk -,'ócð äìò' §¦§¦¨¤¦¨

.xzei dlw d`nehk zaygp opaxc d`nehe ,lw xac dpeekde
:dpyna epipy'åë äæ éøáãk àì íéøîBà íéîëçå,df ixack `le ©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤

dciwtl dciwtne dciwtl dciwtn ci lr zhrnn zrl zrn `l`
z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .zrl zrn ci lr zhrnn

:minkg ixacïðaø eðz,`ziixaaàìå äæ éøáãk àì íéøîBà íéîëçå ¨©¨¨©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ
éñ äNò àlL éànL éøáãk àì ,äæ éøáãkâé[xcbe wefig-]åéøáãì §¦§¥¤Ÿ§¦§¥©©¤Ÿ¨¨§¨¦§¨¨

dic mc d`exd dy`y xn`e ,rxtnl dy`d z` `nhl opaxcn
,dzryåéúBcî ìò æéøôäL ìlä éøáãk àìåaigxde licbdy - §Ÿ§¦§¥¦¥¤¦§¦©¦¨

s` zncewd dwicadn rxtnl `nhne ,i`cn xzei xingdl ezcn
ax onf oevigd ziaa akrzn mcd oi` i`cey ,miax mini exar m`

,jk lk,úòì úòî àlà,zery rax`e mixyr `edyìò úèòîî ¤¨¥¥§¥§©¤¤©
,äãé÷ôì äãé÷tî ãé,zncewd dwicadny onfd z` xnelk ©¦§¦¨¦§¦¨

.úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe:`ziixad zx`anúòî ¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥¥¥
,ãöék äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòìy oebkdîöò ä÷ãa §¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¥©¨§¨©§¨

úàöîe ,úaMa ãçàadnvräáLéå ,äøBäèmeiàìå éLéìLe éðL §¤¨©©¨¨¨§¨§¨§¨¥¦§¦¦§Ÿ
äàöîe ä÷ãa éòéáøìå ,ä÷ãadnvrànèz íéøîBà ïéà ,äàîè ¨§¨§¨§¦¦¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦§©¥

äãé÷ôì äãé÷tîmda drbpy zexdh lke ,dwical dwican - ¦§¦¨¦§¦¨
,ze`nh dpiidz dwcay xg` oey`x meinàlàwx d`nhn ¤¨

mda dwqrzpy zexdhjezaúèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe .úòì úòî¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤
,ãöék úòì úòî ãé ìòy oebkäðBLàø äòLa äîöò ä÷ãameid ly ©©¥¥§¥¥©¨§¨©§¨§¨¨¦¨

úàöîednvrdì äáLéå ,äøBäèdry,ä÷ãa àìå úéLéìLe äiðL ¨¨§¨§¨§¨¨§¦¨§¦¦§Ÿ¨§¨
äàöîe ä÷ãa úéòéáøìådnvrànèz íéøîBà ïéà ,äàîèrxtnl §¨§¦¦¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦§©¥

jeza mda dwqrzpy zexdhd lk z`àlà ,úòì úòîwx d`nhn ¥¥§¥¤¨
,äãé÷ôì äãé÷tîonfdn mda dwqrzpy zexdhd z` wx xnelk ¦§¦¨¦§¦¨

.eiykr cr dpey`x drya dwcay dwicad xg`y
.'zrl zrn ci lr zhrnn dciwtl dciwtn' minkg ixaca epipy

:`xnbd jk lr dywnàèéLtdkxved dnle df oic `ed heyt - §¦¨

,erinydl `ziixadixdäðBLàø äòLa dîöò ä÷ãác ïåékly ¥¨§¨§¨©§¨§¨¨¦¨
meidäøBäè úàöîei`cedì ïðénèî àìdze` mi`nhn oi` - ¨¨§¨Ÿ§©¦©¨

rxtnl,úòì úòîd`vne dnvr dwca df mei zligza ixdy ¥¥§¥
:`xnbd zvxzn .dxedh `idyàðúc éãééà`pzd dpyy oeikn - ©§¥§¨¨

y,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòîeprinydl jxvedy ¥¥§¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨
jkl ,dwcay xg` oey`x mein rxtnl d`nhy xn`p `ly df oic

énð àðzy mb dpy -,úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tî ¨¨©¦¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥
.yecig oi` ok` df oicay s`

:minkg ly mnrh zx`an `xnbdïðaøc eäééîòè éàî ,äaø øîà̈©©¨©©§©§§©¨¨
meyn ,zrl zrn d`nhny mixaeqd minkg ly mnrh dn -

yîöòa úLbøî äMàddwcay ixg` dz`x m`e ,mcd z`ivia ¦¨©§¤¤§©§¨
.dyibxn dzid

:`xnbd dywn .dax ly enrh z` dgec `xnbdééaà déì øîà̈©¥©©¥
,daxlïk íà,mcd z`ivia dyibxn dy`y meyn mnrhyàäz ¦¥§¥

dzòL dic:`xnbd zx`an .llk rxtnl d`nh `dz `le i`nyk ©¨©§¨
äaøå,df mrh xn`yéòác àeä ééaàì éãecçìccgl dvx `ed - §©¨§©¥§©©¥§¨¥

.jk lr epl`yiy ick df mrh xn` okle ,iia` z`
:`xnbd zl`eyïðaøc eäééîòè éàî àlàly mnrh zn`a dn - ¤¨©©§©§§©¨¨

`ed mnrh :`xnbd daiyn .zrl zrn d`nhny mixaeqd minkg
øîàc àä ékxn`y enk -eðwz íéîëç ,ìàeîL øîà äãeäé áø ¦¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¦¦§

ìàøNé úBðáì ïäìzexdha zeweqrdúéøçL ïîöò úB÷ãBa eäiL ¨¥¦§¦§¨¥¤§§©§¨©£¦
úéøçL ,úéáøòåick,äìéì ìL úBøäè øéLëäìwtq llkn o`ivedl §©§¦©£¦§©§¦§¨¤©§¨

,dlila dz`x `ly rcz dxedh `vnz m`y ,d`neh
dwqrzdy zexdhdy rcz d`nh `idy jk xg` `vnzykle

,zexedh i`ce dlila mdaúéáøòåickíBé ìL úBøäè øéLëäì §©§¦§©§¦§¨¤
wtq llkn o`ivedl,jk xg` d`xz m` d`nehådy`Bædwcay §

,dwca `ly miax mini exare ,d`nh d`vne eiykrìéàBädxare ¦
minkg zpwz lrä÷ãa àìåy deqpw ,ziaxre zixgyäãéñôä §Ÿ¨§¨¦§¦¨

,äðBòdpera oda dwqrzpy zexdhd lky ,dlil e` mei epiidc ¨
:`xnbd zl`ey .ze`nh z`fdéàîdciqtdy dpeekd dn -,äðBò ©¨

.zrl zrn d`nhn ixdy ,dlile mei ,zeper izy dciqtd ixd
dciqtdy `id dpeekd :`xnbd daiynäøéúé äðBò,qpw meyn ¨§¥¨

oebk ,oick zwcea dzid m` s` dciqtn dzid zg` dper ixdy
,d`nh d`vne ziaxr dwcae dxedh d`vne zixgya dwca m`
eqpw dwca `ly efe ,meia mda dwqrzpy zexdhd z` dciqtd
zexdhd z` mb ciqtzy ,zrl zrn rxtnl `nhl dze`

.dlila mda dwqrzpy
:`xnbd dywndì úçkLî ïéðîéæ àäå ,àáøì àtt áø déì øîà- ¨©¥©¨¨§¨¨§¨¦§¦©§©©¨

yiy `ven dz` minrt ixdeìL,úòì úòîa úBðBò L`l m` oebk ¨Ÿ§¥¥§¥
mi`nhn ep`y ,d`nh d`vne mixdva dwcae ,miax mini dwca
dlila ,meid ,zeper yly d`nhne ,qpw meyn zrl zrn dze`
izy dze` miqpewy `vnpe ,mixdvd cr rxtnl lenz`e ,xary
`ax uxiz .zg` dper `l` dze` eqpw `l minkg ixde ,zeper

:`tt axlïäéúBcî íéîëç eåLä`nhzy reaw onf dl epzpe ¦§£¨¦¦¥¤
yly jk ici lr d`nhny mewna elit`e zrl zrn rxtnl

ick ,dl reawd dpnf hrnle rexbl evx `le ,zeper÷Bìçz àlL¤Ÿ©£
,úòì úòîa:sqep uexiz .oixeriyl mdixac ozz `ly xnelk §¥¥§¥
àîéà úéòaéàzrl zrn d`nhny mrhdy xn`z dvxz m`e - ¦¨¥¥¨

ick `ed df ote`a mb,økNð àèBç àäé àlLqepwpy xn`z m`y ¤Ÿ§¥¥¦§¨
`vnp ,ea dwcay meid iptly dlild epiidc ,zg` dper wx dze`
zixgya meid dwcae miax mini dwca `ly dy`y ,xkyp `heg
mixdvd cr wecaln dxgi`y efe ,mly zrl zrn zqpwp dzid
:`xnbd zl`ey .mei ivge dlil `l` ciqtz `l `ehgl dtiqede

eäééðéa éàîdaiyn .df xe`ial df xe`ia oia lcadd edn - ©¥©§
:`xnbdeäééðéa àkéàote`a mivexizd oia lcad yi -äñéðzàc ¦¨¥©§§¦§¦¨

ä÷ãa àìådxn`y oeyll ,zixgya dwca `le dqp`py - §Ÿ¨§¨
df mrh jiiy `l o`k ,xkyp `heg `di `ly ick `ed mrhdy
dxn`y oeylle ,dlildn `l` rxtnl `nhz `le ,dqp`p ixdy
mrh jiiy o`k mb dy`l dy` oia wlgl `ly ick `ed mrhdy
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המשך בעמוד לא



`oifgeרח mipy` cenr d sc ± oey`x wxtdcip
àëôéà àî÷åìåinwe`l ivn xity `d ,da ixcd `nrh i`ne ,`xwirn dinwe`ck Ð

.opax Ð `ziixae ,lkd ixac Ð oizipznàøîåçìå àìå÷ì,`lewl `pniwe` `xwirn Ð

`pniwe` `zyde .ibilt Ð dzqe zrya `lyae ,dzry dic lkd ixac Ð dzqe zryac

ixac Ð dzqe zrya `lye .rxtnl dl `nhne xingnc `ki`e ,dzqe zrya Ð `zbelt

.rxtnl d`nhn lkdäàøú íàù éðú÷enk Ð

."xn xn`"'åë äàøú íàù`nl` Ð

ogky`c meyn ,rxtnl `nhn dnzkc mrhc

`l `zydc ,rxtnl d`nh dii`x eda

dy`c dpin rnye .dzii`xn xeng dnzk ded

dnzk oia opax beltc `ed ,zqe dl yic

dzii`xae ,rxtnl `nhn dnzkc :dzii`xl

zrya `ly dzii`xac meyn ,dzry dic

.rxtnl d`neh ogky` dzqeíéùð øàù àä
ïúòù ïééã íéîëç åøîàùrax` oebk Ð

,rxtnl d`nh dii`x eda ogky` `lc ,miyp

.rxtnl `nh epi` inp onzkïúééàøë ïîúë
.ze`nh jli`e o`kn Ð'åë ú÷åðéúî õåçÐ

:xn`c `de .`l inp ,`adle o`kn elit`c

`adle o`knc ,ozii`xk onzk minc zleza

`le ze`xl dpnf ribdyk epiid ,d`nh `din

.dz`xíãá ïéëìëåìîiz` i` drci `le Ð

.`l i` dtebnäì ïéùùåç ïéàoi` elit`e Ð

,dxar `l migah ly weyac ,zelzl dna dl

`dc .dzrc` e`le ,dxar :xninl `ki`

opaxc oinzkc ,xwir lk zelzl oi` dteba

ievn mcc ,dpnf ribda Ð opax xefb ike ,edpip

.minc da oi`e li`ed ,xefb `l Ð `da la` .da

eribiyn ,dpnf `ed dfi` yxtn onwle

za e` ,zexry izy d`iady ,mixerpd ini

`ly it lr s`e cg` meie dpy dxyr mizy

.zexry izy d`iadàðéðç éáøì äéì úéà éîå
ììë íúëo`kn elit`e ,miyp rax`a Ð

.`adleíéîúëá øéîçîã.dzii`xan ith Ð

ievn mc oi`e li`ed ,miyp rax` zii`xc

.dizifg iz` ikne ,iz` `zyd :opixn` ,oda

,welgl dwca i` :xninl `ki` mzka la`

.gkzyi` ded `xwirnà ïá àðéðç éáøñåðâéèð
ïúòù ïééã íéîëç åøîàù íéùð øîåà

ïúééàøë ïîúëminkg exn`y miyp ,xnelk Ð

o`kn d`nhl ozii`xk onzk ,ozry oiic

.`adleíúë äì ùéit lr s` ,`adle o`kn Ð

.dinin dz`x `lyèòîî åðéàzrn ci lr Ð

.dciwtl dciwtn ci lre zrläúéáì äîåäîù
.ynyl zxdnn =åì ãçàea gpwny Ð

.envraòøæ úáëù äðôçúåxg`lc elit`e Ð

.ol rnyn `w ,dciwtk iedil `l inp yinyz

àîéà úéòá éàåyinyz iptl cg mlerl Ð

ef ixd" ikd elit`e ,yinyz xg`l cge

cr :xn`z m`e .i`w yinyz xg`l` "dciwtk

xkfed dnl yinyz iptly?izxz oizipzn

zewica ipyc oizipznc `pz opireny`e ,ipzw

"micra zynyn" :xn`w ikde .opax dekxv`

lr s`e ,micra ynyl dilr devn :xnelk Ð

`edd Ð "dciwtk ef ixd" .zqe dl yiy it

.yinyz xg`lcéðú÷ úùîùîä àäåe`lc Ð

meyne ,ipzw `cg `nl` ,`ed daeg oeyl

dy`e :xn`w ikde .dl hwp "dciwtk ef ixd"

`nw`e ,dciwtk ef ixd Ð micra zynynd

dnl oey`x ,dcegl `xza` i`c .i`w inp

.xkfedúùîùîå éðú,edpip ilin izxze Ð

.yinyz mcew wecal devnc opireny`l `l` dil hwp `l `nwe .`xza` Ð dciwtk ixde ,micra ynyl dilr devn :xn`w ikdeúòì úòî àúùäjex` onfc lenz`c Ð

.micrc ef dciwt zhrnn ,`ed
äãé÷ôî
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àúééøáå,opaxk iz` `l ixnbl la` .rxtnl `nhnÐ dzqe zrya `lyc Ð lkd ixac

opixn`c ,xaq i`n `xwirn :xn`z m`e .inp dzqe zrya elit` edciclc

la` ,`nlr ilekk oizipzn inewe`l ira `xwirnc :xnel yie ?`xnegl opixn` `le ,`kti`

.`xnegl xn`we ,dia xcd ,`nlr ilekk inwe`l ivn `l Ð `ziixad `iadykàäx`y

Ð ozii`xk onzk ozry oiic minkg exn`y miyp

rax`an ith zqe dl yia xingdl yiy rnyn

dic zqe dl yia xn`c `qec iax ok m` ,miyp

:dywe .miyp rax`a dil zi`c oky lk ,dzry

,rax`a xfril` iaxk wiqtc (a,f) onwl ,ok m`c

xaq `qec iaxc oeik ?ediicda jd aiyg i`n`

`peeb i`dkc !ayginl dil ded `l ,dizek

dnzk zqe dl yiac `d :xnel yie .onwl opixn`

rax`n ith xingc meyn e`l ,rxtnl `nh

`ly eh` dzqe zrya xefbc meyn `l` ,miyp

.opixfb `l dii`xac ab lr s` ,dzqe zrya

éáø:i"yx yxit Ð minzka xingnc `id xi`n

m`c ,d`xp oi`e .dii`xan ith minzka xingnc

xingnc xnele jix`dl cenlzdl el dn ,ok

`id ,xi`n iax" :xninl dil ded ?minzka

d`exd :`ipz jenqac ,eze !xzei `le ,'eke "`ipzc

dpi` Ð mc d`exae ,dpipnl zlwlewn Ð mzk

inp mi`pz x`y `nl` .dpipnl zlwlewn

jdc ab lr s`e !dii`xan minzka ith exing`

dlrea z` d`nhn" :ipzwc ,xi`n iaxk `ziixa

:opixn` (`,eh dcp) "cid lk" wxtae ,"rxtnl

lkn .rxtnl dlrea d`nhn xi`n iaxl `wec

ilekk iz` edin ,dpipnl zlwlewnc `d ,mewn

:`ipz (a,bp dcp) "oniq `a" idliy oke .`nlr

.miycwa rxtnl dnvr d`nhn Ð mzk d`exd

yxt`y enk ,dpipnl zlwlewny oiprl ,epiide

`id xi`n iax" :yxtl d`xpe .'d zxfra my

xingdl libx `edy Ð "minzka xingnc

my) "oniq `a" wxt opzck ,opaxn ith minzka

iax ixac ,aef meyn oiyyegÐ mzk d`exd :(a,ap

.aef meyn minzka oi` :mixne` minkge .xi`n

oa `pipg iax Ð ?minkg o`n :mzd opixn`e

.`kd opixn`ck ,minzka xzei lwinc ,qepbihp`

onwl opixn`ck ,xi`n iax xingn izkec dnkae

,"dikxv dyery dy`" iab (a,hp)lk" wxtae

weca [oi`y] cra dwca :opixn` (`,ci dcp) "cid

Ð mc eilr d`vn xgnle ,`qtewa dgipde ,dl

xn`w jkle .oixdhn minkge ,`nhn xi`n iax

ab lr s`e ."minzka xingnc xi`n iax" :`kd

dli`yd :`ipz (`,hp dcp) "dy`d" wxtac

xi`n iax .dieba dlez dpi` Ð diebl dwelg

lkn !opaxn ith lwin `nl` .dieba dlez :xne`

.xingn zenewn aexa mewnìëonzk miypd

ef s` ef `l Ð 'ek exn`y miype rxtnl `nh

.ipzwéðúdic exn`y it lr s` Ð zynyne

.dzryàúùä:yexit Ð zhrnn zrl zrn

ik ,zixgy dwca `le drytc ,zrl zrn `zyd

mixdv ly dwica ,d`nh d`vne ziaxr dwca

zrn d`nhn `lc ,dhrin Ð yinyz xg`lc

melk dryt `le ,zixgy dwcayk oky lk .zrl

.zixgyn d`nhn `lc ,zhrnnc Ð
riiqn
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àúééøáe¯.ìkä éøác¯àî÷Bìå!àëtéà¯àkéàc ïåék ¨©§¨¦§¥©Ÿ§§¨¦§¨¥¨§¦¨
àle÷ì éîB÷Bàìàøîeçìe¯:éðú÷ .ïðéî÷Bî àøîeçì §¥§¨§§¨§§¨§¦©¨¨¥

dzñå úòLa àlL äàøz íàL"¯úòî äànhî ¤¦¦§¤¤Ÿ¦§©¦§¨¦©§¨¥¥
àîòè ,"úòì¯éâéìôc ,àeä úñå dì LiL äMàc §¥©§¨§¦¨¤¥¨¤¤¦§¦¦

dîúk ïéa ïðaødúéiàøìeøîàL íéLð øàL àä , ©¨©¥¦§¨¦§¦¨¨¨§¨¨¦¤¨§
ïúòL ïéic íéîëç¯ïîúk.ïúéiàøkàðéðç éaø ?éðî £¨¦©¨¨¨¨¦§¨¦§¦¨¨¨¦©¦£¦¨

ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàc .àéä ñBðâéèðà ïa¤©§¦§¦©£©©§¨¨©§¥
íéLpä ìk :ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø íeMî¯ïîúk ¦©¦£¦¨¤©§¦§¨©¨¦¦§¨

ïúòL ïéic íéîëç eøîàL íéLðå .òøôîì àîè¯ ¨¥§©§¥©§¨¦¤¨§£¨¦©¨¨¨¨
õeç ,ïúéiàøk ïîúkú÷BðézîúBàøì dpîæ òébä àlL ¦§¨¦§¦¨¨¦¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§

¯dlL ïéðéãñ eléôàLïéëìëeìîïéLLBç ïéà ,íãa ¤£¦§¦¦¤¨§§¨¦§¨¥§¦
:àéðúäå ?ììk íúk àðéðç éaøì déì úéà éîe .dì̈¦¦¥§©¦£¦¨¤¤§¨§¨©§¨
ïéic íéîëç eøîàL íéLðå ,àîè ïîúk íéLpä ìk̈©¨¦¦§¨¨¥§¨¦¤¨§£¨¦©¨

ïúòL¯:øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø .àîè ïîúk ¨¨¨¦§¨¨¥©¦£¦¨¤©§¦§¥
ïúòL ïéic íéîëç eøîàL íéLð¯éàî .íúk ïäì ïéà ¨¦¤¨§£¨¦©¨¨¨¨¥¨¤¤¤©

!ììk íúk ïäì ïéà :åàì¯,òøôîì íúk ïäì ïéà ,àì ¨¥¨¤¤¤§¨¨¥¨¤¤¤§©§¥©
.àaäìe ïàkî íúk ïäì Lé ìáà¯àn÷ àpúc ììkî £¨¥¨¤¤¤¦¨§©¨¦§¨§©¨©¨

?òøôîì eléôà :øáñ¯øéîçîc ,àéä øéàî éaø ,ïéà ¨©£¦§©§¥©¦©¦¥¦¦§©§¦
íéLpä ìk :àéðúc .íéîúk éab¯,òøôîì àîè ïîúk ©¥§¨¦§©§¨¨©¨¦¦§¨¨¥§©§¥©
ïúòL ïéic íéîëç eøîàL íéLðå¯,òøôîì àîè ïîúk §¨¦¤¨§£¨¦©¨¨¨¨¦§¨¨¥§©§¥©

íéLð :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¦
ïúòL ïéic íéîëç eøîàL¯ú÷Bðéúå .ïúéiàøk ïîúk ¤¨§£¨¦©¨¨¨¨¦§¨¦§¦¨¨§¦¤

úBàøì dpîæ òébäL¯,íúk dì Lédpîæ òébä àlLå ¤¦¦©§©¨¦§¥¨¤¤§¤Ÿ¦¦©§©¨
úBàøì¯?úBàøì dpîæ òébä éúîéàå .íúk dì ïéà ¦§¥¨¤¤§¥¨©¦¦©§©¨¦§

¯éîé eòébäMîíéøeòpä.'åë "íéãòa úLnLîäå" . ¦¤¦¦§¥©§¦§©§©¤¤§¥¦
LéîLú éðôlL ãò :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà¯ ¨©©§¨¨©§¥¥¤¦§¥©§¦

:àðéè÷ áø øîà ?àîòè éàî .äãé÷ôk èòîî Bðéà¥§©¥¦§¦¨©©£¨¨©©§¦¨
CBzîäîeänL.dúéáì¯éëåäîeäîéàî ,dúéáì ¦¤§¨§¥¨§¦§¨§¥¨©
?éåä¯dúéáì äneänL CBzî¯dðéàúñðëîïéøBçì ¨¥¦¤§¨§¥¨¥¨©§¤¤§¦

ïé÷ãñìåíéãòa úLnLîä :ïðz .¯,äãé÷ôk Bæ éøä §¦§¨¦§©©§©¤¤§¥¦£¥¦§¦¨
?LéîLz øçàì ãçå ,LéîLú éðôì ãç :åàì éàî©¨©¦§¥©§¦§©§©©©§¦

¯éãéàå éãéà ,àì¯ãçàå Bì ãçàå ,LéîLz øçàì ¨¦¦§¦¦§©©©§¦§¤¨§¤¨
úBða Cøc :ïðúãk .dì,íéãò éðLa úBLnLî ìàøNé ¨§¦§©¤¤§¦§¨¥§©§¦§¥¥¦

àîìLa úøîà éà ?éàî éàä .dì ãçàå Bì ãçà¤¨§¤¨¨©©¦¨§©¦§¨¨
LéîLz øçàì ãçå LéîLú éðôì ãç¯éøèöéà,C ©¦§¥©§¦§©§©©©§¦¦§§¦

dúéáì äneänL CBzî :àðéîà Czòc à÷ìñ¯àì ¨§¨©§¨¨¦¨¦¤§¨§¥¨¨
àlà .äãé÷ôk Bæ éøä :ïì òîLî à÷ ,øétL ä÷ãä§¨©¦¨©§©¨£¥¦§¦¨¤¨

LéîLz øçàì éãéàå éãéà :úøîà éà¯!àèéLt¯ ¦¨§©¦¦§¦¦§©©©§¦§¦¨
,ìcøçk íc útè äàøz ànL :àîéúc eäîäptçúe ©§¥¨¤¨¦§¤¦©¨§©§¨§©¤¨

òøæ úáëL¯ézL :àîéà úéòaéàå .ïì òîLî à÷ ¦§©¤©¨©§©¨§¦¨¥¥¨§¥
úB÷éãáäeëøöàãç ,ïðaø¯ãçå ,LéîLú éðôì §¦©§§¨©¨©©¦§¥©§¦§©

¯"äãé÷ôk Bæ éøä" éðú÷ éëå ,LéîLz øçàì¯.LéîLz øçàlà¯"úLnLîä" àäå §©©©§¦§¦¨¨¥£¥¦§¦¨©§©©©§¦§¨©§©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dcp(ipy meil)

àúééøáed`nhn dzqe zrya `ly d`exd dy`y epipyy ¨©§¨
k zrl zrn rxtnlìkä éøác.diepy `id ¦§¥©Ÿ

:`xnbd zl`eyàëtéà àî÷Bìåepcnrdy enke ,jtidl cinrpe - §§¨¦§¨
dzry dic mc d`exdy dpeyy epzpyne ,oey`xd uexiza
iaxl micen minkgy ,lkd ixacke dzqe zrya dz`xa zwqer
dpeyy `ziixade ,dzry dicy dzqe zrya dz`xa `qec
ewlgpy ,minkgk rxtnl d`nhn dzqe zrya `ly d`exdy
,rxtnl d`nhny dzqe zrya `ly d`exa `qec iax lr

:`xnbd daiyn .mcewd uexizdn epxfg mrh dfi`neàkéàc ïåék¥¨§¦¨
àøîeçìe àle÷ì éîe÷Bàìmzwelgn z` cinrdl xyt`y oeik - §¥§¨§§¨

lkd ixacl dzqe zrya dz`xay] `lewl `qec iaxe minkg ly
epcnrdy enk [dzqe zrya `ly d`exa ewlgpe dzry dic
la` ,dzqe zrya dz`xa ewlgpy] `xnegle ,oey`xd uexiza
epcnrdy enk [rxtnl d`nhn lkd ixacl dzqe zrya `ly

,ipyd uexizaïðéî÷Bî àøîeçìmzwelgn z` cinrdl epl yi - §§¨§¦©
.ipyd uexizk `xnegl

:lirl d`aedy `ziixad ixaca dpc `xnbdéðz÷`ziixaa ¨¨¥
d`nh dzqe zrya mzk d`vny dy` ,dlrnl d`aedy
,dzry dic dzqe zrya mc d`ex dzid m`y it lr s`e ,rxtnl

meynäàøz íàLmcäànèî dzñå úòLa àlLrxtnlúòî ¤¦¦§¤¤Ÿ¦§©¦§¨§©§¨¥¥
,úòìmzka mb ,mc zii`xa rxtnl d`nhny ote` yiy oeike §¥

mzkd `di `ly zeywdl oi`e ,rxtnl d`nhny xnel xyt`
:`xnbd zwiicn .dxenb dii`xn xengúñå dì LiL äMàc àîòè©£¨§¦¨¤¤¨¤¤
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רט oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtdcip
àëôéà àî÷åìåinwe`l ivn xity `d ,da ixcd `nrh i`ne ,`xwirn dinwe`ck Ð

.opax Ð `ziixae ,lkd ixac Ð oizipznàøîåçìå àìå÷ì,`lewl `pniwe` `xwirn Ð

`pniwe` `zyde .ibilt Ð dzqe zrya `lyae ,dzry dic lkd ixac Ð dzqe zryac

ixac Ð dzqe zrya `lye .rxtnl dl `nhne xingnc `ki`e ,dzqe zrya Ð `zbelt

.rxtnl d`nhn lkdäàøú íàù éðú÷enk Ð

."xn xn`"'åë äàøú íàù`nl` Ð

ogky`c meyn ,rxtnl `nhn dnzkc mrhc

`l `zydc ,rxtnl d`nh dii`x eda

dy`c dpin rnye .dzii`xn xeng dnzk ded

dnzk oia opax beltc `ed ,zqe dl yic

dzii`xae ,rxtnl `nhn dnzkc :dzii`xl

zrya `ly dzii`xac meyn ,dzry dic

.rxtnl d`neh ogky` dzqeíéùð øàù àä
ïúòù ïééã íéîëç åøîàùrax` oebk Ð

,rxtnl d`nh dii`x eda ogky` `lc ,miyp

.rxtnl `nh epi` inp onzkïúééàøë ïîúë
.ze`nh jli`e o`kn Ð'åë ú÷åðéúî õåçÐ

:xn`c `de .`l inp ,`adle o`kn elit`c

`adle o`knc ,ozii`xk onzk minc zleza

`le ze`xl dpnf ribdyk epiid ,d`nh `din

.dz`xíãá ïéëìëåìîiz` i` drci `le Ð

.`l i` dtebnäì ïéùùåç ïéàoi` elit`e Ð

,dxar `l migah ly weyac ,zelzl dna dl

`dc .dzrc` e`le ,dxar :xninl `ki`

opaxc oinzkc ,xwir lk zelzl oi` dteba

ievn mcc ,dpnf ribda Ð opax xefb ike ,edpip

.minc da oi`e li`ed ,xefb `l Ð `da la` .da

eribiyn ,dpnf `ed dfi` yxtn onwle

za e` ,zexry izy d`iady ,mixerpd ini

`ly it lr s`e cg` meie dpy dxyr mizy

.zexry izy d`iadàðéðç éáøì äéì úéà éîå
ììë íúëo`kn elit`e ,miyp rax`a Ð

.`adleíéîúëá øéîçîã.dzii`xan ith Ð

ievn mc oi`e li`ed ,miyp rax` zii`xc

.dizifg iz` ikne ,iz` `zyd :opixn` ,oda

,welgl dwca i` :xninl `ki` mzka la`

.gkzyi` ded `xwirnà ïá àðéðç éáøñåðâéèð
ïúòù ïééã íéîëç åøîàù íéùð øîåà

ïúééàøë ïîúëminkg exn`y miyp ,xnelk Ð

o`kn d`nhl ozii`xk onzk ,ozry oiic

.`adleíúë äì ùéit lr s` ,`adle o`kn Ð

.dinin dz`x `lyèòîî åðéàzrn ci lr Ð

.dciwtl dciwtn ci lre zrläúéáì äîåäîù
.ynyl zxdnn =åì ãçàea gpwny Ð

.envraòøæ úáëù äðôçúåxg`lc elit`e Ð

.ol rnyn `w ,dciwtk iedil `l inp yinyz

àîéà úéòá éàåyinyz iptl cg mlerl Ð

ef ixd" ikd elit`e ,yinyz xg`l cge

cr :xn`z m`e .i`w yinyz xg`l` "dciwtk

xkfed dnl yinyz iptly?izxz oizipzn

zewica ipyc oizipznc `pz opireny`e ,ipzw

"micra zynyn" :xn`w ikde .opax dekxv`

lr s`e ,micra ynyl dilr devn :xnelk Ð

`edd Ð "dciwtk ef ixd" .zqe dl yiy it

.yinyz xg`lcéðú÷ úùîùîä àäåe`lc Ð

meyne ,ipzw `cg `nl` ,`ed daeg oeyl

dy`e :xn`w ikde .dl hwp "dciwtk ef ixd"

`nw`e ,dciwtk ef ixd Ð micra zynynd

dnl oey`x ,dcegl `xza` i`c .i`w inp

.xkfedúùîùîå éðú,edpip ilin izxze Ð

.yinyz mcew wecal devnc opireny`l `l` dil hwp `l `nwe .`xza` Ð dciwtk ixde ,micra ynyl dilr devn :xn`w ikdeúòì úòî àúùäjex` onfc lenz`c Ð

.micrc ef dciwt zhrnn ,`ed
äãé÷ôî
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àúééøáå,opaxk iz` `l ixnbl la` .rxtnl `nhnÐ dzqe zrya `lyc Ð lkd ixac

opixn`c ,xaq i`n `xwirn :xn`z m`e .inp dzqe zrya elit` edciclc

la` ,`nlr ilekk oizipzn inewe`l ira `xwirnc :xnel yie ?`xnegl opixn` `le ,`kti`

.`xnegl xn`we ,dia xcd ,`nlr ilekk inwe`l ivn `l Ð `ziixad `iadykàäx`y

Ð ozii`xk onzk ozry oiic minkg exn`y miyp

rax`an ith zqe dl yia xingdl yiy rnyn

dic zqe dl yia xn`c `qec iax ok m` ,miyp

:dywe .miyp rax`a dil zi`c oky lk ,dzry

,rax`a xfril` iaxk wiqtc (a,f) onwl ,ok m`c

xaq `qec iaxc oeik ?ediicda jd aiyg i`n`

`peeb i`dkc !ayginl dil ded `l ,dizek

dnzk zqe dl yiac `d :xnel yie .onwl opixn`

rax`n ith xingc meyn e`l ,rxtnl `nh

`ly eh` dzqe zrya xefbc meyn `l` ,miyp

.opixfb `l dii`xac ab lr s` ,dzqe zrya

éáø:i"yx yxit Ð minzka xingnc `id xi`n

m`c ,d`xp oi`e .dii`xan ith minzka xingnc

xingnc xnele jix`dl cenlzdl el dn ,ok

`id ,xi`n iax" :xninl dil ded ?minzka

d`exd :`ipz jenqac ,eze !xzei `le ,'eke "`ipzc

dpi` Ð mc d`exae ,dpipnl zlwlewn Ð mzk

inp mi`pz x`y `nl` .dpipnl zlwlewn

jdc ab lr s`e !dii`xan minzka ith exing`

dlrea z` d`nhn" :ipzwc ,xi`n iaxk `ziixa

:opixn` (`,eh dcp) "cid lk" wxtae ,"rxtnl

lkn .rxtnl dlrea d`nhn xi`n iaxl `wec

ilekk iz` edin ,dpipnl zlwlewnc `d ,mewn

:`ipz (a,bp dcp) "oniq `a" idliy oke .`nlr

.miycwa rxtnl dnvr d`nhn Ð mzk d`exd

yxt`y enk ,dpipnl zlwlewny oiprl ,epiide

`id xi`n iax" :yxtl d`xpe .'d zxfra my

xingdl libx `edy Ð "minzka xingnc

my) "oniq `a" wxt opzck ,opaxn ith minzka

iax ixac ,aef meyn oiyyegÐ mzk d`exd :(a,ap

.aef meyn minzka oi` :mixne` minkge .xi`n

oa `pipg iax Ð ?minkg o`n :mzd opixn`e

.`kd opixn`ck ,minzka xzei lwinc ,qepbihp`

onwl opixn`ck ,xi`n iax xingn izkec dnkae

,"dikxv dyery dy`" iab (a,hp)lk" wxtae

weca [oi`y] cra dwca :opixn` (`,ci dcp) "cid

Ð mc eilr d`vn xgnle ,`qtewa dgipde ,dl

xn`w jkle .oixdhn minkge ,`nhn xi`n iax

ab lr s`e ."minzka xingnc xi`n iax" :`kd

dli`yd :`ipz (`,hp dcp) "dy`d" wxtac

xi`n iax .dieba dlez dpi` Ð diebl dwelg

lkn !opaxn ith lwin `nl` .dieba dlez :xne`

.xingn zenewn aexa mewnìëonzk miypd

ef s` ef `l Ð 'ek exn`y miype rxtnl `nh

.ipzwéðúdic exn`y it lr s` Ð zynyne

.dzryàúùä:yexit Ð zhrnn zrl zrn

ik ,zixgy dwca `le drytc ,zrl zrn `zyd

mixdv ly dwica ,d`nh d`vne ziaxr dwca

zrn d`nhn `lc ,dhrin Ð yinyz xg`lc

melk dryt `le ,zixgy dwcayk oky lk .zrl

.zixgyn d`nhn `lc ,zhrnnc Ð
riiqn
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רי
oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtdcip

äãé÷ôì äãé÷ôî.`iran hren onfc ,meid zixgyc Ðäúòù äéã íåùî àîòèmeyn Ð

dcp akynk ,d`nh inp dhn Ð zrl zrn `inhnc ,zqe dl oi` m` `d .zqe dl yic

:(eh `xwie) aizkc ,eilry micba `nhl dxeng d`neh ea rbepd mc` `nhny dnvr

:opiqxb ikd ."eicba qaki dakyna rbi xy` lke"íéãâá àîèì íãà àîèìmc`dy Ð

erbp `ly it lr s`e ,eilry micba `nhn

.dhna micbaúòã åá ïéàù øáã äèî êä éãëî
àåä ìàùéìwtq Ð zrl zrne Ð,`ed d`neh

zexdh` `nlyac .'ek l`yil zrc ea oi`y lke

oda dweqr `idc oeikc ,`gip Ð dhn `la

zrc da yi `ide ,dcik edl eed ,dcia ozfge`e

,zgpen rwxw iab lrc oeik ,dhn `l` .l`yil

d`neh wtq lkc .xedh ewtqe ,`ed dcia e`lc

zrc da yi dheqe ,dl opixnb dheqn ,`nhl

.l`yiläèîá äúåà úåàùåð äéúåøáçùëÐ

cia dhn jd dil `iedc ,zrl zrn eze`a

.d`nh jkld ,l`yil zrc da yiy dizexag

íãà éãéá äàáädci lr d`nehc ,ef oebk Ð

ilka rbp wtq ,ecia uxy `yep oebke .d`a

it lr s`e .rbp `l wtq rwxw iab lr gpend

li`ed ,`nhind ilka weqr did `l mc`y

d`nehd drbp wtq ,mc` ici lr d`a d`nehde

da yiy enk dl opiayg Ð drbp `l wtq ilka

.`nh ewtq cigid zeyxae ,l`yil zrcïéìàùð
.`nh ,xnelk Ðìàùéì úòã åá ùéù éîëike Ð

ewtq Ð l`yil zrc ea oi`y xac :opixn`

rwxw iab lr ilk lv` lhend uxy oebk ,xedh

.rbp `l wtq rbp wtqåúéìèá óèòúî äéä
åãöá úåøäèå`nih wtq .`nh did `ede Ð

`l wtq ,etzk lr ediabdyk zilha zexdh

.xedh `ede ,uxy oebk ,ecva ze`nh e` .rbpª

.`nhp `l wtq ,ezilh `nhp wtqøåäè`w Ð

iedc meyn ,cigid zeyxa elit`c ,jzrc `wlq

icia d`ac ab lr s`e .l`yil zrc ea oi`y xac

oi`e rwxw iab lr zegpen zexdhe li`ed ,mc`

.mdilr oil`yp oi` ,ecia ofge`äðùmrt Ð

.dlgza rbpy recia Ð eiykr rbi m` ,zxg`

ïéðåù ïéà,rbp `l okl mcewe rbp eiykr `ny Ð

.selig e`äòâîëepi`y ,dcp ea drbpy ilka Ð

`nhn epi`e ,`ed oey`x ixdy ,mc` `nhn

.d`nehd a` `l` mc`àîèî àì äáëùî óà
íãàdayene dakyn :xn`c ,ixirfl `iywe Ð

.micba `nhl s` mc` `nhnñøç éìëlevip Ð

gezt ilk lke" :(hi xacna) aizkc ,znd ld`a

cinv yi `d "`nh eilr lizt cinv oi` xy`

.xedh Ð eilr liztìåöéð åðéàhiqd m` Ð

xg`l dzhiqd eli`k `nh Ð zrl zrn jeza

.onwl `ziixaa `ipzck ,dzii`xïðéàù ïéã åðéà
úòì úòîá ïéìåöéðdcp akynk e`nhiy Ð

.eilry micbae mc` ,dnvr
òâîë
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òééñî?micbae mc` `nhl opirny `l oizipznnc :dniz Ð ixirfl diléãëîdhn

eayi" xity ixwinÐoda oiweqry oeikc ,jixt`lzexdhnÐl`yilzrc ea oi`

.qxhpewd yxitck ,"l`yil zrcäéúåøáçùë:`kd rnynÐdhna dze` ze`yep

."l`yil zrc ea yiy xac" dhn ixwncÐdhna dze` ze`yep dizexagc oeikc `hiytc

`nw wxt seqac :xy` oa wgvi epiaxl dnize

xyaa `vnpy hgnd lre :xn`w (`,hi) migqtc

`nhhgna :dl iwene .zexedhmicide oikqdyÐ

.`ed miaxd zeyx dxfrc meynÐzexedhe ,zn

:jixte .`nh ded Ð cigid zeyx ded i` la`

iaxk xn`c `ed !l`yil zrc ea oi` `de ?i`n`

Ð mc` icia d`ad d`neh wtq :xn`c ,opgei

dne ,mzd dywn i`n ,`zyde .dilr oil`yp

qtez mc`c oeikc ,opgei iaxc jd iiez`l jixv

"l`yil zrc ea yiy xac" aeyg Ð oikqd z`

:xnel yie ?`kd rnynck ,opgei iax `la elit`

"l`yil zrc ea yiy xac" ith aiyg `kdc

dcpc meyn ,dhna dze` ze`yep dizexagyk

meyn :inp i` .l`yil zrc da yi d`nhnd inp

`yna ze`nh md mb ,ze`yepd dizexag mby

oikqd `l` ,`nh mc`d oi` ,mzd la` .dcpd

jenqajixtcxity iz` inp`zyde .hgnarbpy

inp jixt `le ,"ezilha shrzndid"n opgei iaxl

inc `l ,zilhd qtezd mc`c meyn Ð ixirfl

l`yil zrc odayie ,ze`nh od mby dizexagl

.[l`yil zrcdayi d`nhnd dcpdymeyn e`]

÷ôñdilr oil`yp mc` icia d`ad d`neh

:xn`z m`e Ð rwxw iab lr gpend ilka elit`e

zexdh)`id oizipzn ?opgei iax ol rnyn`w i`n

dqird cva `vnpy wepiz :(g dpyn iriax wxt

yi"k wepizl eyrc meyn ,oi`nhn minkgc .'ek

zrc da oi` dqirdy it lr s` ,"l`yil zrc ea

(h dpyn) iriax wxt zexdh zkqnae .l`yil

rbp wtq ,oiwynd oial elbxhyty`nh :opzwtq

mzd opz cer .cigid zeyxa `nh Ð rbp `l

oiwyn d`ln ey`xae ,ecia lwn did :`tiqa

.xedhÐ ea rbp wtq ,zexkkd oial dwxfe ,oi`nh

e`lmixg``nhl oiwynz`nehcmeyn ,`nrhe

,opaxc [mixg` `nhl] wtq dil dede ,`ziixe`c

yie !`nh ewtq Ð ikd e`l `d .mzd yxtnck

zexkkde oiwynde dqirdy xninl ivnc :xnel

migpen elit` :opgei iax ol rnyn`we ,mc` icia

d`nehe xedh cia zexdh e` ,rwxw iab lr

.rwxw iab lr zgpen

äéä`nh ezilh :yexit Ð ezilha shrzn

ze`nhe xedh ezilh e` ,ecva zexdhe

d`neh e` .ea rbp m` rcei epi`e uxy oebk ,ecva

rbp m` rcei epi`e ,xedh ezilhe ,eiptl zexdhe

`lc ,ol rnyn `we .zexdhl jk xg`e d`nehl

,uxya zilhd rbp `l `ny :`wtq wtq ied

rbp m`c .zexdha rbp `l wtq Ð rbp elit`e

.zexdharbp ok enkÐuxyaíàå."i`cel aexw" ,xnelk `l` ,xn`w "llk xyt` i`" e`lc :xnelyie !rbp i`ceÐ xyt` i`c oeik ,`hiyt :xn`z m`eÐ`nh rbp ok m``l`xyt` i`

xninl `kilc ,"dpy" el mixne` :l`ilnb oa oerny oax xn`wcn oke .rbp i`ce ied `lc rnyn ,"`nh ewtq" xn`wcn .`nh ewtq Ð rbp ok m` `l` xyt` i` m` :`ipz inp `ztqezae

lwdl `wecc opixn` (`,gp dcp) "d`exd" wxtac ,zexdha oipey oi` :xnel opax ibilt ied `l ,ok m`c .`nhÐrbp m`e ,"dpy el mixne`" edi` xn`we ,"xedh ewtq" xn`wc ,i`w `yix`c

.(a) migqta opixn`ck ,miaxd zeyxÐ dxfrc ,"ixa" `wec e`l ,"izrbp `ly il ixa" xn` i` :opixn` (a,a) oileg zhigy yixa oke .oipey xingdl la` ,oipey oi`äîå`edy qxg ilk

zrl zrnamixedhe znami`nhc ,egikei miphw oikt :`nip ,cere ?zrl zrnc ,qxg ilkk eic e` .micbae mc``nhn`lc ,znd ld`czeakynk eic ,`nipe :xn`z m`eÐlizt cinv swen

,zeayene zeakynÐdnvrdcpa enk dcpayzrlzrna`nh ,znd ld`axedhy ,qxg ilkdne :xnege lwciar ikdcyxit i"yx edine !ok enkzeakyn s` ,rbnllkl ez``lc ,dcpay

!exie`n`nhn oky ,e` .(a,hkdheq) "myk"wxtajixtck !dewnadxdhel oi` oky ,qxg ilkldn :dyw izk` edine !?dnvrdcpkdcpayzrlzrna e`nhiy oic epi` ,zndld`ami`nhc

oi`nh zeakyn elit`c dil `hiyt `dc .mipey`x mdy ,dnvr dcpak dcpay zrl zrna oi`nhe ,dewna dxdh mdl yie ,xie` z`neh mdl oi`y ,egikei milk x`yc zexdh :xnel yie

dnvrdcpkdcpayzrlzrnaekez`nh ,ze`nhlkk eabn`nhn epi`y ,qxg ilkdne :xnege lw ikdcarinl ivn`le ,micbaemc``nhlxnege lwciare .`ziixaaxn`ck ,zrlzrna

.hytdyxetn mzde .opixn`w ekezn ,opixn`w eabn eh` :(a,`r oileg) "dywnd dnda" wxta xn`ck !oky lk `l ,zeakynÐ

éëä]xnel jixv jkc ,`nh inp ,znd ld` rbnae .iz` rbnc `ieaixnc ,ekeza rbp eli`k aiygc ,hqida epiid zrl zrna levip epi`c `d :dniz Ð 'ek znd ld`a levipd opiqxb

!gikei lizt cinv swend qxg ilk :`nip !znd ld`a `nhiy oic epi` Ð afa `nhy ,utn ,znd ld`a `nh Ð afa mixedhy ,miphw oikt dn :xn`wc ("`aiwr iax" [wxta]k)

zt cinv swen xnel oi` `zyde ,qxcnn xnege lw ciar mzdc :xnel yie .izyxitck `l`.[qxcnd on xedh `dc ,gikei li
dpi`e
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íéaøä¯äcðaL úòì úòî :éøéòæ øîà ,àôeb .øBäè¯ ¨©¦¨¨¨©§¥¦¥¥§¥¤§¦¨
,éðéà .íéãâa ànèì íãà ànèì áLBîe ákLî äNBò¨¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦¦¦
àúéðúî éúééàå àúà ,éàæBç éaî éîéáà àúà ék àäå§¨¦£¨£¦¦¦¥©£¨§©§¥©§¦¨

äcðaL úòì úòî :déãéa¯dáLBîe dákLîdòbîk. ¦¥¥¥§¥¤§¦¨¦§¨¨¨¨§©¨¨
äî :åàì éàîdòbníãà ànèî àì¯àì dákLî óà ©¨©©¨¨Ÿ§©¥¨¨©¦§¨¨Ÿ

,àeä øîBçå ì÷ ?àøañúå :àáø øîà !íãà ànèî§©¥¨¨¨©¨¨§¦§§¨©¨¤
,ìéút ãéîö ó÷enä ñøç éìk äîeìBvépäúnä ìäBàa ©§¦¤¤©¨¨¦¨¦©¦§¤©¥

¯ìBvéð BðéàúòîaúBákLî .äcðaL úòìúBáLBîe, ¥¦§¥¥§¥¤§¦¨¦§¨¨
únä ìäàa ïéìBvéð ïðéàL¯ïéìBvéð ïéàL ïéc Bðéà ¤¥¨¦¦§Ÿ¤©¥¥¦¤¥¦¦

úòîa?äcðaL úòì¯éàæBç éaî éîéáà àäå §¥¥§¥¤§¦¨§¨£¦¦¦¥©
!øîà÷ àúéðúî¯dáLBîe dákLî :àîéà ©§¦¨¨¨©¥¨¦§¨¨¨¨
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dcp(ipy meil)

àéòaéî äãé÷ôì äãé÷tîci lr mb zhrnny xnel jxvp ike - ¦§¦¨¦§¦¨¦©§¨
dyniye ,dxedh d`vne xweaa dwca m`y ,dciwtl dciwtn
`l` d`nh dpi` ,mc dz`xe dwca jk xg`e ,micra mei eze`a
df onf ixd ,zixgy zwica onfn `le yinyzd xg`y onfdn
rax`e mixyr `edy] zrl zrnn zegt `ed dciwtl dciwtny

.[yinyzd mcew zery
zhrnn ef dwicay eprinydl dkxved dpynd :`xnbd zvxzn

c ,dciwtl dciwtn ci lràîéúc eäîzhrnny xn`z `ny - ©§¥¨
ci lr `weecúòì úòîy meyn ,ax onf `edyïðaø da eLç ¥¥§¥¨¨©¨¨

úBøäèc àãéñôìjeza mda drbpy zexdhd cqtdl eyygy - ¦§¥¨¦§¨
,ef dwica lr jenql eliwd jkle ,zrl zrnìáàci lräãé÷tî £¨¦§¦¨

äãé÷ôìhren onf `edyàì,hrnzy eliwdïì òîLî à÷- ¦§¦¨Ÿ¨©§©¨
dciwtn ci lr mb zhrnn `l` ,ok epi`y `pzd eprinyn

.dciwtl
,dzry dic zqe dl yiy dy` :dpyna epipydzòL dic ãöék¥©©¨©§¨

,'åëådhndn dyxte ,zexdha dweqre dhna zayei dzid
dpy recn x`az `xnbd .zexedh ode d`nh `id ,mc dz`xe

:`xnbd zl`ey .dhna zayeid dy`a df oic `pzdéì änì̈¨¦
éðúéîì[zepyl-]éðúéì ,'úBøäèa ä÷ñòå ähna úáLBé äúéä'- §¦§¥¨§¨¤¤©¦¨§¨§¨¦§¨¦§¥
,dpyi,'äúàøå äLøôe úBøäèa ä÷eñò äúéä'xnel jxved recne ¨§¨£¨¦§¨¨§¨§¨£¨

:`xnbd daiyn .dhnd lr zayei dzidy ote`a df oicà÷ àä̈¨
ïì òîLî,eprinydl `pzd `a df xac -àîòèdhndy mrhd - ©§©¨©£¨

meyn ,dxedh,dzòL äiãcdice reaw zqe dl yiy meyn xnelk §©¨©§¨
,dzryàäd`nhn dzide reaw zqe dl did `l m` la` - ¨
rxtnlàénèî énð ähî ,úòì úòîdilr dayiy dhnd mb - ¥¥§¥¦¨©¦§©§¨

dy`y epzpynn rnyny df oic :`xnbd zxne` .z`nhp dzid
dhnd z` mb d`nhn zrl zrn rxtnl d`nhnydéì òéiñî§©©¥

,éøéòæ øîàc ,éøéòæìz`nehL úòì úòîminkg exfbäNBò äcpa ¦§¦¦§¨©§¦¦¥¥§¥¤©¦¨¤
mbkLîádcpd eilr dakyyáLBîemi`nh dcpd eilr dayiy ¦§¨¨

íãà ànèìmda rbpyíéãâa ànèìerbp `ly it lr s`e ,eilry §©¥¨¨§©¥§¨¦
.dhna el` micba

:`xnbd dywnähî éàä éãkîef dhn ixd -úòc Ba ïéàL øác ¦§¦©¦¨¨¨¤¥©©
,àeä ìàMéì,`l e` d`neha drbp m` dl`yl xyt` i`yìëå ¦¨¥§¨

,øBäè B÷ôñ ìàMéì úòc Ba ïéàL øácd`neh wtq'y llkdy ¨¨¤¥©©¦¨¥§¥¨
m` l`yil zrc da yi dheqe ,dheqn cnlp '`nh cigid zeyxa
,dheqn cnlp `l l`yil zrc ea oi`y xace ,`l e` d`nhp
:`xnbd zvxzn .dz`x `ny wtqn `id zrl zrn z`nehe

éøéòæ dîbøzxaecny ,epzpyn z` ixirf yxit -äéúBøáçLk ©§§¨§¦¦§¤©§¤¨
ähna dúBà úBàNBð,ea dz`xy onfl zrl zrn jezadéì àéåäc §¨©¦¨§¨§¨¥

k ef dhn zaygpy -äéúBøáç ãézrc oda yi ode ,da zefge`d ©©§¤¨
.rxtnl d`nh dhnd mb jkle ,l`yil

:sqep uexizàzLäåeiykre -äàaä äàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàc §©§¨§¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨
,íãà éãéa`yepd mc` oebke ,dcpd ici lr d`ay ef d`neh oebk ¦¥¨¨

,ilka uxyd rbp m` wtq yie ecia uxy,äéìò ïéìàLðxnelk ¦§¨¦¨¤¨
e ,l`yil zrc ea yiy xack aygpy meyn `ed `nhéìëa eléôà£¦¦§¦

dò÷ø÷ éab ìò çpeîaygp,ìàMéì úòc Ba LiL éîkxacdy oeik ¨©©¥©§©§¦¤¤©©¦¨¥
epxn`y dne ,l`yil zrc ea yiy mc`d cia `vnp `nhnd
uxy oebk `weec epiid xedh ewtq l`yil zrc ea oi`y xacy
mby ,ilka rbp m` wtq yie rwxwd iab lr ilkl jenq lhend
zayein df itl ,l`yidl zrc mda oi` `nhpd mbe `nhnd

d`nh dilr zayei dcpdy dhndy epipyy epzpynét ìò óà©©¦
,ähna dúBà úBàNBð äéúBøáç ïéàLz` d`nhnd dcpd ixdy ¤¥©§¤¨§¨©¦¨

.l`yil zrc da yi dhnd
:opgei iax ixaca dpc `xnbdàôebiax ixac mvr z` x`ap - ¨

,opgeiäàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàd`neha,íãà éãéa äàaä ¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
,äéìò íéìàLðzrc ea yiy xack aygpy meyn `nh xnelk ¦§¨¦¨¤¨

e ,l`yilò÷ø÷ éab ìò çpenä éìëa eléôàaygpúòc Ba LiL éîk £¦¦§¦©¨©©¥©§©§¦¤¤©©
,ìàMéìzrc ea yiy mc`d cia `vnp `nhnd xacdy oeik ¦¨¥
.l`yil
éáéúéî,`ziixaa epipy ,opgei iax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

úBàîeèå úBøäèe ,Búélèa óhòúî äéäze`neh e` zexdhe - ¨¨¦§©¥§©¦§¨§§
migpenúBàîeèå úBøäèe ,Bcöaze`neh e` zexdh eidy e` - §¦§¨§§
migpen,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,BLàøî äìòîìzilhd dzid m`y §©§¨¥Ÿ¨¥¨©¨¥Ÿ¨©

xdh eide d`nhetizk lr ddiabdyk m` wtzqdl yi eciva ze
zilhd dzid m` oke ,drbp `ly e` mze` d`nihe zexdha drbp
e` d`nhpe uxya drbp m` wtzqdl yi ,eciva uxy dide dxedh

,drbp `løLôà éà íàå ,øBäèzilha shrzdy,òâð ïk íà àlà ¨§¦¦¤§¨¤¨¦¥¨©
Bì íéøîBà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .àîèdf mc`l,äðL ¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥§¦§¥

,ztqep mrt zilha shrzde xefg xnelk,äðBLårbi eiykr m`e §¤
.rbp mcew mby reciaBì eøîà,l`ilnb oa oerny oaxl minkg ¨§

,úBøäèa íéðBL ïéàrixkp df itle dpyiy el mixne` oi` xnelk ¥¦¦§¨
e` ,rbp `l okl mcewe rbp eiykr `ny ,dpey`x mrta did dn

,opgei iaxl dywe .rbp okl mcewe rbp `l eiykryéànàrecn - ©©
,opax mixdhn rbp m` wtq yiykàäixd -äàaä äàîeè ÷ôñ ¨§¥§¨©¨¨

,àeä íãà éãéa,ezilha shrzdy mc`d ici lr d`a d`nehdy ¦¥¨¨
ea yiy xack aygp mc` icia d`ad d`neh wtq opgei iaxle

:`xnbd zvxzn .`nh ewitqy l`yil zrcàéääc dépéî øa- ©¦¥§©¦
,ef `ziixan zeywdl `iaz l` xnelk ,dpnn uegáø éðúc§¨¥©

àéòLBädf dyrn did m`y ,ef `ziixa yxtl ely `ziixaa ©§¨
,àîè B÷ôñ ,ãéçiä úeLøadid m`e,íéaøä úeLøaewitq,øBäè ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦¨

ly ezrcke ,l`yil zrc ea yiy xack eze` mipc zn`a df itle
.opgei iax

:ixirf ixaca dpc `xnbdàôebx`ape ixirf ixac mvrl aeyp - ¨
,mze`,éøéòæ øîàz`nehL úòì úòîminkg exfbäNBò ,äcpamb ¨©§¦¦¥¥§¥¤©¦¨¤
ákLîdcpd eilr dakyyáLBîe,mi`nh dcpd eilr dayiy ¦§¨¨

íãà ànèìmda rbpyíéãâa ànèìerbp `ly it lr s`e ,eilry §©¥¨¨§©¥§¨¦
.dxenb dcpk ,dhna el` micba

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -àúà ék àäå`ayk ixde - ¥¦§¨¦£¨
éàæBç éaî éîéáà,[mewn my]déãéa àúéðúî éúééàå àúà`a - £¦¦¦¥¨¥£¨§©§¥©§¦¨¦¥

z`nehy ,ecia `ziixa `iadedáLBîe dákLî ,äcpaL úòì úòî¥¥§¥¤©¦¨¦§¨¨¨¨
`nhnåàì éàî ,dòbîky eprinydl dzpeek oi` m`d -dòbn äî §©¨¨©¨©©¨¨

,ea drbpy ilk xnelk ,dcpd lyíãà ànèî àì`ed ixdy] Ÿ§©¥¨¨
,[mc` `nhn d`nehd a` wxe ,d`nehl oey`xàì dákLî óà©¦§¨¨Ÿ

,íãà ànèîmc` `nhn dayene dakyny xn`y ixirfl dywe §©¥¨¨
.micba `nhl s`

:oywnd ly ezrc z` `ax dgecàøañúå ,àáø øîàxeaq ike - ¨©¨¨§¦§§¨
ayene akynk mc` `nhn epi` dayene dakyny xnel dz`

`lde ,dxenb dcp lyãéîö ówenä ñøç éìk äîe ,àeä øîBçå ì÷©¨¤©§¦¤¤©¨¨¦
,ìéút,ilkl wacene cenv ieqikde dqekn `edy xnelkìBvépä ¨¦©¦

d`nehd on,únä ìäBàaok it lr s`úòì úòîa ìBvéð Bðéà §¤©¥¥¦§¥¥§¥
,äcpaLeli`k `nh ,dzii`xl zrl zrn jeza eze` dhiqd m`y ¤©¦¨

,oldl z`aend `ziixaa epipyy enk ,dzii`x xg`l ezhiqd
,únä ìäàa ïéìBvéð ïðéàL úBáLBîe úBákLîmilk x`yk ody ¦§¨¨¤¥¨¦¦§Ÿ¤©¥

,znd ld`a mi`nhpy,äcpaL úòì úòîa ïéìBvéð ïéàL ïéc Bðéà¥¦¤¥¦¦§¥¥§¥¤©¦¨
`nhl mc` oi`nhny ,dzii`x xg`l mdilr dayi eli`k e`nhie

.eilry micba
:dpey`xd dzl`yl `xnbd zxfegàúéðúî éàæBç éaî éîéáà àäå§¨£¦¦¦¥¨¥©§¦¨

øîà÷epipyy `ziixadn dywd i`feg ian inia` ixde - ¨¨©
ilkk `nhn dayene dakyny epiide ,drbnk dayene dakyny

:`xnbd zvxzn .mc` `nhn epi`e ea drbpyàîéàyxtl xen` - ¥¨
,`ziixad z`dáLBîe dákLî¦§¨¨¨¨
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dcp(iyily meil)

,dîöò òbîkzrl zrn jeza dayene dakyna rbepd xnelk §©©©§¨
eilry micbade `ede ,dcpd xyaa rbepk `ed ixd dzii`xl

y cenll yi dcpa rbepk `edy oeike ,mi`nhànèî dîöò òbn äî©©©©§¨§©¥
íéãâa ànèì íãà,eilrydáLBîe dákLî óàzrl zrn jeza ¨¨§©¥§¨¦©¦§¨¨¨¨

dzii`xl,íéãâa ànèì íãà ànèî.ixirf ixacke §©¥¨¨§©¥§¨¦
:`axl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzzrl zrny ©§¨§¨¥§¨¨

dy` ,micba `nhl mc` `nhl ayene akyn dyer dcpay
úBákLî ,äànèî àéä äîe ,úòì úòî äànèî ,íc äàBøä̈¨¨§©§¨¥¥§¥©¦§©§¨¦§¨

e ,ìéút ãéîö ówenä ñøç éìëe ,ïé÷Lîe ïéìëBà ,úBáLBîelkn ¨¨¦©§¦§¦¤¤©¨¨¦¨¦
mewn,dðéðîì úì÷ìe÷î dðéàoi` daif inie dcp ini oiprly ¥¨§§¤¤§¦§¨¨

`id izni` zrcei dpi`e ,lenz`n dz`x `ny wtq yiy mixne`
dz`x i`cey mixne` `l` ,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza

.zexdh oiprl `l` zrl zrn z`neh exfb `ly ,meidåokdðéà §¥¨
,òøôîì dìòBa úà äànèîzrl zrn jeza dlra dilr `a m`y §©§¨¤£¨§©§¥©

z`neh dlrea lr exfb `ly ,dcp lreak `nhp epi` dzii`xl
.zrl zrndìòBa úà dànèî ,øîBà àáé÷ò éaødtiqen .rxtnl ©¦£¦¨¥§©§¨¤£¨
:`ziixadäðBî dðéàådzcp ini.äúàøL äòMî àlà §¥¨¨¤¨¦¨¨¤¨£¨

:`ziixad dkiynníúk äàBøä,dcba lròøôîì äànèîcr ¨¨¤¤§©§¨§©§¥©
.ef dyial mcew df welg dqaiky dryd,äànèî àéä äîe©¦§©§¨

.ìéút ãéîö ówenä ñøç éìëe ,úBáLBîe úBákLî ,ïé÷Lîe ïéìëBà¨¦©§¦¦§¨¨§¦¤¤©¨¨¦¨¦
,dðéðîì úì÷ìe÷îeixne` daif inie dcp ini oiprl mby xnelkm §§¤¤§¦§¨¨

ini dpnz izni`n zrcei dpi`e ,mcewn dz`x `ny wtq yiy
,dpiipn lwlwzpe dzcpdìòBa úà äànèîe,dcp lreakdðéàå §©§¨¤£¨§¥¨

äðBîdzcp iniäúàøL äòMî àlà.mzkd z`,äæå äæåoia xnelk ¨¤¨¦¨¨¤¨£¨§¤¨¤
,mzk d`exd oiae mc d`exdïéìBzdcpd da drbpy dnexzd - ¦

e ,d`nh wtq `id ,zrl zrn jezaïéìëBà àìd`nh `ny dze` Ÿ§¦
,`idåmbïéôøBN àì.dtxeyl xeq`e `id dxedh `ny ,dze` §Ÿ§¦

akyn `nhn dcpay zrl zrny `ax ixack yxetn ef `ziixaae
`dzy dilr exfb ayene akyn oiprly epiid zehytae ,ayene

.micba `nhl mc` `nhl ayene akyn dyery dxenb dcpk
:`xnbd dywnàúéðúî déì òéîL éà ,àáøå`ziixa rny m` - §¨¨¦§¦©¥©§¦¨

,efàúéðúî àîéìeixack da yxetny `ziixad z` xn`i - ¥¨©§¦¨
lwa ok cnl dnle ,ayene akyn dyer dcpay zrl zrny

,qxg ilkn xnegedéì àðî øîBçå ì÷ ,àúéðúî déì òéîL àì éàå§¦Ÿ§¦©¥©§¦¨©¨¤§¨¥
kl xewnd ixd ,qxg ilkn xnege lwa df oic cenll el oipn -j
`ed dcpay zrl zrna `nhp lizt cinv swend qxg ilky

.ef `ziixan
:`xnbd zvxznàúéðúî déì òéîL íìBòìz` `ax rny mlerl - §¨§¦©¥©§¦¨

,`ziixadàúéðúnî éàåzrny `ziixadn di`x `ian did m`e - §¦¦©§¦¨
,ayene akyn dyer dcpay zrlàðéîà äåä`ziixad zpeeky £¨¨¦¨

`nhn df akyny `idíéãâa Bà íãà Bà,akyna erbpyìáà ¨¨§¨¦£¨
íéãâáe íãàdakyna erbp `ly eilryì÷ øîà÷ éëä íeMî ,àì ¨¨§¨¦Ÿ¦¨¦¨¨©©

øîBçå.qxg ilkn xnege lwa df oic cenll `ax jxved jkl - ¨¤
:dcpa minkg exfby zrl zrn z`neh oipra dpc `xnbdáø øîà̈©©

,àðeäz`nehäcpaL úòì úòîdxn`p,Lãwìoiprl xnelk ¨¥¥§¥¤©¦¨©Ÿ¤
,miycw,äîeøzì àì ìáà:`xnbd dywn .exfb `l dnexz oiprly £¨Ÿ©§¨
éëä éà,dnexz oiprl `le miycw oiprl wx exfby ok m` -éðúéì ¦¨¦¦§¥

úBìòî éab(:k dbibg) epipyy zelrnd iabl df oic `pzd dpyi - ©¥©£
:`xnbd zvxzn .dnexzan xzei mda exingde miycwa eyryék¦

äàîeèc àøøc déì úéàc àëéä éðz÷`l` my `pzd dpy `l - ¨¨¥¥¨§¦¥§¨¨§§¨
,d`nehl dwife zekiiy mdl yiy zelrndéì úéìc àëéä ìáà£¨¥¨§¥¥

éðz÷ àì äàîeèc àøøc`l d`nehl zekiiy oi`y mewna la` - §¨¨§§¨Ÿ¨¨¥
el oi`y dcpay zrl zrn oic `pzd dpy `l jkle ,`pzd dpy
d`nh dpi` oicd one dz`x eiykr ixdy ,d`nehl zekiiy

.dilr exfby `id `nlra dxifb `l` ,rxtnl
:`xnbd dywn,éáéúéî,zrl zrn d`nhn mc d`exd dy`äî ¥¦¥©

,ïé÷Lîe ïéìëBà ,äànèî àéä,xxal yieåàì éàîzpeek oi` m`d - ¦§©§¨¨¦©§¦©¨
oiwyne oilke` d`nhny `ziixad,äîeøúc ïéa Lã÷c ïéaoeikny ¥§Ÿ¤¥¦§¨

d`nhn dpi`y mb hxtl el did oiwyne oilke` `pzd hxity
mb d`nhny rnyn yxit `ly jkne ,ycew ly md m` `l`

:`xnbd zvxzn .dnexz ly miwyne milke`,àìzpeek oi` Ÿ
milke`l `weec `l` dnexz ly oiwyne milk`l mb `ziixad

oiwyne,Lã÷c.mikqp ly oiie zegpn ly ony oebk §Ÿ¤
:`xnbd dywn ceròîL àz,(.`i) oldl dpyndnzepdk ¨§©

,dnexz zelke`y drya onvr wecal zekixv dnexz zelke`d
,äîeøúa ìBëàlî ïúøáò úòLa óà ,øîBà äãeäé éaøs` xnelk ©¦§¨¥©¦§©£¨¨¨¦¤¡¦§¨

,dnexz lek`l eniiqy dryada ïðéåäå,eixaca epzpe ep`ype - ©£¦©¨
ixdäåä äåäc éàîixg` wecal odl yi recne ,did didy dn - ©©£¨£¨

e ,dnexzd z` lek`l eniiqyïwúì àlà äëøöð àì àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ©§§¨¤¨§©¥
äéðôaL íéøéLwecaz m`y dliren ef dwicay ,mda drbpy ¦©¦¤§¨¤¨

,dzwica zryn `l` rxtnl `nhz `l d`nh `vnze axra
d`neh zxifb llka eidi `l dnexzdn exzepy miixiyde
z`neh exfby ixd .lek`l dniiqy ixg` dwca ixdy rxtnly
`l` exfb `ly xn`y `ped axk `le ,dnexz oiprl s` zrl zrn

:`xnbd zvxzn .ycew oiprléðúî àðeä áødpyi `ped ax - ©¨©§¥¦
ick `id ef dwicayäéãéaL íéøéL óBøNìd`nh dnvr `vnz m` ¦§¦©¦¤§¨¤¨

zrn rxtnl dilr exfby d`neh wtq oiprl `le ,zi`ce d`neha
oebke ,zrlå øeòéLk dîöò ä÷ãaL,úñdniiqy xg` cin xnelk ¤¨§¨©§¨§¦¤¤

d`nh dzid xak i`ce ,d`nh dnvr `vnz m` f`y ,lek`l
miperhe e`nhp mda drbpy el` miixiye ,dnexzd zlik` zrya
`eaz `ly ick ef dwica zeyrl dcedi iax dkixvde ,dtixy
gikedle xxal ick `le ,onf xg`l d`nh dnexz lek`l
`ly ,rxtnl `nhz `l ef dwica mcew da dwqrzpy dnexzdy

.dnexz oiprl zrl zrn rxtnl d`neh exfb
:`xnbd dywn ceròîL àzyly dilr exary dxrp ,`ziixan ¨§©

dic xfril` iaxl ,mc mda dz`x `ly mei miyely ly zeper
,minc zwleqn `id ixd zeper yly dz`x `ly oeiky ,dzry

e ,miypd lkk zrl zrn rxtnl d`nh opaxleäNòîiax iptl `a ©£¤
,mc dz`x aey jk xg`e zeper yly ze`xln dwqty dxrpa

äNòå[dxede-]øæòéìà éaøk éaøzexdh xdihe ,dzry dicy §¨¨©¦§©¦¡¦¤¤
e ,dzii`xl zrl zrn jeza dzyryøkæpL øçàìdyr dti `ly §©©¤¦§©

,xfril` iaxk dxedy dnaéãk ,øîàie`x -øæòéìà éaø àeä ¨©§©©¦¡¦¤¤
åéìò CBîñì¦§¨¨
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גם אלו שהם בבחינת עיוור ופיסח, שבזה נכללים כל המומין מן הקצה אל הקצה, גם הם ייגאלו ויבואו בגאולה העתידה.

ממאמר שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



ריג oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtdcip
äîöò òâîërbep eli`k ,zrl zrn jeza dakyna rbepd mc` ,xnelk .dnvr zribpk Ð

,"`nhi da rbepd lke" :(eh `xwie) aizkc .mi`nh eilry micbae `edy ,dnvr dcp xyaa

rbna micba `nhn da rbepd `di `l leki :mipdk zxeza `ipze?dakyn m` :xnege lw

da rbepd lk" xn`p dnl ,ok m` !oky lk `l Ð dnvr `id ,micba `nhl mc` `nhn Ð

.qxg ilke mc` `nhne xfeg epi`y Ð "`nhióà
äáëùî.zrl zrn jeza Ðíúë äàåøä

òøôîì äàîèîdf welg ly eqeaik zry cr Ð

.ef dyial mcew dqaky'åë ó÷åîä ñøç éìëåÐ

xyt` i`y ,lizt cinv swen `ed elit` ,xnelk

afdy .hqida eze` d`nhn Ð ekeza rbil

ok oi`y dn ,hqida qxg ilk oi`nhn dcpde

rbi xy` qxg ilke" :(my) aizkc ,oi`nh x`ya

`nhi leki :mipdk zxeza `ipze ."xayi afd ea

rbna eixeg`n qxg ilk afd?,"ea" o`k xn`p

."xayi ea lyeaz xy` qxg ilke" oldl xn`pe

,ok m` .exie`n Ð o`k s` ,exie`n Ð oldl dn

ilk xie` `lde ,"ea rbi xy`" xnel cenlz dn

lkd"a ol `niiwck ,dribp `la `nh qxg

rbp `ly it lr s` ,ekez :(`,ck oileg) "oihgey

elekk `edy erbn edfi` `l` .ea?:xne` ied Ð

.ehqid dfäðéðîì úì÷ìå÷îgzt dca` Ð

`dz ,dzii`x mei zrcei dzid eli`y .dzecp

mei zxney Ð dray xg`l d`xz m` .zxteq

la` .daf `dz Ð iyily d`xz m`e ,mei cbpk

zrcei dpi` Ð dzii`x mei zrcei dpi`y eiykr

,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza `id izni`

.dreh `id ixdeäðéðîì úì÷ìå÷î äðéàå`dc Ð

ipiny meile ,dzecp gzt `ied `zydn i`ce

.dcpl dcp oiay mei xyr cg` eligzi dzii`xl

iab la` ,zexdhl `l` zrl zrn xefb `l opaxe

dpen dpi`e ,dpin witp zni` opirci `l minzk

.dz`xy dryn `l` dliah mcewc mini dray

.dxedhe zlaeh mini dray seql ,mzka oke

daif ini oiligzn zni` rcil ,dzecp gzt la`

`ipzck ,miiwp dray ayzy cr dca` Ð

.(`,g) oikxraàáøåqxg ilka dil `hiytc Ð

`py i`n ,qxg ilkn zeakyn xnbe ,lirl

akynn ith qxg ilka dil `hiytc?òéîù éà
àúéðúî àä äéì`nil ,"qxg ilk" ipzwc Ð

.`icdl dakyn dpin heytile ,`zipznàì éàå
äéì àðî øîåçå ì÷ àúéðúî äéì òéîùilkn Ð

dil xn`w `l izk` qxg ilk `d ,qxg?éà
àúéðúîî.micba e` mc` `nhl :ipzwc "zeakyn"l :`pin` ied Ðíéãâáå íãà ìáàÐ

ilkn xnege lw ol rnyn `w Ð `l `ni` ,zeakyna erbp `ly eicba `nhi mc`dy

dcpay zrl zrna levip epi` Ð znd ld`a levipy ,qxg ilk dne :xn`w ikde .qxg

oic epi` Ð znd ld`a oilevp oi`y ,zeakyn .dnvr dcpn hqip eli`k ,hqida `nhln

!dxenb dcp akynk `nhln dcpay zrl zrna oilevp oi`yúåìòî éáâxneg" wxta Ð

.(a,k dbibg) "ycwaúòì úòîdxifb `l` ,i`fgc `ed `zydc ,d`nehc `xxc `kil Ð

.`ed `nlraäàîèî àéä äî.lirlc `ziixa epiid Ðùã÷ã àìzegpnc ony :oebk Ð

.mikqpc oiieïúøáò úòùá óàzewlzqn mdy drya s` :(`,`i dcp) `id oizipzn Ð

.wecal zekixv ,dnexz lek`l zeniiqneäéðôáù íéøéù ï÷úì`ipdne .mda drbpy Ð

d`nh `vnze dhtynk ziaxr wecazykl ,dxedh eiykr `vnz m`y ,dwica jd dl

,rxtnc d`neh llka dnexzd `dz `le .dzwica zry cr `l` rxtnl `nhz `l Ð

.xefb inp dnexzl rxtn z`neh ,`nl` .dzxard xg`l dwca ixdyï÷úì`inec Ð

.'ek dlil ly zexdh xiykdl Ð zixgy :lirl xn`c "xiykdl"céðúî àðåä áø ïðéðùîå
,mtxyzÐd`nh `vnz m` ,diciay mixiy sexyl d`a ef dwicay ,dcedi iaxc `dlÐ

.xzl`l dzxar xg`l dnvr zwceay oebkeúñå øåòéùë,dwica dribpl jenq cin Ð

.onf xg`l d`nh dnexz lekiz `lc ikid ik ,zqe xeriyk dnexzl dwica dcedi iax dl jixvne .enhn inp oileg elit`c ,dzid d`nh inp dribp zrya i`ce Ð d`nh `vnz m`c

.opax dia xefb `l rxtn z`nehc ,`niiwe `pwzin Ð dwca `lc dnk lkc .`ped axl dil `xiaq `l ,owzl la`úñå [øåòéùë]oicnery cre ynyl lyn :(a,ci dcp) ipy wxta yxtnÐ

.cin :epiid "zqe" oeyle ,crd qpkp ynyd z`ivia ,sewynd cvaøæòéìà éáøë éáø äùòå äùòîxfril` iax xn`e ,dz`x `ly mei miyly ly zeper yly dilr exary dcli dy`a Ð

zpwfl jenq dpwf zngn zeper yly dilr exary `l` dzry dic oi`c ,dilr opax ibilte .dzry dic Ð zeper yly dilr exary dy` lk :(a,f dcp) oizipzna.døëæðù øçàìÐ

.dyr dti `ly
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äðéàå,qeaik zryn dpipnl zlwlewnc oeik ,`hiyt :dniz Ð dz`xy dryn `l` dpen

mein `l` ,leahle mini dray xetql lkez `l ok m` ,dz`x izn zrcei dpi`e

`we ,mzkd z`ivn xg` mini ipy e` cg` mei dz`xy ixiinc :xnel yie !mzkd z`ivn

,`z` dtebn e`l :xni`c .dz`xy mein `l` ,mzkd z`ivn mein dpen dpi`c :ol rnyn

.`nlrn `l`

éàå]micba e` mc` e` `pin` ded `zipznn

mc` e`" xninl ivn ikid :xyd dywd Ð

:ipzw inia` ,ipzwc `ziixa `de ,"micba e`

`l drbn `zyde .drbnk dayene dakyn

,dnvr rbna i`e .micba `le mc` `l ,`nhn

.[oeilib .micbae mc` d`nhn

ìáàÐ ipzw `l d`nehc `xxc `kilc `kid

,zepexg` zelrna dil ipzil :xn`z m`e

zi` ,`ziinw yng :(a,`k dbibg) mzd opixn`c

oia edpzi` Ð `ziixe`c d`nehc `xxc edl

.ycw zxdh lr eyrpy oilega oiae ycwa

Ð `ziixe`c d`nehc `xxc edl zilc ,`ziixza

`xxc edl zi`c" yexite 'ek ycwa edpzi`

d`neha ikiiy ,xnelk :"`ziixe`c d`nehc

`l Ð `ziixza la` .`ziixe`c oilega zbdepd

.oilega zbdepd `ziixe`c d`neha llk ikiiy

,`ziixe`c d`neh ipzw `yixc :yxtl oi` la`

icba" `ziinwa ipzw `dc Ð opaxc d`neh `tiqe

.opaxc iedc ,"ycw ilke`l qxcn dnexz ilke`

iedc ,ycwa iriaxe sexiv ipzw inp `ziixzaae

elit` dil zil zrl zrnc :xnel yie .`ziixe`c

zrl zrn `de :xn`z m`e .opaxc d`nehc `xxc

,ycwd zxdh lr eyrpyk ,`nh oilega elit`

iaxa l`eny ax dipin dlaw :jenqa xn`ck

jpde .ycwd zxdh lr eyrpy oilega Ð wgvi

zxdh lr eyrpy oilega edpzil `ziixza

!ziyixtck ,ith d`nehc `xxc edl zi`e ,ycwd

mcd xwrpy zvw `ed zelibxy itl :xnel yie

eyrpy oilega s` opax exfb jkl ,dzii`x iptl

.ixn`c `ki`l dnexzl s`e ,ycwd zxdh lr

meyn ,d`nehc `xxc edl zil mewn lkne

,d`neh wtq my oi` zexdha oiwqery dryac

dpi`y ,zexdha weqrln yextle gipdl dl oi`e

.ok ixg` d`xz izn zrceiéàîycwc oia e`l

jixt `l i`n`e :xn`z m`e Ð dnexzc oia

e`l i`n :`nipe ,zrl zrn d`nhnc oizipznn

,`kdn jixtc :xnel yie ?dnexzc oia ycwc oia

`l i`n`e :xn`z m`e .ycwc mb iyextl dil dede ,oiwyne oilke` iyextl zigpc meyn

,rxtnl miycwe dnvr d`nhnc (a,bp dcp) "oniq `a" wxta `ipzcn `zriiq iziin

mzd hwpc :xnel yie ?dnexzl s` ixn`c `ki`l dywe ,dnexz `le Ð miycw :rnync

.miycwa s` mzd bilt xfrl` oa oerny iaxc meyn Ð miycwä÷ãáùëdnvr

,xn`w ixnbl dwica e`l Ð zqe xeriyklk" wxt xn`ck ,oiwcqle oixegl `ied dwicac

dwica xninl ivn dede .dnvr dgpw ,xnelk `l` .zqe xeriyn ith `iedc ,(a,ci dcp) "cid

my` (my) "cid lk"a onwl aiignc ,`ziixe`c `witq ied onf xg` elit`c ,zelzl ,ynn

`ziixe`c `witq la` ,zekizg izyn dkizg irac meyn epiid ,xhtc o`nl elit`e .ielz

oizrnyac .miaxd zeyxa s` :d"bd) sexyle ,zqe xeriy hwpnl dil `gipc `l` .dl ieyn

la` .(dtebn `z`c d`nehl cigid zeyxl miaxd zeyx oia welig oi`c giken xecfext ly

,"xecfext"c oizrnya xn`ck ,oitxey oi` Ð `ziixe`c wtq dedc ab lr s` ,onf xg`l

lke zzeielz eizexdh Ð ielz my`a dlray lk :opixn` (a,q) "dy`d" wxta onwle

,zeielz eizexdh Ð z`hga dlray lk :ixn`c `ki`e ,ze`nh eizexdhÐ z`hga dlray

.eed `l Ð ze`nh la`
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dîöò òbn äî ,dîöò òbîk¯ànèì íãà ànèî §©©©§¨©©©©§¨§©¥¨¨§©¥
dáLBîe dákLî óà ,íéãâa¯ànèì íãà ànèî §¨¦©¦§¨¨¨¨§©¥¨¨§©¥

íc äàBøä :àáøc déúååk àéðz .íéãâa¯äànèî §¨¦©§¨§¨¥§¨¨¨¨¨§©§¨
?äànèî àéä äîe .úòì úòî¯,úBáLBîe úBákLî ¥¥§¥©¦§©§¨¦§¨¨

dðéàå ,ìéút ãéîö ó÷enä ñøç éìëe ,ïé÷Lîe ïéìëBà¨¦©§¦§¦¤¤©¨¨¦¨¦§¥¨
úì÷ìe÷îdðéðîì.òøôîì dìòBa úà äànèî dðéàå , §§¤¤§¦§¨¨§¥¨§©§¨¤£¨§©§¥©

äðBî dðéàå .dìòBa úà ànèî :øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§©¨¤£¨§¥¨¨
,òøôîì äànèî íúk äàBøä .äúàøL äòMî àlà¤¨¦¨¨¤¨£¨¨¨¤¤§©§¨§©§¥©

?äànèî àéä äîe¯úBákLî ,ïé÷Lîe ïéìëBà ©¦§©§¨¨¦©§¦¦§¨
,ìéút ãéîö ó÷enä ñøç éìëe ,úBáLBîeúì÷ìe÷îe ¨§¦¤¤©¨¨¦¨¦§§¤¤

äòMî àlà äðBî dðéàå ,dìòBa úà äànèîe ,dðéðîì§¦§¨¨§©§¨¤£¨§¥¨¨¤¨¦¨¨
,àáøå .ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ,ïéìBz äæå äæå .äúàøL¤¨£¨§¤§¤¦Ÿ§¦§Ÿ§¦§¨¨

àúéðúî déì òéîL éà¯òéîL àì éàå !àúéðúî àîéì ¦§¦©¥©§¦¨¥¨©§¦¨§¦¨§¦©
àúéðúî déì¯?déì àðî øîBçå ì÷¯òéîL íìBòì ¥©§¦¨©¨¤§¨¥§¨§¦©

Bà íãà Bà :àðéîà äåä àúéðúnî éàå ,àúéðúî déì¥©§¦¨§¦¦©§¦¨£¨¨¦¨¨¨
,íéãâaíéãâáe íãà ìáà¯ì÷ øîà÷ éëä íeMî ,àì §¨¦£¨¨¨§¨¦Ÿ¦¨¦¨¨©©

äcðaL úòì úòî :àðeä áø øîà .øîBçå¯,Lã÷ì ¨¤¨©©¨¥¥§¥¤§¦¨§Ÿ¤
.äîeøúì àì ìáà¯!úBìòî éab éðúéì ,éëä éà¯ £¨Ÿ¦§¨¦¨¦¦§¥©¥©£

éðú÷ ék¯ìáà ,äàîeèc àøøc déì úéàc àëéä ¦¨¨¥¥¨§¦¥§¨¨§§¨£¨
äàîeèc àøøc déì úéìc àëéä¯:éáéúéî .éðú÷ àì ¥¨§¥¥§¨¨§§¨¨¨¨¥¥¦¥

äànèî àéä äî¯ïéa :åàì éàî .ïé÷Lîe ïéìëBà ©¦§©§¨¨¦©§¦©¨¥
!äîeøúc ïéa Lã÷c¯éaø ,òîL àz .Lã÷c ,àì §Ÿ¤¥¦§¨¨§Ÿ¤¨§©©¦

.äîeøúa ìBëàlî ïúøáò úòLa óà :øîBà äãeäé§¨¥©¦§©£¥¨¨¦¤¡¦§¨
àì :àcñç áø øîà !äåä äåäc éàî :da ïðéåäå§¨¥©¨©©£¨£¨¨©©¦§¨Ÿ

íéøéL ïwúì àlà äëøöðäéðôaL:éðúî àðeä áø ! ¦§§¨¤¨§©¥¦©¦¤§¨¤¨©¨©§¥
óBøNéìíéøéL.äéãéaL¯øeòéLk dîöò ä÷ãaL ¦§¦©¦¤§¨¤¨¤¨§¨©§¨§¦

,øæòéìà éaøk éaø äNòå äNòî ,òîL àz .úñå¤¤¨§©©£¤§¨¨©¦§©¦¡¦¤¤
åéìò CBîñì øæòéìà éaø àeä éãk :øîà økæðL øçàì§©©¤¦§©¨©§©©¦¡¦¤¤¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dcp(iyily meil)

,dîöò òbîkzrl zrn jeza dayene dakyna rbepd xnelk §©©©§¨
eilry micbade `ede ,dcpd xyaa rbepk `ed ixd dzii`xl

y cenll yi dcpa rbepk `edy oeike ,mi`nhànèî dîöò òbn äî©©©©§¨§©¥
íéãâa ànèì íãà,eilrydáLBîe dákLî óàzrl zrn jeza ¨¨§©¥§¨¦©¦§¨¨¨¨

dzii`xl,íéãâa ànèì íãà ànèî.ixirf ixacke §©¥¨¨§©¥§¨¦
:`axl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzzrl zrny ©§¨§¨¥§¨¨

dy` ,micba `nhl mc` `nhl ayene akyn dyer dcpay
úBákLî ,äànèî àéä äîe ,úòì úòî äànèî ,íc äàBøä̈¨¨§©§¨¥¥§¥©¦§©§¨¦§¨

e ,ìéút ãéîö ówenä ñøç éìëe ,ïé÷Lîe ïéìëBà ,úBáLBîelkn ¨¨¦©§¦§¦¤¤©¨¨¦¨¦
mewn,dðéðîì úì÷ìe÷î dðéàoi` daif inie dcp ini oiprly ¥¨§§¤¤§¦§¨¨

`id izni` zrcei dpi`e ,lenz`n dz`x `ny wtq yiy mixne`
dz`x i`cey mixne` `l` ,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza

.zexdh oiprl `l` zrl zrn z`neh exfb `ly ,meidåokdðéà §¥¨
,òøôîì dìòBa úà äànèîzrl zrn jeza dlra dilr `a m`y §©§¨¤£¨§©§¥©

z`neh dlrea lr exfb `ly ,dcp lreak `nhp epi` dzii`xl
.zrl zrndìòBa úà dànèî ,øîBà àáé÷ò éaødtiqen .rxtnl ©¦£¦¨¥§©§¨¤£¨
:`ziixadäðBî dðéàådzcp ini.äúàøL äòMî àlà §¥¨¨¤¨¦¨¨¤¨£¨

:`ziixad dkiynníúk äàBøä,dcba lròøôîì äànèîcr ¨¨¤¤§©§¨§©§¥©
.ef dyial mcew df welg dqaiky dryd,äànèî àéä äîe©¦§©§¨

.ìéút ãéîö ówenä ñøç éìëe ,úBáLBîe úBákLî ,ïé÷Lîe ïéìëBà¨¦©§¦¦§¨¨§¦¤¤©¨¨¦¨¦
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Ð odk cqtd `kile ,dielz dzlgc ab lr s`

zxnyn" meyn ,d`neh dl mexbl xeq`

d`neh wtq dl clep elit`c oicd`ede ."izenexz
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,ïk íà :dì øîà ?úçàå úçà ìk ïéa éì äúéä̈§¨¦¥¨©©§©©¨©¨¦¥
àãç àîìLa úøîà éà .úBøBäè ïleëå äàîè àéä¦§¥¨§¨§¦¨§©¦§¨¨£¨

äøãäc eðééä ,àéä äîeøúc àãçå Lã÷cäìééLå, §Ÿ¤©£¨¦§¨¦©§§¨§¨§¨§¨
øãäîì dì änì ,Lã÷c éãéàå éãéà úøîà éà àlà¤¨¦¨§©¦¦§¦¦§Ÿ¤¨¨¨§¤§©

ìåäéäL äNòî ?déìééL¯àðMéì .äéä úBçôL ézLa §¦©§¥©£¤¤¨¨¦§¥§¨¨¨¦¨¨
äcðaL úòì úòî àðeä áø øîà :dì éøîà àðéøçà©£¦¨¨§¦¨¨©©¨¥¥§¥¤§¦¨

¯?éànî ,äîeøúì ïéáe Lã÷ì ïéa äànèî¯.úBìòî éab dì éðú÷ àìcî:ïîçð áø déì øîà §©§¨¥§Ÿ¤¥¦§¨¦©¦§¨¨¨¥¨©¥©££©¥©©§¨
ïéleça :÷çöé áø øa ìàeîL áø dépéî dìa÷ !"äîeøúì àì ìáà Lã÷ì" àpz éðz àäå§¨¨¥©¨§Ÿ¤£¨Ÿ¦§¨¦§¨¦¥©§¥©©¦§¨§¦
÷ôñ dì ãìBð :íúä ïðz .äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça àìå ,Lã÷ úøäè ìò eNòpL¤©£©¨¢©Ÿ¤§Ÿ§¦¤©£©¨¢©§¨§©¨¨©¨§¥

àlL ãò ,äàîeèäìbìb¯,äàîeèa äNòzäìbìbMî¯äìbìb àlL ãò .äøäèa äNòz §¨©¤Ÿ¦§§¨¥¨¤§§¨¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨©¤Ÿ¦§§¨
¯äìbìbMî .ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîe ,eäðéð ïéleç ,äàîeèa äNòz¥¨¤§§¨¦¦§¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥¦¤¦§§¨
¯älçì ïéìeáhä ïéleç ,äøäèa äNòz¯älçk:àðz .älçì äàîeè íBøâì øeñàå ,eîc ¥¨¤§¨¢¨¦©§¦§©¨§©¨¨§¨¦§§¨§©¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dcp(iyily meil)

,÷çcä úòLaciqtdl dvx `le ,df dyrn did zxeva ipyae ¦§©©§¨
.zexdhda ïðéåäå,(:h oldl) df xaca epzpe ep`ype -øçàì éàî ©£¦©¨©§©©
,økæpL,ezrc dpiy ok zngny xkfp dna xnelkøçàì àîéìéà ¤¦§©¦¥¨¦©©

,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàc økæpLok m`÷çcä úòLa ¤¦§©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨¦§©©§¨
éáò éëéädéúåk ãxfg `le wgcd zrya xfril` iaxk dxed ji` - ¥¦¨¦§¨¥

elit` cigidk miyer oi` ,miaxk dkld dwqtpy mewna ixd ,ea
,wgcd zrya(åàì) àlàxkfpy xnel jixvàúëìä øîzéà àìc ¤¨¨§Ÿ¦§©¦§§¨

øîk àìå øîk àì`le xfril` iaxk `l dkld dwqtp `ly - Ÿ§©§Ÿ§©
,ea xfg `l jkle ,minkgkàlà déìò âéìt ãéçé åàìc økæpL ïåéëå§¥¨¤¦§©§¨¨¦¨¦£¥¤¨

déìò éâéìt íéaø`l` eilr wleg cigi `ly iax xkfpy oeike - ©¦§¦¦£¥
,cigi zrc `edy xfril` iaxk weqtl ie`x did `le ,miax

,dlha cigid zrce ,miaxk dkld miaxe cigi `ed llkdy,øîà̈©
.÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaø àeä éãkz` `xnbd zniiqn §©©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨

,`ped ax lr dziiyewäîeøzì àîìLa úøîà éàxn`z m` - ¦¨§©¦§¨¨©§¨
,xacd oaen ,dnexz oiprl s` zrl zrn z`neh exfbyeðééä©§

éaø éîéa äîeøz éàåäc,dnexz did iax inia ixdy -éà àlà ©£©§¨¦¥©¦¤¨¦
Lãwì úøîàycewl zrl zrn exfby `ped axk xn`z m` `l` - ¨§©©Ÿ¤
,dnexzl `leéàåä éî éaø éîéa Lã÷,iax inia miycw did ike - Ÿ¤¦¥©¦¦£©

.mi`pzd ini seqa oaxegd xg` mipy dnk did iax ixd
:`xnbd zvxznàìéìâa ïkãî àiøáç ,àleò øîàc ,àleòãk- ¦§¨§¨©¨©§©¨§©¨§¨¦¨

s` zegpnl mpnye mikqpl mpii mixdhn eid lilbay mixagd
,mdinia ycwnd zia dpai `ny ,oaxegd xg` eidyéîéa énð àëä̈¨©¦¦¥

éaø,ynn ycewk mpice ,mpnye mpii mixdhn eidy mixag eid ©¦
.dcpay zrl zrn z`neha e`nhp m` iax oc df lre

:`ped axl `xnbd dywn ceròîL àz,`ziixanBúçôLa äNòî ¨§©©£¤§¦§¨
úçà ìk ïéáe ,äîeøz ìL úBøkk äôBà äúéäL ìàéìîb ïaø ìL¤©¨©§¦¥¤¨§¨¨¦¨¤§¨¥¨©©

úçàådzidú÷ãBáe íéîa dãé äçéãîe ,mc dz`x m`,äðBøçàa §©©§¦¨¨¨§©¦¤¤¨©£¨
,dpexg`d xkkd ziit` xg` xnelkä÷ãadnvräàöîe`idy ¨§¨¨§¨
ìàéìîb ïaø úà äìàLå úàáe ,äàîè,zexkkd oic dn,dì øîàå §¥¨¨§¨£¨¤©¨©§¦¥§¨©¨

úBàîè ïlek.dcpay zrl zrn z`neh meynàìäå ,éaø ,Bì äøîà ¨§¥¨§¨©¦©£Ÿ
úçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãaxkk oia invr izwca ixd - §¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©

,dxedh invr iz`vne xkklàéä ,ïk íà ,dì øîàef xkk - ¨©¨¦¥¦
dpexg`dúäéî éðz÷ .úBøBäè ïleëå ,äàîèepipy mewn lkn - §¥¨§¨§¨¨¥¦©

a dweqr dzidy `ziixaa,äîeøz ìL úBøkkl`ilnb oax dvxe ¦¨¤§¨
zrl zrn z`neh exfby ixd ,dcpay zrl zrn meyn oze`nhl
`le ycewl exfby xn`y `ped axk `le ,dnexz oiprl s`

.dnexzl
:`xnbd zvxzn,äãBú éîçì úîeøz ,äîeøz éàîdnexz xnelk ©§¨§©©§¥¨

dpeekd oi`e ,miycw mdy ,dcezd mr mi`ian eidy zelgdn
:`xnbd dywn .dlecb dnexzléàî äiôàa äãBú éîçì úîeøz§©©§¥¨©£¦¨©

àéòaznexza dit` `dzy ep`vn okid xnelk ,dyer `id dn - ¨£¨
jk xg` wxe zelg mirax` mite` eid dligza ixd ,dcez ingl

zrya ok m`e ,dnexzl zelg rax` mdn miyixtn eiddit`
ly zexkk dzt`y xnel jiiy j`ide ,dnexz eid `l oiicr
ingl znexza dwqrzp ok` mlerl :`xnbd zvxzn .dnexz
oebk xaecny xnel yi ,dit` dfa jiiy `ly eywdy dne ,dcez

eäééLéìa eäðéLøôàcocera dcezd ingln dnexz yixtdy - §©§§¦§§¦©§
z` mdilr hgy mingld ziit` xg`le ,oziit` mcew ozqira

.dcez ingl znexz dzt`y xnel jiiy jkle ,dcezdàä éëå§¦¨
øîàcxn`y enke -ïàôàL äãBú éîçì ,àðéè÷ áø øa éáeè áø §¨©©¦©©§¦¨©§¥¨¤£¨¨

,úBlç òaøà,zelg xyr mewna oin lkn zg` dlg dyry xnelk ©§©©
da ïðéåäå ,àöé,(.er zegpn) elld iaeh ax ixaca epzpe ep`ype - ¨¨©£¦©¨

ïðéòa àäåeidiy jixv ixde -íéòaøàjxevd ,epvxize ,zelg §¨¨¦©©§¨¦
`l` epi` zelg mirax`aäåöîì.akrn epi` la` ,dligzkl §¦§¨

,cer epiywdeeäéépéî äîeøz éLeøôà ïðéòa àäåjixv ixde - §¨¨¦©©§¥§¨¦©§
o`yr m`e ,odkl dnexz dzzle dxyr lkn zg` dlg yixtdl

,odkl dnexz yixti ji` zelg rax`äñeøt Léøôîc àîéz éëå§¦¥¨§©§¦§¨
ãçå ãç ìkîixd ,odkl dpzepe dlg lkn dqext yixtny - ¦¨©§©
EPOn aixwde'ãçà'dnExY oAxw lMnàðîçø øîà,(ci f `xwie) §¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨¨©©£¨¨

(:fr my) minkg eyxc 'cg`' xn`py jkneäñeøt ìBhé àlLozie ¤Ÿ¦§¨
zelg rax`n dnexz yixti ji`e ,mly mgl el ozi `l` odkl

.el`ïðéøîàåoebk xaecny uxzleäééLéìa eäðéLøôàcyixtdy - §¨§¦©§©§§¦§§¦©§

z` dt` oin lkae ,oziit` mcew ozqira dcezd ingln dnexz
dyr dqird x`y z`e dnvr ipta dnexzl yixtdy dqird

e ,dnvr ipta d`t`e zg` dlgénð àëäxaecneäðéLøôàc ¨¨©¦§©§§¦§
eäééLéìaoiicryk oziit` mcew dcezd ingln dnexz yixtdy - §¦©§

.x`azdy enk dqir eid
:`ped axl `xnbd dywn ceròîL àz,`ziixanáeLdidäNòî ¨§©©£¤

äôb äúéäL ìàéìîb ïaø ìL äçôLadicia hiha znzeq -úBiáç §¦§¨¤©¨©§¦¥¤¨§¨¨¨¨¦
úçàå úçà ìk ïéáe ,ïéé ìLdzidäéãé äçéãîhihdnú÷ãBáe ,íéîa ¤©¦¥¨©©§©©§¦¨¨¤¨§©¦¤¤
,mc dz`x m` dnvr,äðBøçàáeziagd znizq xg` xnelk ¨©£¨

dpexg`däàöîe ä÷ãadnvrìàéìîb ïaøì äìàLå úàáe ,äàîè ¨§¨¨§¨§¥¨¨§¨£¨§©¨©§¦¥
,zeiagd oic dnúBàîè ïlek ,dì øîàåzrl zrn z`neh meyn §¨©¨¨§¥

,dcpayúçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãa àìäå ,Bì äøîàixd - ¨§¨©£Ÿ§¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©
,dxedh invr iz`vne ziagl ziag oia invr izwcaíà ,dì øîà̈©¨¦

àéä ,ïkdpexg`d ef ziag -.úBøBäè ïleëå ,äàîèdgiken `xnbd ¥¦§¥¨§¨§
dnexz ly oii zeiaga xaecny:àãçå Lã÷c àãç àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨£¨§Ÿ¤©£¨

äìéiLå äøcäc eðééä àéä äîeøúcdid cg` dyrny xn`z m` - ¦§¨¦©§§©§¨§©§¨
cg` dyrne ,[oii ly zeiag dnzqy ipyd dyrnd epiid] ycewa
oaen ,[zexkk dte` dzidy oey`xd dyrnd epiid] dnexza did
,oicd dn l`ilnb oax z` dl`ye dgtyd dxfg jkly xacd
diptly xkkd z` xdhl dlired dwicady dl aiydy xg`y

,dwicad zlren ycew oiprl mb m` dl`ye dxfgúøîà éà àlà¤¨¦¨§©
Lã÷c éãéàå éãéàmb xnelk ,df mbe df mby xn`z m` la` - ¦¦§¦¦§Ÿ¤

,ycewa xaecn ,ipyd dyrnd mbe oey`xd dyrnddì änì̈¨¨
ìe øcäîìdéìéiLdn l`ilnb oax z` le`yle xefgl dl dnl - §¤§©§©§¥

exfby gkene ,dnexza xaecn cg` dyrny xnel jixv `l` ,oicd
`lyxn`y`ped ax lr dywe ,dnexz oiprl s`zrlzrnz`neh

.ycew oiprl `l` exfb
e ,ycewa eid miyrnd ipy mlerl :`xnbd zvxzn,äéäL äNòî©£¤¤¨¨

,äéä úBçôL ézLaoax z` dgtyd dl`y ipyd dyrna mb jkle ¦§¥§¨¨¨
.oicd dn l`ilnb

:`ped ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîà àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨¨§¦
dì,xg` oeyl mixne` yi -,àðeä áø øîàz`nehúòì úòî ¨¨©©¨¥¥§¥

.äîeøzì ïéáe Lãwì ïéa äànèî äcpaL:`xnbd zl`eyéànî- ¤§¦¨§©§¨¥§Ÿ¤¥¦§¨¦©
:`xnbd daiyn .ok cnl dnnúBìòî éab dì éðz÷ àìcîjkn - ¦§Ÿ¨¨¥¨©¥©£

eyry (:k dbibg) epipyy zelrnd iabl df oic `pzd dpy `ly
.dnexzan xzei mda exingde miycwa

:jk lr dywn ongp axïîçð áø déì øîà,`ped axlàpz éðz àäå ¨©¥©©§¨§¨¨¥©¨
z`nehy ,[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy ixde -

dxn`p dcpay zrl zrn.äîeøzì àì ìáà Lãwì:`xnbd zxne` ©Ÿ¤£¨Ÿ©§¨
÷çöé áø øa ìàeîL áø dépéî dìa÷wgvi ax xa l`eny ax - ¦§¨¦¥©§¥©©¦§¨

la` ycewl' `ziixad zpeeky yxite ,ongp ax ziiyew z` laiw
zrl zrn z`neh exfby `id 'dnexzl `lìò eNòpL ïéleça§¦¤©£©

,ùã÷ úøäè,miycw lr mixneyy enk dxdha eyrpy xnelkàìå ¨¢©Ÿ¤§Ÿ
,äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleçaef d`neh exfb `ly xnelk §¦¤©£©¨¢©§¨

,dnexz lr mixneyy enk dxdha eyrpy oilegadnexza la`
.zrl zrn z`neh zbdep ynn

oilega d`neh wtq oipra dpyn zx`ane d`ian `xnbd
ax xa l`eny ax ixacn xe`iad lr dywne dlgl mileahd

:wgviíúä ïðzy dqir ,(a"n b"t dlg) my epipy -÷ôñ dì ãìBð §©¨¨©¨§¥
,äàîeèwtqd clep m`dìbìb àlL ãòmcew xnelk ,dqird z` §¨©¤Ÿ¦§§¨

,dyelipyäNòzdqird,äàîeèaleki dvxi m` xnelk ¥¨¤§§¨
wtqd clep m` la` ,micia dze`nhldìbìbMî,äøäèa äNòz , ¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨

.micia dze` `nhi l`e ,mixedh milka xnelk
wtqd clep m` :dpynd z` zx`an `xnbd,dìbìb àlL ãò©¤Ÿ¦§§¨

äàîeèa äNòzy iptneäðéð ïéleç`l oiicry ,md oileg - ¥¨¤§§¨¦¦§
,dlga dqird daiigzpõøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîe¨¦§§¨§¦¤§¤¤

,ìàøNéwtqd clep m` la`,äøäèa äNòz ,dìbìbMîiptn ¦§¨¥¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨
y,älçì ïéìeáhä ïéleçeaiigzp xaky epiide ,lah eyrpy xnelk ¦©§¦©©¨

,dlg zyxtdaeîc älçk,dlgk miaygp -äàîeè íBøâì øeñàå ©©¨¨§¨¦§§¨
.älçì©©¨

:dpynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðziabl epipy - ¨¨
,dxdha dze` eyre d`neh wtq da clepy dqir
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dcp(iyily meil)

,÷çcä úòLaciqtdl dvx `le ,df dyrn did zxeva ipyae ¦§©©§¨
.zexdhda ïðéåäå,(:h oldl) df xaca epzpe ep`ype -øçàì éàî ©£¦©¨©§©©
,økæpL,ezrc dpiy ok zngny xkfp dna xnelkøçàì àîéìéà ¤¦§©¦¥¨¦©©

,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàc økæpLok m`÷çcä úòLa ¤¦§©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨¦§©©§¨
éáò éëéädéúåk ãxfg `le wgcd zrya xfril` iaxk dxed ji` - ¥¦¨¦§¨¥

elit` cigidk miyer oi` ,miaxk dkld dwqtpy mewna ixd ,ea
,wgcd zrya(åàì) àlàxkfpy xnel jixvàúëìä øîzéà àìc ¤¨¨§Ÿ¦§©¦§§¨

øîk àìå øîk àì`le xfril` iaxk `l dkld dwqtp `ly - Ÿ§©§Ÿ§©
,ea xfg `l jkle ,minkgkàlà déìò âéìt ãéçé åàìc økæpL ïåéëå§¥¨¤¦§©§¨¨¦¨¦£¥¤¨

déìò éâéìt íéaø`l` eilr wleg cigi `ly iax xkfpy oeike - ©¦§¦¦£¥
,cigi zrc `edy xfril` iaxk weqtl ie`x did `le ,miax

,dlha cigid zrce ,miaxk dkld miaxe cigi `ed llkdy,øîà̈©
.÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaø àeä éãkz` `xnbd zniiqn §©©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨

,`ped ax lr dziiyewäîeøzì àîìLa úøîà éàxn`z m` - ¦¨§©¦§¨¨©§¨
,xacd oaen ,dnexz oiprl s` zrl zrn z`neh exfbyeðééä©§

éaø éîéa äîeøz éàåäc,dnexz did iax inia ixdy -éà àlà ©£©§¨¦¥©¦¤¨¦
Lãwì úøîàycewl zrl zrn exfby `ped axk xn`z m` `l` - ¨§©©Ÿ¤
,dnexzl `leéàåä éî éaø éîéa Lã÷,iax inia miycw did ike - Ÿ¤¦¥©¦¦£©

.mi`pzd ini seqa oaxegd xg` mipy dnk did iax ixd
:`xnbd zvxznàìéìâa ïkãî àiøáç ,àleò øîàc ,àleòãk- ¦§¨§¨©¨©§©¨§©¨§¨¦¨

s` zegpnl mpnye mikqpl mpii mixdhn eid lilbay mixagd
,mdinia ycwnd zia dpai `ny ,oaxegd xg` eidyéîéa énð àëä̈¨©¦¦¥

éaø,ynn ycewk mpice ,mpnye mpii mixdhn eidy mixag eid ©¦
.dcpay zrl zrn z`neha e`nhp m` iax oc df lre

:`ped axl `xnbd dywn ceròîL àz,`ziixanBúçôLa äNòî ¨§©©£¤§¦§¨
úçà ìk ïéáe ,äîeøz ìL úBøkk äôBà äúéäL ìàéìîb ïaø ìL¤©¨©§¦¥¤¨§¨¨¦¨¤§¨¥¨©©

úçàådzidú÷ãBáe íéîa dãé äçéãîe ,mc dz`x m`,äðBøçàa §©©§¦¨¨¨§©¦¤¤¨©£¨
,dpexg`d xkkd ziit` xg` xnelkä÷ãadnvräàöîe`idy ¨§¨¨§¨
ìàéìîb ïaø úà äìàLå úàáe ,äàîè,zexkkd oic dn,dì øîàå §¥¨¨§¨£¨¤©¨©§¦¥§¨©¨

úBàîè ïlek.dcpay zrl zrn z`neh meynàìäå ,éaø ,Bì äøîà ¨§¥¨§¨©¦©£Ÿ
úçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãaxkk oia invr izwca ixd - §¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©

,dxedh invr iz`vne xkklàéä ,ïk íà ,dì øîàef xkk - ¨©¨¦¥¦
dpexg`dúäéî éðz÷ .úBøBäè ïleëå ,äàîèepipy mewn lkn - §¥¨§¨§¨¨¥¦©

a dweqr dzidy `ziixaa,äîeøz ìL úBøkkl`ilnb oax dvxe ¦¨¤§¨
zrl zrn z`neh exfby ixd ,dcpay zrl zrn meyn oze`nhl
`le ycewl exfby xn`y `ped axk `le ,dnexz oiprl s`

.dnexzl
:`xnbd zvxzn,äãBú éîçì úîeøz ,äîeøz éàîdnexz xnelk ©§¨§©©§¥¨

dpeekd oi`e ,miycw mdy ,dcezd mr mi`ian eidy zelgdn
:`xnbd dywn .dlecb dnexzléàî äiôàa äãBú éîçì úîeøz§©©§¥¨©£¦¨©

àéòaznexza dit` `dzy ep`vn okid xnelk ,dyer `id dn - ¨£¨
jk xg` wxe zelg mirax` mite` eid dligza ixd ,dcez ingl

zrya ok m`e ,dnexzl zelg rax` mdn miyixtn eiddit`
ly zexkk dzt`y xnel jiiy j`ide ,dnexz eid `l oiicr
ingl znexza dwqrzp ok` mlerl :`xnbd zvxzn .dnexz
oebk xaecny xnel yi ,dit` dfa jiiy `ly eywdy dne ,dcez

eäééLéìa eäðéLøôàcocera dcezd ingln dnexz yixtdy - §©§§¦§§¦©§
z` mdilr hgy mingld ziit` xg`le ,oziit` mcew ozqira

.dcez ingl znexz dzt`y xnel jiiy jkle ,dcezdàä éëå§¦¨
øîàcxn`y enke -ïàôàL äãBú éîçì ,àðéè÷ áø øa éáeè áø §¨©©¦©©§¦¨©§¥¨¤£¨¨

,úBlç òaøà,zelg xyr mewna oin lkn zg` dlg dyry xnelk ©§©©
da ïðéåäå ,àöé,(.er zegpn) elld iaeh ax ixaca epzpe ep`ype - ¨¨©£¦©¨

ïðéòa àäåeidiy jixv ixde -íéòaøàjxevd ,epvxize ,zelg §¨¨¦©©§¨¦
`l` epi` zelg mirax`aäåöîì.akrn epi` la` ,dligzkl §¦§¨

,cer epiywdeeäéépéî äîeøz éLeøôà ïðéòa àäåjixv ixde - §¨¨¦©©§¥§¨¦©§
o`yr m`e ,odkl dnexz dzzle dxyr lkn zg` dlg yixtdl

,odkl dnexz yixti ji` zelg rax`äñeøt Léøôîc àîéz éëå§¦¥¨§©§¦§¨
ãçå ãç ìkîixd ,odkl dpzepe dlg lkn dqext yixtny - ¦¨©§©
EPOn aixwde'ãçà'dnExY oAxw lMnàðîçø øîà,(ci f `xwie) §¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨¨©©£¨¨

(:fr my) minkg eyxc 'cg`' xn`py jkneäñeøt ìBhé àlLozie ¤Ÿ¦§¨
zelg rax`n dnexz yixti ji`e ,mly mgl el ozi `l` odkl

.el`ïðéøîàåoebk xaecny uxzleäééLéìa eäðéLøôàcyixtdy - §¨§¦©§©§§¦§§¦©§

z` dt` oin lkae ,oziit` mcew ozqira dcezd ingln dnexz
dyr dqird x`y z`e dnvr ipta dnexzl yixtdy dqird

e ,dnvr ipta d`t`e zg` dlgénð àëäxaecneäðéLøôàc ¨¨©¦§©§§¦§
eäééLéìaoiicryk oziit` mcew dcezd ingln dnexz yixtdy - §¦©§

.x`azdy enk dqir eid
:`ped axl `xnbd dywn ceròîL àz,`ziixanáeLdidäNòî ¨§©©£¤

äôb äúéäL ìàéìîb ïaø ìL äçôLadicia hiha znzeq -úBiáç §¦§¨¤©¨©§¦¥¤¨§¨¨¨¨¦
úçàå úçà ìk ïéáe ,ïéé ìLdzidäéãé äçéãîhihdnú÷ãBáe ,íéîa ¤©¦¥¨©©§©©§¦¨¨¤¨§©¦¤¤
,mc dz`x m` dnvr,äðBøçàáeziagd znizq xg` xnelk ¨©£¨

dpexg`däàöîe ä÷ãadnvrìàéìîb ïaøì äìàLå úàáe ,äàîè ¨§¨¨§¨§¥¨¨§¨£¨§©¨©§¦¥
,zeiagd oic dnúBàîè ïlek ,dì øîàåzrl zrn z`neh meyn §¨©¨¨§¥

,dcpayúçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãa àìäå ,Bì äøîàixd - ¨§¨©£Ÿ§¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©
,dxedh invr iz`vne ziagl ziag oia invr izwcaíà ,dì øîà̈©¨¦

àéä ,ïkdpexg`d ef ziag -.úBøBäè ïleëå ,äàîèdgiken `xnbd ¥¦§¥¨§¨§
dnexz ly oii zeiaga xaecny:àãçå Lã÷c àãç àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨£¨§Ÿ¤©£¨

äìéiLå äøcäc eðééä àéä äîeøúcdid cg` dyrny xn`z m` - ¦§¨¦©§§©§¨§©§¨
cg` dyrne ,[oii ly zeiag dnzqy ipyd dyrnd epiid] ycewa
oaen ,[zexkk dte` dzidy oey`xd dyrnd epiid] dnexza did
,oicd dn l`ilnb oax z` dl`ye dgtyd dxfg jkly xacd
diptly xkkd z` xdhl dlired dwicady dl aiydy xg`y

,dwicad zlren ycew oiprl mb m` dl`ye dxfgúøîà éà àlà¤¨¦¨§©
Lã÷c éãéàå éãéàmb xnelk ,df mbe df mby xn`z m` la` - ¦¦§¦¦§Ÿ¤

,ycewa xaecn ,ipyd dyrnd mbe oey`xd dyrnddì änì̈¨¨
ìe øcäîìdéìéiLdn l`ilnb oax z` le`yle xefgl dl dnl - §¤§©§©§¥

exfby gkene ,dnexza xaecn cg` dyrny xnel jixv `l` ,oicd
`lyxn`y`ped ax lr dywe ,dnexz oiprl s`zrlzrnz`neh

.ycew oiprl `l` exfb
e ,ycewa eid miyrnd ipy mlerl :`xnbd zvxzn,äéäL äNòî©£¤¤¨¨

,äéä úBçôL ézLaoax z` dgtyd dl`y ipyd dyrna mb jkle ¦§¥§¨¨¨
.oicd dn l`ilnb

:`ped ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîà àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨¨§¦
dì,xg` oeyl mixne` yi -,àðeä áø øîàz`nehúòì úòî ¨¨©©¨¥¥§¥

.äîeøzì ïéáe Lãwì ïéa äànèî äcpaL:`xnbd zl`eyéànî- ¤§¦¨§©§¨¥§Ÿ¤¥¦§¨¦©
:`xnbd daiyn .ok cnl dnnúBìòî éab dì éðz÷ àìcîjkn - ¦§Ÿ¨¨¥¨©¥©£

eyry (:k dbibg) epipyy zelrnd iabl df oic `pzd dpy `ly
.dnexzan xzei mda exingde miycwa

:jk lr dywn ongp axïîçð áø déì øîà,`ped axlàpz éðz àäå ¨©¥©©§¨§¨¨¥©¨
z`nehy ,[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy ixde -

dxn`p dcpay zrl zrn.äîeøzì àì ìáà Lãwì:`xnbd zxne` ©Ÿ¤£¨Ÿ©§¨
÷çöé áø øa ìàeîL áø dépéî dìa÷wgvi ax xa l`eny ax - ¦§¨¦¥©§¥©©¦§¨

la` ycewl' `ziixad zpeeky yxite ,ongp ax ziiyew z` laiw
zrl zrn z`neh exfby `id 'dnexzl `lìò eNòpL ïéleça§¦¤©£©

,ùã÷ úøäè,miycw lr mixneyy enk dxdha eyrpy xnelkàìå ¨¢©Ÿ¤§Ÿ
,äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleçaef d`neh exfb `ly xnelk §¦¤©£©¨¢©§¨

,dnexz lr mixneyy enk dxdha eyrpy oilegadnexza la`
.zrl zrn z`neh zbdep ynn

oilega d`neh wtq oipra dpyn zx`ane d`ian `xnbd
ax xa l`eny ax ixacn xe`iad lr dywne dlgl mileahd

:wgviíúä ïðzy dqir ,(a"n b"t dlg) my epipy -÷ôñ dì ãìBð §©¨¨©¨§¥
,äàîeèwtqd clep m`dìbìb àlL ãòmcew xnelk ,dqird z` §¨©¤Ÿ¦§§¨

,dyelipyäNòzdqird,äàîeèaleki dvxi m` xnelk ¥¨¤§§¨
wtqd clep m` la` ,micia dze`nhldìbìbMî,äøäèa äNòz , ¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨

.micia dze` `nhi l`e ,mixedh milka xnelk
wtqd clep m` :dpynd z` zx`an `xnbd,dìbìb àlL ãò©¤Ÿ¦§§¨

äàîeèa äNòzy iptneäðéð ïéleç`l oiicry ,md oileg - ¥¨¤§§¨¦¦§
,dlga dqird daiigzpõøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîe¨¦§§¨§¦¤§¤¤

,ìàøNéwtqd clep m` la`,äøäèa äNòz ,dìbìbMîiptn ¦§¨¥¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨
y,älçì ïéìeáhä ïéleçeaiigzp xaky epiide ,lah eyrpy xnelk ¦©§¦©©¨

,dlg zyxtdaeîc älçk,dlgk miaygp -äàîeè íBøâì øeñàå ©©¨¨§¨¦§§¨
.älçì©©¨

:dpynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðziabl epipy - ¨¨
,dxdha dze` eyre d`neh wtq da clepy dqir
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רטז
oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtdcip

äéåìú äúìçå.oey`x dl clepd wtq meyn ,dxdha d`yryk Ðåøîà ÷ôñ äæéàáÐ

."dielz dzlg" xnel ekxved wtq dfi`a :xnelkäìç ÷ôñázbdepd d`neh wtqa Ð

.dnexzl xeq`ezqpkd ipal xedhc jenqayxtnck ,oryp oebk ,oilegazbdep dpi`edlga

Ð dlgl oileahc oeik `kd ,`cixb oilega `bdp `lc ab lr s`c ,opireny`l jixhvi`e

.oda `bdpäìç ÷ôñ éàîxn`w i`n :xnelk Ð?
åðéðù úåçëåäá øîàú àìùd`neh wtqa Ð

.zgkenïéìéáù éðù ïåâë,xedhcg`e`nhcg`Ð

`id`wtq`de .xedhajld wtq`nha jldwtq

d`neh la` ,dlgl oileahd oilega `ipdnc

jixhvi` `l `dc .`l Ð zgken dpi`y

ipdn inp `cixb oilegl elit`c opireny`l

.`kd inp `ipdn jkld ,dxdha oileg lke`l

ïòùðá åìéôà àìàdpi`y d`neh wtq iedc Ð

,dnexzl `ipdnc onwl opze li`ed ,zgken

.dlgl oileahd oilegl inp `ipdnïé÷øåôÐ

.ie`ynàîèoryp `ynd caek jezn `nyc Ð

hqip xedh e` ,ehiqn xedh `vnpe ,xedhd lr df

`yepde" :(eh `xwie) afd akxna aizke ,eilr

.envra af oky lke ,"mze`ïìåëå`yn elit`Ð

.cakúñðëä éðáì ïéøåäèodileg oilke` Ð

.`edwtqy okylke ,xenb hqiddf oi`y ,dxdha

äîåøúì ïéàîèå.wtqa elit`e ,opaxcnÐïéìåçå
åîã äìçë äìçì ïéìåáèäwtq eda ipdnc Ð

.dxenb dlgk ,orypäìç äì äöå÷åonf lky Ð

mei leahe ,oilegk`id ixd ,dilrmyd`xw`ly

`idyke .oilega iyily dyer epi`e ,ipyk epic

dlgl dzgipn `l` .my dl `xwz `l ,dvew

zia mdl oi`y milk md ,`zegp`a e` dyitka

dekxv`e .d`neh oilawn oi`e ,mixqp oebk ,leaiw

xg`n aey da rbz `ly ,`xkid meyn ,ipd opax

wxt seqa xn` dzeekce .my dl d`xwy

:izi`x i`d ax zaeyzae .(`,`q oihib) "oiwfipd"

mixbpd oixqpny oigeel ,mixqp Ð "`zegp`"

.oigeeld oityneúô÷îålv` ilkl dzaxwn Ð

Ð "swen" .swend on mexzl devny ,my dl d`xewe ,dqirdizy oitiwn" enk ,jenq

ze`xl ,efl ef oitiwnyÐ(a,en oileg) "ireaa oitiwn oi`" enke ,(a,al) dviazkqna "zeiag

.odiawpa md minec m`ïéìåç àîèî éàãåù.afd `yn enkÐéàãåã.ynn dcpÐä÷ôñÐ

.zrl zrnäîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçá àìåoilegl oicd `ed :jzrc `wlq `we Ð

.oda zaxernd dlg zxdha oiyrp inp mdc ,dlgl oileahdäìçì ïéìåáèä ïéìåç ïðéðùîå
éøéîç`zexihpÐmzdla` ,dlg eda`aixrÐ`kdc ,dnexzzxdhlr eyrpy oilegnÐ

.dilr liaw `zxizi= àëéúô.úáøåòî
äðùî
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,`ed xagc ,odk cqtd `kile ,dze`nhl ixy Ð wtq dl clep `l elit`c cere .odk
m`e .xg` mewnn yixti `ly ,ux`d mra ixii` mzd la` .xg` mewnn dilr yixtie
lr dceygd dzxagl dy` zl`yn :opz (`,`q oihib) "oiwfipd" wxtac :xn`z
mr zy`l xag zy` zl`yn .dnr oeghze xeaz `l la` ,'ek dxake dtp ziriayd
la` .dnr zpgehe zxxeae ,dxake dtp ux`d
:`xnba irae .mda rbz `l Ð minl lihzyn
:iia` xn` ?`tiq `py i`ne `yix `py i`n
Ð exykedc ,minl lihzyne .eliwd i`nca
mra :xn` `ax .dyil mcew s` ,mda rbz `l
.opaxc dxdhe d`nehe ,xi`n iaxc ux`d
,"minl lihzyn" `tiq ipzwcn `de :jixte
d`neh i`ne ,xykd `la ixiin `yixc llkn
,xykeda ici`e ici` :ipyne ?`ki` dxdhe
z`neha Ð `tiqe ,oileg z`neha Ð `yixe
dyil ,epiid Ð "minl lihzyn"e ,,dlg
xyked ik ,rbil iia` xqe` `nl` .leblbe
lr s` ,dyile leblb mcew s` ,oeghle xexal
dyr `lÐ leblbe dyil mcew yixtd m`c ab
jixv inp dicicle (:xnel yie) !melk `le
,odk cqtd meyn xeq` mzdc :uxzl
.ziyixtck ,odk cqtd `kil oizrnyae
s` ,leblb mcew d`neh mexbl ixyc ,`axle
`idd` uxzl jixv ,odk cqtd `ki`c ab lr
uexizk (`,ep dxf dcear) "l`rnyi iax" wxtc
zxnyn" meyn ,xeq` mzdc :oey`x
`l leblb mcew ,dqira la` ."izenexz
zlg yixtd m`c oeik ,"dlgl dlah" `ixwin
uxizy enk :inp i` .melk `le dyr `lÐgnw
`cyg m` ik `kil oihiba mzdc :my mz epiax
i`cea ixiin "oixvea oi`"c `idd la` ,`nlra
.jix`dl yi mye .d`neha eizexit dyer

àìù:i"yx yxit Ð epipy zegkeda xn`z
.xedha jld wtq ,miliay ipy oebk
,zg` zaa le`yl e`ay :xnel jixv eixacle
ipy :(e wxt) zexdhc`ztqeza`ipzc`idd ikyxtld`xpe .oixedhÐdf xg`dfa i`c
dyre ,ipya jlde .zexdh dyre ,mdn cg`a jlde ,xedh cg`e `nh cg` ,oiliay
meyne ?xdhp mdn dfi`c ,d`nehl migiken :yexit .migiken el`e el` Ð zexdh

."epipy zegkeda" :`kd xn`w "migiken"c`pyilïìåëåyxitÐzqpkd ipal mixedh
xyt` i`c ,oilegl s``nhcd`xp cak o`ynac ,d`xp oi`e ."cak o`yn"` i`wc :i"yx
(a dpyn b wxt) oiaf zkqna rnyn oke .i`w "lw o`yn"` `l` .df z` df heqi `ly
olek :`kd ipzwc `de .dnexzlÐ oi`nhe ,zqpkd ipal oixedhÐlw o`yn :mzd ipzwc
ipa" dil ixw `kdc :xn`z m`e .i`w mzdc dxdhc `pipr lk` Ð zqpkd ipal oixedh
yie !mixykzeheicd dyly elit` mzde ,zqpkd ipa dyly it lr mzxzdc xn`w "xeka inen" iab (a,el zexeka) "oiycwend ileqt" wxtae ,dxdha oileg oilke`d mixagl "zqpkd

.dnexz oilke` mpi`y :xnelk ,`zerixbl "zqpkd ipa" xikfn inp `kdc :xnelúô÷îådheqa xn`c :dywe .dtwd jixv my z`ixw zrya elit`c rnyn `kdÐ my dl `xewe
swend on zlhip dlg :xne` xfril` iax ,(`,l) "myk" wxtozepe ,dzlg dnxed `ly dqirn dlg xeriy lhepÐdxedh zg`e d`nh zg` ,zeqir izy ?cvik .`nhd lr xedhd on

ikdle ,encdlgk e`lÐdlgl oileahd oileg :dxaq`ziixa jd :ipyne ?"dviak" :`ipzde .swend on lehil ick ,d`nhdqirl dlg xeriy oia ,rvn`adxedhdqirndviaknzegt
rbi `ly ,dlg xeriy hrn wigxi ,my z`ixw zryac rnyn `l` ?iyily didi ,"dlg" my dl `xwiyk :dyw mewn lkn ,`zyde .dlg xeriyl `nhne ipy iedc ,dviak iz` `l
dxedh zg` ,zeqir izy :ipzwck .`cixb dlg xeriy `le ,dxedh dqirn daxd yiyk ixiin mzdc :xnel yie !zxaegn dzid my z`ixw iptlc oeik ,"swen" xity aiyge .dviaka
.dxedhd dqird`nhn ipy `edc dvia i`d e`l ,enc dlgk e`lÐdlgl oileahd oilegc oeik ,jkld .d`nhd s`e dnvr owzl ick ,dxedhd on zvw yixtdl dvexe .d`nh zg`e
meyn ezribp lr citwncmeynÐdribp xfril` iax irac "myk" wxtae .lq sexivlireiyxyt` ,swen [`la] elit`c :xnelyi cere] .melkjka oi`Ðdlsiwie ,dlgdpnnyixti ike

a xn`c ,inlyexia zvw rnyn oke .ilk sexiv liren oi` ,d`nehepi` .("ilk" opiqxb "zia" mewna :d`xp) sxhvn ziad oi` Ð [exeag] lr citwn `edy xac :ipy wxta dlg zkqn
ira `le ,dlgl otxvn lqd :xn`c xfril` iaxk onwl opiwqtc `de .[oeilib .ezaexrz lr citwny xack mze` eyr ,d`nh dqire dxedh dqir .sxvn ilkd Ð ezaexrz lr citwn
xfril` iax .ekeyiy cr ,dlgd on oixeht Ð dfa df erbpe ,miiaw ezqir dyerd :(c dpyn ipy wxt) dlg zkqna `pz ikdc .xeriykn zegt yl m` ,dlga aiigzdl epiid Ð dribp
.(`,l dheq) "myk" wxta ,myz`ixwzryadribp jixvnditeb xfril` iaxc ,xity iz``zyde .(a,gnmigqt) "oixaer el`"arnyn oke .otxvn lqdÐlql ozepe dcexd s` :xne`
znexz :opixn` (`,fk) "dnk cr" wxta zexekaae (`,h) dviac `nw wxta opixn`c ab lr s`e .jkl otxvn lqd oi`c ,olek lr zg` oiyixtnyk ,(lqa) zevnd lk ribdl gqta oekpe
aeyg i` oeir jixve .ux`l dveg znexza eliwd ,zxaegn xak dzide cgi dyelipy dqira epiid ,xak lk`y dnl swen oi`c ab lr s` .yixtn jk xg`e ,jlede lke` ux`l dveg

.dkiyp epiidc :xninl opivn "rvn`adviakn zegt ozep"c .dkiyp `la e` ilkd sexiv `la ,`cixb dribpa swen
éàäåxedh iyilyae :ipzw inp `ziixaae .dlgl oileahd oilega lqet ipy oi`c rnyn `kdc :dnize Ð oileahd oileg meyn eilr exfb `l oileg `nhn `l i`cec oeik mei leah

bdep iyilyc :opixn` (a,bl) oilegc ipywxtae .dlgl oileahd oilegn iliwcrnync ,jenqaxn`ck ,dnexzzxdhlr eyrpy oilegalqet ipy oi`c okylkcrnyn ,oilega
,ith liw mei leahc :xnel yie ?enc dlgk xn`c o`nl ,dlgl oileahd oilega iyily dyer ipyc gken lirl iz`ady (`,l dheq) "myk" wxtae ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega
oileahd oilegaminkg exfb `l ,`nlrc oilega xedh iyilyc oeik :eyexit ikd ,inp i` .mei leahc iyily epiid ,oilega xedh iyilyc`ziixaa `ipzc`de .yny axrdwx jixv oi`c
.lw `yn elit` `nhne ,`ed `yilw d`neh inp orypc meynÐdlgl oileahd oilega bdepc iyily lk` dipin jixt `le ,"oryp"` ith dipin jixt jkle .mei leahn `nhil dlgl

.lirl ziyixtckçðä.zexdha zwqery drya d`neh wtq mey oi`y ,ith liw zrl zrn z`neh Ð opaxc inp orypc ab lr s` Ð opaxc zrl zrn
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,äéeìz dúlçådxedh wtq `id dpnn eyixtdy dlgd xnelk §©¨¨§¨
,dqira clepy wtqd zngn d`nh wtqïéìëBà àì`ny ,dze` Ÿ§¦
,d`nh dnexz lek`l xeq`e `id d`nhåmbïéôøBN àì,dze` §Ÿ§¦

e ,dtxeyl xeq`e `id dxedh `nyôñ äæéàa,eøîà ÷xnelk §¥¤¨¥¨§
,dielz dzlgy xnel ekxved wtq dfi`a,älç ÷ôñaxnelk ¦§¥©¨

,jenqa x`eank oilega zbdep dpi`e dlga zbdepd d`neh wtqa
ef dqire oilega zbdep dpi` ef d`nehy s`y eprinydl jxvede
d`neh da zbdep dlgl dleah `idy oeik mewn lkn ,`id oileg

.ef
:`xnbd zx`anéàîexne`a `pzd zpeek dn -ééaà ,älç ÷ôñ ©§¥©¨©©¥
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wtq da yiy dqira `l` dielz `idy exn` `ly xn`z `ly -
enk d`nehl dgked ea yiy lewy wtqa xnelk ,zgken d`neh
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enèî,wtqn mi`nh dlgl elahp `ly oileg mb dfk wtqay - §©
,dielz dzlg df ote`ay eprinydl `pzd jixv did `leàlà¤¨

elit` xaecnaz`neh wtq,'ïòLð'dpi`y d`neh wtq `edy §¦§¨
xnel xzei xazqny ,lewy epi`y wtq `edy xnelk ,zgken
dnexz oiprl `l` `nh `edy dfk wtqa exn` `ly ,`nh epi`y
ef d`neh zbdepy enky `pzd eprinyde ,oileg oiprl `le

.dlgl mileahd oilega mb zbdep dnexza
oryp z`neh wtq edn x`ean day dpyn d`ian `xnbd
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íBé úìeáè,dyny aixrd `l oiicre dlahe d`nh dzidy - §©
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`ly onf lky ,my dl `xwz `le ,dlgd liaya zg` dkizg
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,àúeçðàa Bà äLéôëampi`e leaiw zia mdl oi`y milk mdy ¦§¦¨§©§¨

,d`neh milawnúôwîedkizg zgpen eay ilkd z` zaxwne - ©¤¤
,dqirl ef,íL dì àøB÷åoi`e ,'dlg ef ixd' ef dkizg lr zxne`y §¨¨¥

z`nhp dqird,àeäL éðtî,dqird xnelkéLéìL,d`nehl ¦§¥¤§¦¦

,iyily dqird z` dyere d`nehl ipy `id da drbpy dy`dy
,ïéleça øBäè éLéìLednexza `l` bdep d`nehl iyily oi`y §¦¦¨§¦

.miycweúøîà éàåy xne` dz` m`e -älçk älçì ïéìeáhä ïéleç §¦¨§©¦©§¦©©¨©©¨
,eîcok m`eäðúénè àädleahd dqird z` `id d`nih ixd - ¨¨©¦©§

.dzribpa dlgl
:`xnbd zvxznéàceL ìk ,ééaà øîàely,ïéleç ànèî`yn enk ¨©©©¥Ÿ¤©©§©¥¦

,mze` `nhn oileg afd hiqd m`y ,afdñ ìò eøæbB÷ô`nhiy ¨§©§¥
,älçì ïéìeáhä ïéleç íeMî`nhiy oryp z`neh wtqa exfb jkle ¦¦©§¦©©¨
,dlgl mileahd oileg s`íBé ìeáè éàäå,df mei leah la` -ïåék §©§¥¨

éàcå ànèî àìcely,ïéleçdyer epi`e ipy `ed mei leahdy §Ÿ§©¥©©¦
,oilega iyily,älçì ïéìeáhä ïéleç íeMî åéìò eøæb àìoi` jkle Ÿ¨§¨¨¦¦©§¦©©¨

.dlgl dleah `idy dqird z` d`nhn mei leah `idy dy`d
wgvi ax xa l`eny ax ixacn iia` ly evexiz lr dywn `xnbd

.dnexz zxdh lr eyrpy oilega zrl zrn z`neh oiprldywn
:`xnbdàäåz`neh ixde -éàcåc ,äcpaL úòì úòîdlyànèî §¨¥¥§¥¤©¦¨§©©§©¥
,ïéleç,mze` d`nhn oilega drbp m`yíeMî d÷ôñ ìò eøæb àìå ¦§Ÿ¨§©§¥¨¦

øî øîàc ,älçì ïéìeáhä ïéleçcg` mya dreny dxn`py - ¦©§¦©©¨§¨©©
,minkgd÷çöé áø øa ìàeîL áø dépéî dìa÷ax xa l`eny ax - ¦§¨¦¥©§¥©©¦§¨

`ziixad zpeeky yxite ,my ongp ax ly eziiyew z` laiw wgvi
`l la` ycewl xn`p dcpay zrl zrn z`nehy epipyy

zrl zrn z`neh exfby ,dnexzl,ùã÷ úøäè ìò eNòpL ïéleça§¦¤©£©¨¢©Ÿ¤
,miycw lr mixneyy enk dxdha eyrpy epiidcïéleça àìå§Ÿ§¦

,äîeøz úøäè ìò eNòpLlr mixneyy enk dxdha eyrpy epiidc ¤©£©¨¢©§¨
`ed ,exfb `l dnexz zxdh lr eyrpy oilegay enke .dnexz
dlgd iptn dxdha miyrp md mby ,dlgl mileahd oilega oicd
dlgl mileahd oileg lr exfb `ly gken ,mda zaxernd

.oileg `nhn dly i`cey d`neha s` dlgk e`nhiy
:`xnbd zvxznäîeøz eäa àëéút àì íúäeyrpy oilega my - ¨¨Ÿ§¦¨§§¨

envr lr laiwy `l` ,dnexz mda zaxern `l dnexz zxdh lr
,dnexzk miaeyg mpi` jkle ,dnexz zxdha mxnylàëä̈¨

äîeøz eäa àëéútzaxern dlgl mileahd oilega o`k la` - §¦¨§§¨
d`neh milawne dlgk miaeyg jkle ,dlg xnelk ,dnexz mda

.dlgk
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -çpä §¦¨¥¥¨©©

z`nehlúòì úòî`idy,ïðaøcs` `nhzy exingd `l jkle ¥¥§¥§©¨¨
.dnexz zxdh lr eyrpy oileg

äðùî
zry mcew rxtnl e`nhiy exfb `l miyp el`a zx`an ef dpyn

:ozii`xíéLð òaøà ,øîBà øæòéìà éaøyyiïzòL ïéicze`nhny - ©¦¡¦¤¤¥©§©¨¦©¨©§¨
miyyeg oi`e ,jli`e dii`x zryn oda erbiy zexdhe dnexz
zwcea dzid m`e oevigd ziaa mcd did xak okl mcew `ny

,od el`e ,eze` d`ex dzid,äðé÷æe ,ä÷éðî ,úøaeòî ,äìeúaitl §¨§¤¤¥¦¨§¥¨
.mc ze`xl zelibx opi`yézòîL àì éðà ,òLBäé éaø øîàdicy ¨©©¦§ª©£¦Ÿ¨©§¦
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כיוון שמצד פנימיות הנשמה הרי כל אחד ואחד מישראל מקושר תמיד באלוקות . . לכן גם אם בחיצוניות נמצא הוא במעמד ומצב 
של )כלה( חיגרת וסומא, הרי מצד פנימיות הנשמה יכולים לומר עליו כלה נאה כו'.
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ריז
oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtdcip

äéåìú äúìçå.oey`x dl clepd wtq meyn ,dxdha d`yryk Ðåøîà ÷ôñ äæéàáÐ

."dielz dzlg" xnel ekxved wtq dfi`a :xnelkäìç ÷ôñázbdepd d`neh wtqa Ð

.dnexzl xeq`ezqpkd ipal xedhc jenqayxtnck ,oryp oebk ,oilegazbdep dpi`edlga

Ð dlgl oileahc oeik `kd ,`cixb oilega `bdp `lc ab lr s`c ,opireny`l jixhvi`e

.oda `bdpäìç ÷ôñ éàîxn`w i`n :xnelk Ð?
åðéðù úåçëåäá øîàú àìùd`neh wtqa Ð

.zgkenïéìéáù éðù ïåâë,xedhcg`e`nhcg`Ð

`id`wtq`de .xedhajld wtq`nha jldwtq

d`neh la` ,dlgl oileahd oilega `ipdnc

jixhvi` `l `dc .`l Ð zgken dpi`y

ipdn inp `cixb oilegl elit`c opireny`l

.`kd inp `ipdn jkld ,dxdha oileg lke`l

ïòùðá åìéôà àìàdpi`y d`neh wtq iedc Ð

,dnexzl `ipdnc onwl opze li`ed ,zgken

.dlgl oileahd oilegl inp `ipdnïé÷øåôÐ

.ie`ynàîèoryp `ynd caek jezn `nyc Ð

hqip xedh e` ,ehiqn xedh `vnpe ,xedhd lr df

`yepde" :(eh `xwie) afd akxna aizke ,eilr

.envra af oky lke ,"mze`ïìåëå`yn elit`Ð

.cakúñðëä éðáì ïéøåäèodileg oilke` Ð

.`edwtqy okylke ,xenb hqiddf oi`y ,dxdha

äîåøúì ïéàîèå.wtqa elit`e ,opaxcnÐïéìåçå
åîã äìçë äìçì ïéìåáèäwtq eda ipdnc Ð

.dxenb dlgk ,orypäìç äì äöå÷åonf lky Ð

mei leahe ,oilegk`id ixd ,dilrmyd`xw`ly

`idyke .oilega iyily dyer epi`e ,ipyk epic

dlgl dzgipn `l` .my dl `xwz `l ,dvew

zia mdl oi`y milk md ,`zegp`a e` dyitka

dekxv`e .d`neh oilawn oi`e ,mixqp oebk ,leaiw

xg`n aey da rbz `ly ,`xkid meyn ,ipd opax

wxt seqa xn` dzeekce .my dl d`xwy

:izi`x i`d ax zaeyzae .(`,`q oihib) "oiwfipd"

mixbpd oixqpny oigeel ,mixqp Ð "`zegp`"

.oigeeld oityneúô÷îålv` ilkl dzaxwn Ð

Ð "swen" .swend on mexzl devny ,my dl d`xewe ,dqirdizy oitiwn" enk ,jenq

ze`xl ,efl ef oitiwnyÐ(a,en oileg) "ireaa oitiwn oi`" enke ,(a,al) dviazkqna "zeiag

.odiawpa md minec m`ïéìåç àîèî éàãåù.afd `yn enkÐéàãåã.ynn dcpÐä÷ôñÐ

.zrl zrnäîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçá àìåoilegl oicd `ed :jzrc `wlq `we Ð

.oda zaxernd dlg zxdha oiyrp inp mdc ,dlgl oileahdäìçì ïéìåáèä ïéìåç ïðéðùîå
éøéîç`zexihpÐmzdla` ,dlg eda`aixrÐ`kdc ,dnexzzxdhlr eyrpy oilegnÐ

.dilr liaw `zxizi= àëéúô.úáøåòî
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,`ed xagc ,odk cqtd `kile ,dze`nhl ixy Ð wtq dl clep `l elit`c cere .odk
m`e .xg` mewnn yixti `ly ,ux`d mra ixii` mzd la` .xg` mewnn dilr yixtie
lr dceygd dzxagl dy` zl`yn :opz (`,`q oihib) "oiwfipd" wxtac :xn`z
mr zy`l xag zy` zl`yn .dnr oeghze xeaz `l la` ,'ek dxake dtp ziriayd
la` .dnr zpgehe zxxeae ,dxake dtp ux`d
:`xnba irae .mda rbz `l Ð minl lihzyn
:iia` xn` ?`tiq `py i`ne `yix `py i`n
Ð exykedc ,minl lihzyne .eliwd i`nca
mra :xn` `ax .dyil mcew s` ,mda rbz `l
.opaxc dxdhe d`nehe ,xi`n iaxc ux`d
,"minl lihzyn" `tiq ipzwcn `de :jixte
d`neh i`ne ,xykd `la ixiin `yixc llkn
,xykeda ici`e ici` :ipyne ?`ki` dxdhe
z`neha Ð `tiqe ,oileg z`neha Ð `yixe
dyil ,epiid Ð "minl lihzyn"e ,,dlg
xyked ik ,rbil iia` xqe` `nl` .leblbe
lr s` ,dyile leblb mcew s` ,oeghle xexal
dyr `lÐ leblbe dyil mcew yixtd m`c ab
jixv inp dicicle (:xnel yie) !melk `le
,odk cqtd meyn xeq` mzdc :uxzl
.ziyixtck ,odk cqtd `kil oizrnyae
s` ,leblb mcew d`neh mexbl ixyc ,`axle
`idd` uxzl jixv ,odk cqtd `ki`c ab lr
uexizk (`,ep dxf dcear) "l`rnyi iax" wxtc
zxnyn" meyn ,xeq` mzdc :oey`x
`l leblb mcew ,dqira la` ."izenexz
zlg yixtd m`c oeik ,"dlgl dlah" `ixwin
uxizy enk :inp i` .melk `le dyr `lÐgnw
`cyg m` ik `kil oihiba mzdc :my mz epiax
i`cea ixiin "oixvea oi`"c `idd la` ,`nlra
.jix`dl yi mye .d`neha eizexit dyer

àìù:i"yx yxit Ð epipy zegkeda xn`z
.xedha jld wtq ,miliay ipy oebk
,zg` zaa le`yl e`ay :xnel jixv eixacle
ipy :(e wxt) zexdhc`ztqeza`ipzc`idd ikyxtld`xpe .oixedhÐdf xg`dfa i`c
dyre ,ipya jlde .zexdh dyre ,mdn cg`a jlde ,xedh cg`e `nh cg` ,oiliay
meyne ?xdhp mdn dfi`c ,d`nehl migiken :yexit .migiken el`e el` Ð zexdh

."epipy zegkeda" :`kd xn`w "migiken"c`pyilïìåëåyxitÐzqpkd ipal mixedh
xyt` i`c ,oilegl s``nhcd`xp cak o`ynac ,d`xp oi`e ."cak o`yn"` i`wc :i"yx
(a dpyn b wxt) oiaf zkqna rnyn oke .i`w "lw o`yn"` `l` .df z` df heqi `ly
olek :`kd ipzwc `de .dnexzlÐ oi`nhe ,zqpkd ipal oixedhÐlw o`yn :mzd ipzwc
ipa" dil ixw `kdc :xn`z m`e .i`w mzdc dxdhc `pipr lk` Ð zqpkd ipal oixedh
yie !mixykzeheicd dyly elit` mzde ,zqpkd ipa dyly it lr mzxzdc xn`w "xeka inen" iab (a,el zexeka) "oiycwend ileqt" wxtae ,dxdha oileg oilke`d mixagl "zqpkd

.dnexz oilke` mpi`y :xnelk ,`zerixbl "zqpkd ipa" xikfn inp `kdc :xnelúô÷îådheqa xn`c :dywe .dtwd jixv my z`ixw zrya elit`c rnyn `kdÐ my dl `xewe
swend on zlhip dlg :xne` xfril` iax ,(`,l) "myk" wxtozepe ,dzlg dnxed `ly dqirn dlg xeriy lhepÐdxedh zg`e d`nh zg` ,zeqir izy ?cvik .`nhd lr xedhd on

ikdle ,encdlgk e`lÐdlgl oileahd oileg :dxaq`ziixa jd :ipyne ?"dviak" :`ipzde .swend on lehil ick ,d`nhdqirl dlg xeriy oia ,rvn`adxedhdqirndviaknzegt
rbi `ly ,dlg xeriy hrn wigxi ,my z`ixw zryac rnyn `l` ?iyily didi ,"dlg" my dl `xwiyk :dyw mewn lkn ,`zyde .dlg xeriyl `nhne ipy iedc ,dviak iz` `l
dxedh zg` ,zeqir izy :ipzwck .`cixb dlg xeriy `le ,dxedh dqirn daxd yiyk ixiin mzdc :xnel yie !zxaegn dzid my z`ixw iptlc oeik ,"swen" xity aiyge .dviaka
.dxedhd dqird`nhn ipy `edc dvia i`d e`l ,enc dlgk e`lÐdlgl oileahd oilegc oeik ,jkld .d`nhd s`e dnvr owzl ick ,dxedhd on zvw yixtdl dvexe .d`nh zg`e
meyn ezribp lr citwncmeynÐdribp xfril` iax irac "myk" wxtae .lq sexivlireiyxyt` ,swen [`la] elit`c :xnelyi cere] .melkjka oi`Ðdlsiwie ,dlgdpnnyixti ike

a xn`c ,inlyexia zvw rnyn oke .ilk sexiv liren oi` ,d`nehepi` .("ilk" opiqxb "zia" mewna :d`xp) sxhvn ziad oi` Ð [exeag] lr citwn `edy xac :ipy wxta dlg zkqn
ira `le ,dlgl otxvn lqd :xn`c xfril` iaxk onwl opiwqtc `de .[oeilib .ezaexrz lr citwny xack mze` eyr ,d`nh dqire dxedh dqir .sxvn ilkd Ð ezaexrz lr citwn
xfril` iax .ekeyiy cr ,dlgd on oixeht Ð dfa df erbpe ,miiaw ezqir dyerd :(c dpyn ipy wxt) dlg zkqna `pz ikdc .xeriykn zegt yl m` ,dlga aiigzdl epiid Ð dribp
.(`,l dheq) "myk" wxta ,myz`ixwzryadribp jixvnditeb xfril` iaxc ,xity iz``zyde .(a,gnmigqt) "oixaer el`"arnyn oke .otxvn lqdÐlql ozepe dcexd s` :xne`
znexz :opixn` (`,fk) "dnk cr" wxta zexekaae (`,h) dviac `nw wxta opixn`c ab lr s`e .jkl otxvn lqd oi`c ,olek lr zg` oiyixtnyk ,(lqa) zevnd lk ribdl gqta oekpe
aeyg i` oeir jixve .ux`l dveg znexza eliwd ,zxaegn xak dzide cgi dyelipy dqira epiid ,xak lk`y dnl swen oi`c ab lr s` .yixtn jk xg`e ,jlede lke` ux`l dveg

.dkiyp epiidc :xninl opivn "rvn`adviakn zegt ozep"c .dkiyp `la e` ilkd sexiv `la ,`cixb dribpa swen
éàäåxedh iyilyae :ipzw inp `ziixaae .dlgl oileahd oilega lqet ipy oi`c rnyn `kdc :dnize Ð oileahd oileg meyn eilr exfb `l oileg `nhn `l i`cec oeik mei leah

bdep iyilyc :opixn` (a,bl) oilegc ipywxtae .dlgl oileahd oilegn iliwcrnync ,jenqaxn`ck ,dnexzzxdhlr eyrpy oilegalqet ipy oi`c okylkcrnyn ,oilega
,ith liw mei leahc :xnel yie ?enc dlgk xn`c o`nl ,dlgl oileahd oilega iyily dyer ipyc gken lirl iz`ady (`,l dheq) "myk" wxtae ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega
oileahd oilegaminkg exfb `l ,`nlrc oilega xedh iyilyc oeik :eyexit ikd ,inp i` .mei leahc iyily epiid ,oilega xedh iyilyc`ziixaa `ipzc`de .yny axrdwx jixv oi`c
.lw `yn elit` `nhne ,`ed `yilw d`neh inp orypc meynÐdlgl oileahd oilega bdepc iyily lk` dipin jixt `le ,"oryp"` ith dipin jixt jkle .mei leahn `nhil dlgl

.lirl ziyixtckçðä.zexdha zwqery drya d`neh wtq mey oi`y ,ith liw zrl zrn z`neh Ð opaxc inp orypc ab lr s` Ð opaxc zrl zrn
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oifge` mipya cenr f sc ± oey`x wxtdcip

äðùîäúòù äéã íéøîåà íéîëçå.wepizd zwpd onf `edy ,ycg drax`e mixyr crÐ

.`nrhyxtn `xnbaeäéìò åøáòù.dz`x `lyÐúåðåò ùìù.`xnba dl yxtnÐêåîñ
äúð÷æì.`xnbayxtnÐäùà ìë.dcli oicd`edeÐ'åë ä÷éðîå úøáåòîexar `lla`Ð

rceiynÐdzrydiczxaern :lirl xn`c`nw`pz`e xfril` iaxc` bilte .`lÐdilr

.clepyn Ð dwipne ,xaerdäðåùàø äééàøáÐ

xg`l dpwfd e` zxaernd e` dlezad dz`xy

.zeper ylyúòì úòî äàîèî äééðùá ìáàÐ

.da miievn minc zeidl dzencwl dxfg ixdy

àøîâùãçä úà äàø àìù éîì íéøîåà ïéà
ãéòéå àáéù.d`xy Ðéúåîù,`zny oeyl Ð

`rivn `aa) "adfd"a opixn`ck ,edekxa ixdy

.`ziipxg`a dizeek opicar `l jkld .(a,hp

åäá ïðéçî ïðéöîã.`ziipxg`adizeek icar i`Ð

äù÷îäoiay mei xyr cg` jeza cle zngn Ð

mei lkae ,oitevx mini dyly dzywe ,dcpl dcp

dyly zngn daf dpi`c ol `niiwe .mc dz`x

ik" :aizkc ,oaxwe miiwp dray orhil ,ieyiw ini

Ð dnc :"mizek zepa"a opiyxce ,"dnc aef aefi

on dzty m`e .cle zngn `le ,dnvr zngn

,mini dylyd xg`l xrv `la dcnry ,xrvd

mcd `a `ly rxtnl xacd dlbzp Ð dclie

dkixve ,aefa zclei `id ixde ,cled zngn

ipy dkixve .dcil z`neh ini cal miiwp dray

.dcill cg`e ,aefl cg` :zepaxwäôùú äîëåÐ

,iyew ly dylyd xg`l dxrvn gepze cenrz

.iyewdzngnrxtnldaf`dzeúòì úòîm`Ð

`ki` ,xgn zrk cr df meid zevgn dzty

aefi ik" dia opixwe ,ded cle meyn e`lc xninl

zepa" wxta dilr ryedi iax bilte ."dnc aef

."mizekïîöò å÷ãáùekxved ,oaefn ewqtyk Ð

xtqe" aizkck ,dii`x `la miiwp dray xetql

dyng x`ye ,iriaye oey`x onvr ewcae .'ebe "el

.ewca `l miizpiay miniäøäè ú÷æçáli`ed Ð

.iriay ly axrl laehe ,dxdha eteqe ezlgze

éòéáùå ïåùàø àìàdyng cer zepnl oikixveÐ

ded i` edine .miizpia e`x `nymiyyegc ,mini

zeiwpl dxzq Ð miizpia dz`xy i`cea drci

xg`e" :(eh `xwie) xn` `pngxc ,oey`xd

d`neh `dz `ly ,olekl xg`Ð "xg`" ,"xdhz

dpene ,`id `yyg ,`zyd la` .miizpia zwqtn

.oibexiqlãáìá éòéáù íåé àìàdz`x `nyc Ð

.oey`xd mei zxdh z` dxzqe ,miizpiay mini

,"xdhz xg`e" :aizkc ,opira miiwp edlekc

zwqtn d`neh `dz `ly ,olekl xg`Ð "xg`"

.miizpiaòùåäé éáø éøáãîxfril` iaxy Ð

e ozlgzc oeik :xaqwc ,eizecn deydoteq

la` .dxdha miirvn`l inp opiwfgn Ð dxdha

Ð d`nehl yiig miirvn`c oeik ,ryedi iax

.oey`xmei zxdhdxzqpíéìë éøåçàopixn`cÐ

z`nehc .xedhÐ ekeze ,oi`nhÐmixeg` :onwl

`ly xefbc `ed ikde ,opaxc milk `nhl oiwyn

yxtn `nrhe .eixeg` zribpa ekez `nhi

ercilc ,d`neh jda `xkid opax ecar :zexekaa

.miycwe dnexz dilr sexyp `le ,`id opaxcnc iypi`ïé÷ùîá åàîèðù.xefbc `ed opaxe ,d`nehd a` `l` `ziixe`cn milk enhn `le .mipey`x eede ,uxya oiwyne Ðúà ïéàîèî
ïé÷ùîä.oilega ipyd z` elqtie ,mipey`x zeidl ,edc lka enhin Ð d`neh lawl oilelrc oeikc ,opaxcnÐïéìëåàä úà ïéìñåô ïéàåyxtnck ,ilqt `l lqtn elit`c :ipzw `zeax Ð

.lif`e`nrhàåä éðù íåé ìåáè.(a,ci) zayc`nwwxtayxtn`nrhe .mei leahn ueg ,dlgzzeidl dwyn`nhnÐdnexzdz`lqetdlk :ol `niiwc ,oilegdwyn`nhn epi`eÐéøåçà
íéìë.(`,gi) migqtc `nw wxta ,d`nehd a`n `l``ziixe`cn d`neh lawn epi` ilkc .opaxc oiwyn z`nehaÐíåé ìåáèådlre lah :ol `niiwck ,`ziixe`c dnexz ilke` leqtlÐ

.dribpa elit`e ,(a,cr) zenaia ol `wtp `xwne .'ek xyrnalke`Ðäáæå áæ ä÷ùî íåùî.'ebe "afd wexi ike" :(eh `xwie) aizkck ,d`nehd zea` ody ,eilbx inine ewexÐéøåçà àðù éàîå
è÷ðã íéìë.opaxc inp eede ,ekezl oi`nh oiwyn erbpc oebke ,"milk ikez" hewpil Ðéìé÷ã íåùîiax dcen ,"`nh elek Ð ekez `nhp" ipzwck ,opax eda exing`c oeik ,milk ikez la`Ð

.oilke`d z` oilqety xfril`ïì òîùî à÷ àäoi` Ð "ipeltk dkld" oda diepyy `ziixae dpynd jezn ,cenlz itn dkld oicinl oi`c dpin rny ,dkld edl xninl jixhvi`cn Ð

dreny ecinlzldcnlneaxnrnyydncg`lk`l`,exiag ixacayi` ewcwc`lmipey`xdla` .dixealrdkld ecinrde ,mi`pzd inrha ewcwcmipexg`dmi`xen`dy .odn oicinl

dze`e .xaqil xcde ,yipi` xnbil :(`,bq zay) xn`ck .xg` mrh da ozep dfe ,eixacl mrh ozep df ,ezrenyl mrh zzl eal ozep dide ."`ziixa"e "dpyn" `xwp dzid `ide .`idy enk

i`pzd inia "cenlz" z`xwp dzid `xaq.dpnid oicinl oi`e ,zipyip odly cenlz zxaqn ,dkld wqt da diepyy dpyne ,m
ïéãîìî
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éúåîù.`zny oeyl xikfn did `l `nzqnc :dywe .edekxay :i"yx yxit Ð `ed

.dkxa oeyl `l` xikfn epi` (a,hp `rivn `aa) "adfd" wxtc diteb dyrnae

oke .i`ny icinlzn dedc ,epiid :"`ed izeny"c xi`n oa l`eny epiaxe mz epiax yxite

ly d`n jezl dltpy ,d`nh dnexz ly d`q :opzc ,zenexzc `nw wxt inlyexia `zi`

lld ziae ,oixqe` i`ny zia Ð dxedh dnexz

mexiz :xfril` iax xn` ,ecedy xg`l .oixizn

zial i`ny zia :xn`we ?inl dced in .sxyze

xg`l ,ok dxn` oizipzn :iq` ax xn` .lld

.sxyze mexze mexzi :xfril` iax xn` ,ecedy

yxtn oke .dinza ?ded izeny e`l xfril` iaxe

epiax iaxd dywd] .xikn iaxc `zia `tl`a

(`,eh) "oiglbn el`"ac :ield l`ei oa xfrl`

iaxe .ewiz ?oilitza edn dcepn :ol `irai`

wxt seqa xn`ck ,oilitz gipn did xfril`

yg `lc :xnel oi`e !(`,gq) "zezin rax`"

.[oeilib .wqt .eilrpn ulg `dc ,iecipl

éáøÐ dxdh zwfga `id ixd xne` xfril`

,miiwp dray dxtqy dy` :rnyn o`kn

Ð dxedh d`vne iriay meie oey`x mei dwcae

ea dwqty mei dnvr dwcay wx .dxitq aiygc

la` ,iriay mei `wece .dxdha dwiqtde ,axrl

,[liren `l] Ð dlgzkl edine .`l Ð ipiny mei

jez la` Ð iliwc meyn .mei lka wecal dkixve

dpenyn iedc meyn ,dnexzc oilke` lqet ilk

e`nhpy milkde oilke`d (a,bi zay) xac xyr
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ïðéãáò éà :øáñå ,àeä éúenL øæòéìà éaøc íeMî¦§©¦¡¦¤¤©¦§¨©¦¨§¦©

àãça déúååk¯øçàì .eäa ïðéçî ïðéöî àì øæòéìà éaøc BãBák íeMîe ,àúééðøçàa déúååk ïðéãáò §¨¥©£¨¨§¦©§¨¥©©£©©§¨¦§§©¦¡¦¤¤¨¨¥©¨¥©§§©©
,øæòéìà éaø ìL Búøéèteðéöîc:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .BðLBéì øácä úà øéæçä ,eäa ïðéçî §¦¨¤©¦¡¦¤¤§¨¦¨¥©§¤¡¦¤©¨¨§§¨©©§¨¨©§¥

àãç .òaøàa øæòéìà éaøk äëìä¯äL÷nä :Cãéàå .ïøîàcänkäôMzäáæ àäúe¯,úòì úòî £¨¨§©¦¡¦¤¤§©§©£¨©£©©§¦¨©©§¨©¨¦¨¤§¥¨¨¥¥§¥
áfä :Cãéàå .åéøáãk äëìäå ,øæòéìà éaø éøácäáfäåïBLàø íBé ïîöò e÷ãaL¯íBé ,øBäè eàöîe ¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¨¦§¨¨§¦¨©¨§©¨¨¤¨§©§¨¦¨§¨

éòéáL¯òLBäé éaø .äøäè ú÷æça elà éøä :øîBà øæòéìà éaø ,e÷ãa àì íéîiä øàLe ,øBäè eàöîe §¦¦¨§¨§¨©¨¦Ÿ¨§©¦¡¦¤¤¥£¥¥§¤§©¨¢¨©¦§ª©
éòéáL íBé àlà íäì ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ãáìa éòéáMä íBéå ïBLàøä íBé àlà ïäì ïéà :øîBà¥¥¨¤¤¨¨¦§©§¦¦¦§©©¦£¦¨¥¥¨¤¤¨§¦¦

éñBé éaøå ïBòîL éaø ,àéðúå .ãáìaéaø éøáãå ,òLBäé éaø éøácî øæòéìà éaø éøác ïéàøð :íéøîBà ¦§©§©§¨©¦¦§§©¦¥§¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¦¦§¥©¦§ª©§¦§¥©¦
éaø ,ïé÷Lîa eàîèpL íéìë éøBçà :ïðúc ,Cãéàå .øæòéìà éaøk äëìä ìáà ,ïleë éøácî àáé÷ò£¦¨¦¦§¥¨£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤§¦¨¦§©£¥¥¦¤¦§§§©§¦©¦

ïé÷Lnä úà ïéànèî ,ïéìëBàä úà ïéìñBt ïéàå ïé÷Lnä úà ïéànèî :øîBà øæòéìà¯,ïéleçc eléôàå ¡¦¤¤¥§©§¦¤©©§¦§¥§¦¤¨¨¦§©§¦¤©©§¦©£¦§¦
ïéìëBàä úà ïéìñBt ïéàå¯ïé÷Lnä úà ïéànèî :øîBà òLBäé éaø .äîeøúc eléôàåïéìñBôeúà §¥§¦¤¨¨¦©£¦¦§¨©¦§ª©¥§©§¦¤©©§¦§¦¤

ïéleç ä÷Lî ànèî ïéàL ,íBé ìeáh äîe ,øîBçå ì÷ :òLBäé éaø øîà .ïéìëBàä¯éìëBà ìñBt ¨¨¦¨©©¦§ª©©¨¤©§¤¥§©¥©§¥¦¥¨¥
ïéleç ä÷Lî ànènL ,íéìë éøBçà ,äîeøú¯ïéc BðéàìñBtLøæòéìà éaøå ?äîeøú éìëBà¯éøBçà §¨£¥¥¦¤§©¥©§¥¦¥¦¤¥§¥§¨§©¦¡¦¤¤£¥

,ïðaøc íéìëìeáèeìëBà ïéà àúééøBàcîc .øîBçå ì÷ ïðéãáò àì àúééøBàcî ïðaøå ,àúééøBàc íBé ¥¦§©¨©§§©§¨§©¨©¦§©§¨¨¨§¦©©¨¤§¦§©§¨¥¤
áæc ïé÷Lî íeMî äøæb øeæâc àeä ïðaøå ,éìk ànèî ä÷Lî ïéàå ,éìk ànèîäáæåïé÷Lî .ïéìeìòc §©¥§¦§¥©§¤§©¥§¦§©¨©¦§§¥¨¦©§¦§¨§¨¨©§¦©£¦

äàîeè ìa÷ì¯ïéàc ïéìëBà ,ïðaø eäa eøæbïéìeìòäàîeè ìa÷ì¯àðL éàîe .ïðaø eäa eøæb àì §©¥§¨§©§©¨©¨¦§¥£¦§©¥§¨¨§©§©¨©©§¨
è÷ðc íéìë éøBçà¯íeMîéìé÷céìk :ïðúc ,àîèpLïé÷Lîa åéøBçàî¯,Bðæà ,BëBz ,àîè åéøBçà £¥¥¦§¨©¦§¦¦¦§©§¦¤¦§¨¥£¨§©§¦£¨¨¥¨§

åéãé ,BðâBà¯BëBz àîèð .ïéøBäè¯éëå !àúëìä ïðz eäleëa ?ìàeîL ïì òîLî à÷ éàî .àîè Blek §¨¨§¦¦§¨¨¥©¨©§©¨§¥§§§©¦§§¨§¦
øæòéìà éaøk äëìä àîéìå ;ïðz àìc ,ïì òîLî à÷ íéìë éøBçà :àîézéøBçàaà÷ àä ,àlà !íéìë ¥¨£¥¥¦¨©§©¨§¨§©§¥¨£¨¨§©¦¡¦¤¤©£¥¥¦¤¨¨¨

:øîBà øæòéìà éaø ,ïðúc àkéàäå ?àkéì eúå .ãeîìú étî äëìä ïéãîì ïéàL :ïì òîLî©§©¨¤¥§¥¦£¨¨¦¦©§§¥¨§¨¦¨¦§©©¦¡¦¤¤¥
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dcp(iriax meil)

øæòéìà éaøk äëìä ìáà.ozry oiic miyp rax`y £¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
:ozry oiicy miypd zrax` ly odipic ihxt z` zx`an dpynd

äìeúa àéä Bæéà,dzry dicy epipyyíc äúàø àlL ìkzecp ¥¦§¨Ÿ¤Ÿ¨£¨¨
,äéîiîeäàeNpL ét ìò óà.dcil mc e` mileza mc dz`xe ¦¨¤¨©©¦¤§¨
úøaeòîzxaernk dpic ,dzry dicy epipyydøaeò òãeiMî- §¤¤¦¤¦¨©¨¨

.zxaern `idy xkipy onfdn
ä÷éðîdwipnk dpic ,dzry dicy epipyydða úà ìBîâzL ãò- ¥¦¨©¤¦§¤§¨

m` .miycg drax`e mixyr oa cled didiy crä÷éðîì dða äðúð̈§¨§¨§¥¦¨
m` okeBà ezìîbyúî,cer dwipn dpi`eøîBà øéàî éaøm` §¨©¥©¦¥¦¥

mc dz`x,úòì úòî äànèîzwleqn dpi` dwipn dpi`y oeikny §©§¨¥¥§¥
.mincíéøîBà íéîëçådwipn dpi` m` s`dzòL diconf lk ©£¨¦§¦©¨©§¨

.dcildn miycg drax`e mixyr cr epiidc ,wipdl die`x `idy
äð÷æ éäBæéà,dzry dicy epipyyìL äéìò eøáòL ìkúBðBò L ¥¦§¥¨Ÿ¤¨§¨¤¨¨Ÿ

mc oda dz`x `ly.dúð÷æì Ceîñ̈§¦§¨¨
ze`nhn opi`y miyp cer yiy zxne`d drc d`ian dpynd

:ozii`x zry mcewìL äéìò eøáòL äMà ìk ,øîBà øæòéìà éaøL ©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨¨Ÿ
úBðBò,mc oda dz`x `ly,dzòL dic.dpwf dpi` m` elit`e ©¨©§¨

zxaern oipra lirl xen`d lr zwlegd drc d`ian dpynd
:dwipneìL ïäéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî ,øîBà éñBé éaøúBðBò L ©¦¥¥§¤¤¥¦¨¤¨§£¥¤¨Ÿ

,mc oda e`x `ly,ïzòL ïéicyly odilr exary mcew la` ©¨©§¨
.miyp x`yk rxtnl ze`nhn zeper

:ozry oiicy miypd zrax` oica i`pz x`al zxfeg dpyndänáe©¤
[eøîà] (øîà)el`d miypd zrax`n zg` lka minkgdic ¨§©¨

a ìáà ,äðBLàø äéiàøa ,dzòLmrtdäiðMdz`xyäànèî ©§¨¦§¦¨¦¨£¨§§¦¨§©§¨
rxtnlúòì úòîdxfg ixd mc dz`xy oeiky ,miypd x`yk ¥¥§¥

.mc ze`exd miypd x`yk zeidl dzencwläúàø íàåz` §¦¨£¨
dii`xd,ñðBàî äðBLàøädvitwe ,dz`x jk xg`e dvtwy oebk ¨¦¨¥¤

xac dlk`y zngn e` ,cgt zngn dz`xy e` ,dii`xl znxeb
,mcd zii`xl mxebdóàdii`xd,dzòL äic äiðMädii`xdy ©©§¦¨©¨©§¨

.qpe`n dz`xy oeik dzencwl dxfgy dgked dpi` dpey`xd

àøîâ
iax el xn`e ,ozry oiic miyp rax`y xfril` iax xn` dpyna
da `ziixa d`ian `xnbd .dleza `l` izrny `l ip` ryedi

:ryedi iaxl xfril` iax zaeyz z`aenàéðz,`ziixaaBì øîà ©§¨¨©
zòîL àì äzà ,òLBäé éaøì øæòéìà éaøopic iabl me`n jizeaxn ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¨Ÿ¨©§¨

eli`e miyp rax`d lk lyézòîL éðàoeike ,olek oic z` izeaxn £¦¨©§¦
yàlà zòîL àì äzàlrúçà`le ,dleza epiidc ,dzry dicy ©¨Ÿ¨©§¨¤¨©©

,miypd x`y ly opic iabl me`n zrnyézòîL éðàålr yexita ©£¦¨©§¦
äaøä,miypd rax` lk lr epiidc ,ozry oiicy miypjl oi`e ©§¥

ixdy ,jzrici oexqg zngn izrici lr inr gkeezdle `ealïéà¥
Lãçä úà äàø àlL éîì íéøîBà,dpald clen z` d`x `ly - §¦§¦¤Ÿ¨¨¤©Ÿ¤

yãéòéå àáé,d`xyeäàøL éîì àlà.ciriy mixne` ¨Ÿ§¨¦¤¨§¦¤¨¨
:`ziixad dwiqneéä øæòéìà éaø ìL åéîé ìkmixen dkldd iwqet ¨¨¨¤©¦¡¦¤¤¨

zeidl miyplòLBäé éaøk ïéNBò,dzry dic dleza wxy xaeqd ¦§©¦§ª©
la`øácä úà òLBäé éaø øéæçä øæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤¤¡¦©¦§ª©¤©¨¨

BðLBéìmibdep eidiyøæòéìà éaøk.ozry oiic miypd zrax` lky §§§©¦¡¦¤¤
:`xnbd zxxanåéiçaxfril` iax lyàì àîòè éàîmrhd dn - §©¨©©£¨Ÿ

,eixack ryedi iax dxed `lyàeä éúBnL øæòéìà éaøc íeMî- ¦§©¦¡¦¤¤©¦
,dcepn did xfril` iaxy meynøáñåc ryedi iaxïðéãáò éà §¨©¦¨§¦©

àúééðøçàa déúååk ïðéãáò àãça déúååkezenk dyrp m`y - §¨¥©£¨¨§¦©§¨¥§©£¨§¨¨
zeyrl oi`e ,zexg` zeklda mb ezenk zeyrl e`eai ef dklda

,edecipy oeik okeäa ïðéçî ïðéöî àì øæòéìà éaøc BãBák íeMîe- ¦§§©¦¡¦¤¤Ÿ¨¦©¨¦©§
jkle ,zexg` zeklda mb ezenk eyri `ly mda zegnl lkep `l

la` ,eixack eyri `ly dxedøæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤
eäa ïðéçî eðéöîc,mda zegnl ep` milekiy -øácä úà øéæçä §¨¦¨¦©§¤¡¦¤©¨¨

BðLBéìs` ezenk weqtl erhi m`e ,o`k xfril` iaxk eyriy §§
.mda dgnp ,zexg` zeklda

òaøàa øæòéìà éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,zekld ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤§©§©
,od el`eïøîàc àãçrax`y ,o`k epxn`y dn `id zg` dkld - £¨©£¨¨

.ozry oiic miypCãéàå`ztqez) `ziixaa epipyy ,zxg`de - §¦¨
,(c"d d"täL÷näinia mini dyly dcil ixiv defg`y dy` - ©©§¨

zii`x ini dyly mzqy ,el` minin cg` lka mc dz`xe dzaif
dcil zngn `ad mc mpn` ,daif meyn mi`nhn daif inia mc

,daif meyn `nhn epi`ätLz änkgepze cenrz onf dnk - ©¨¦§¤
dcnry mcew dz`xy mcdy rcpy ick el` mini xg`l dxrvn

dcild zngn epi` dixivnäáæ àäúez`neha mb d`nh `dze - §¥¨¨
,dcil z`neh caln daf,úòì úòî,zery rax`e mixyr epiidc ¥¥§¥

`l` `id dcil zngn `l mcd zii`xy gikedl ic ef dwqtdae
,daif zngn.åéøáãk äëìäå ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¨¦§¨¨

Cãéàåepipyy ,xfril` iaxk dkld day zxg`d dkldde - §¦¨
,(:gq oldl) dpynaïîöò e÷ãaL äáfäå áfäd`neh mdl yi m`d ©¨§©¨¨¤¨§©§¨

aïBLàø íBémiiwp dray lyeàöîe`edy envr z` cg` lk ¦¨§
,øBäèa aey ewcaeíéîiä øàLe ,øBäè eàöîe éòéáL íBéoiay ¨§¦¦¨§¨§¨©¨¦

iriayl oey`xdäøäè ú÷æça elà éøä øîBà øæòéìà éaø ,e÷ãa àìŸ¨§©¦¡¦¤¤¥£¥¥§¤§©¨¢¨
axra milaehe ,mixedh eid mteqae minid zray zligzay oeik

.mixedh mde iriay i`venaíBé àlà ïäì ïéà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¥¨¤¤¨
,ãáìa éòéáMä íBéå ïBLàøämini ipy `l` epn `l eli`k aygpy ¨¦§©§¦¦¦§¨

.miizpia e`x `ny miyyegy ,mini dyng cer zepnl mikixve
,ãáìa éòéáL íBé àlà íäì ïéà ,øîBà àáé÷ò éaøeli`k aygpy ©¦£¦¨¥¥¨¤¤¨§¦¦¦§¨

,mini dyy cer eixg` cin zepnl mikixve ,cg` mei `l` epn `l
.mitevx mini dray eidiy jixvy oeikàéðúå,df oipra `ziixaa §©§¨

øæòéìà éaø éøác ïéàøð ,íéøîBà éñBé éaøå ïBòîL éaøoeikny xaeqd ©¦¦§§©¦¥§¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤
z` mb miwifgn ,dxdha dzid miiwp drayd ly oteqe ozlgzy

xzei dkldl mipekp ,dxdha miizpay minid,òLBäé éaø éøácî¦¦§¥©¦§ª©
ezrcly ,oipnl miler cala iriayde oey`xd meidy xaeqd
miler mpi` jkle miizpay minia e`x `ny yyegy oeikn ,dyw
dler epi` oey`xd meid s`y xnel el did ,miiwp drayl mdl

.miiwp draylàáé÷ò éaø éøáãåminid zray lky jixvy xaeqd §¦§¥©¦£¦¨
mipekp oi`xp cala iriayd `l` dler oi`e mitevx eidi miiwpd

ìáà ,ïlek éøácîmewn lkn.øæòéìà éaøk äëìä ¦¦§¥¨£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
Cãéàå,xfril` iaxk dkld da zxg`d dkldde -ïðúcdpyna §¦¨¦§©

,(f"n g"t zexdh)øîBà øæòéìà éaø ,ïé÷Lîa eàîèpL íéìk éøBçà£¥¥¦¤¦§§§©§¦©¦¡¦¤¤¥
el` milkïé÷Lnä úà ïéànèî,ok ixg` milka erbpyïéìñBt ïéàå §©§¦¤©©§¦§¥§¦

,ïéìëBàä úà.ixnbl xedh el` milka rbpy lke`y ¤¨¨¦
xfril` iax xn`y dny ,`xnbd zx`ane'ïé÷Lnä úà ïéànèî'§©§¦¤©©§¦

miwyn lk mi`nhny ezpeekeléôàåmiwyn,ïéleçcxn`y dne ©£¦§¦
xfril` iax'ïéìëBàä úà ïéìñBt ïéàå'mey milqet oi`y ezpeek §¥§¦¤¨¨¦

lke`eléôàålke`,äîeøúcmilk ixeg` lr d`neh exfb `ly ©£¦¦§¨
.milke` oiprl

:dpynd ixac jynd z` d`ian `xnbd,øîBà òLBäé éaøixeg` ©¦§ª©¥
miwynn e`nhpy milkdïé÷Lnä úà ïéànèîeidiy mda erbpy §©§¦¤©©§¦

,d`nehl oey`xïéìëBàä úà ïéìñBôelr exfby ,dnexz ly §¦¤¨¨¦
.milke` oiprl s` d`nehl ipy eidiy milkd

z`aen da (c"d `"t mei leah `ztqez) `ziixa `xnbd d`ian
yz:xfril` iaxl ryedi iax zae,òLBäé éaø øîàcenll yi ixde ¨©©¦§ª©
nøîBçå ì÷,oilke` elqti milk ixeg`yíBé ìeáh äîeipy `edy ©¨¤©§

,d`nehl,ïéleç ä÷Lî ànèî ïéàLmewn lknìñBt`edéìëBà- ¤¥§©¥©§¥¦¥§¥
ilk`n,äîeøú,dnexza iyily dyer d`nehl ipyyíéìk éøBçà §¨£¥¥¦

,e`nhpyïéleç ä÷Lî ànènLm`d ,ea rbpyïéc Bðéàlw df oi` - ¤§©¥©§¥¦¥¦
xnege.äîeøú éìëBà ìñBtL¤¥§¥§¨

xnege lw yxc `ly xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbd
:dføæòéìà éaøåy ,xaeqíéìk éøBçàmiwyn ici lr mi`nh mpi` §©¦¡¦¤¤£¥¥¦

n `l` mda erbpy mi`nhïðaøc,[jenqa x`eaiy enk]íBé ìeáèe §©¨¨§
n dnexzd z` `nhnì÷ ïðéãáò àì àúééøBàcî ïðaøå ,àúééøBàc§©§¨§©¨¨¦§©§¨Ÿ¨§¦©©

øîBçåoicn opaxc oicl cenll xnege lw miyxec oi`e - ¨¤
.`ziixe`c
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`oifgeרכ mipy` cenr g sc ± oey`x wxtdcip
äðè÷ä úà ïéãîìî,zenezi zeig` izy oi`eyp oig` ipy :zenaia "i`ny zia" wxta Ð

,dphwd lra mail dwewf z`vnpe dlecb ly dlra zn .dphw zg`e dlecb zg`

m`e .melk dphw i`eyip oi`y ,eilr dzxqe`e ,dphwd dzeg` i`eyip dzwif dgece

`l` .`id ezyexb zeg`y ,dlecbd z` mail leki epi` aey Ð hba dphwl dpyxbi

xwer oe`ine ,ea o`nzy dphwd z` oicnln

.dlecbd mail xzene ,mipey`xd oi`eyip

ìñì ïúåðå äãåøäezqir z` yl didy oebk Ð

.dlgd on exhetl ,mirax zyngn zegt zegt

ïôøöî ìñä.xepzd on ocexyk Ðäéîìåà éàî
éàäãdl zhytc ,oe`inc `iddn dlgc Ð

`xazqn inp ikd :zxn`c ,dpin?opirny `d

iaxk dkld `ki` ixcq x`yac oe`inc `iddn

!xfril`éðùîå`kil oe`inc `iddn Ð

mzdc ,`ki` mixcq x`yac dpin rnynl

`ki`e ,xfril` iaxk xfrl` iax i`wc meyn

iaxl xfrl` iax riiqnc meyn :xninl

la` ,`da ezenk dkld ikd meyn ,xfril`

.`l Ð dicegl dicic meynz` oicnln
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:oe`in iabl epipyyàlàl`eny wqty dnn gikedl oi` jkl ¤¨

zexdh caln mixcqd x`yay xaeqy oe`in iabl xfril` iaxk
,ezenk dkld mitqep zenewnaàáa ïa äãeäé éaø éà÷c íeMî¦§¨¥©¦§¨¤¨¨

déúåk,xfril` iaxk xaeq mb `aa oa dcedi iax `pzdy meyn - §¨¥
[ïðúc] (àéðúã),(`"n e"t zeiecr) dpynaãéòä àáa ïa äãeäé éaø ¦§©©¦§¨¤¨¨¥¦
,íéøác äMîç.`,úBpèwä úà íéðàînLz` micnlny xnelk £¦¨§¨¦¤§¨£¦¤©§©

.a .ep`niy zephwdàä úà ïéàéOnLåäMzpicnl dlra jldy §¤©¦¦¤¨¦¨
midãçà ãò ét ìò.b .jlra zn dl xn`yìBâðøz ì÷ñpLå ©¦¥¤¨§¤¦§©©§§

.Lôpä úà âøäL ìò íéìLeøéa.cCqðúpL íBé íéòaøà ïa ïéé ìòå ¦¨©¦©¤¨©¤©¤¤§©©¦¤©§¨¦¤¦§©¥
,çaænä éab ìòoii `xwpy meyn gafnd lr epnn jqpl xzeny ©©¥©¦§¥©

.d .jeqipl leqt okl mcew la` ,xenbáøwL øçL ìL ãéîz ìòå§©¨¦¤©©¤¨¥
,úBòL òaøàazxxane .eaixwdl oi` xzei exg`zp m` la` §©§©¨

:`xnbdúBpè÷ éàî'zephwd' z` mip`nny ezecr zpeek idn - ©§©
,miax oeylaøæòéìà éaøc ãçå øæòìà éaøc àãç åàìoi` m`d - ¨£¨§©¦¤§¨¨§©§©¦¡¦¤¤

mbe dphwd z` mip`nny xfril` iax xn`y dkldl mb dpeekd
gken ok m`e ,dphwd z` mip`nny xfrl` iax xn`y dkldl
jkly yxtl did xyt`e ,xfril` iaxk xaeq `aa oa dcedi iaxy
`aa oa dcedi iaxy oeik ,ef dklda xfril` iaxk l`eny wqt
xcqay zenewn drax`n ueg] zenewn x`ya la` ,ezenk xaeq
`iadl epkxved jkle ,ezenk dkld oi`y l`eny xaeq [zexdh
`pz cer oi`y s` dlga xfril` iaxk l`eny wqty jkn di`x
xaeq mday zenewn cer yi mixcqd x`yay ,ezenk xaeqd my
drax`a ezenk dkldy eixace xfril` iaxk dkldy l`eny

.zexdh xcq lr `l` exn`p `l cala
:zegcl `xnbd dqpn,àìdilry dphwl dcedi iax zpeek oi` Ÿ
`l` ,xfril` iax xaicéàîdna `aa oa dcedi iax zpeek idn - ©

xn`y'úBpè÷',miax oeyla,àîìòc úBpè÷zephwd lky xnelk §©§©§¨§¨
xfrl` iax xaic eilry df dyrn mdl rx`iy epiptl e`eaiy
`aa oa dcedi iax cird `l mlerl la` ,ep`niy mze` cnlp

.ezenk wqt `le xfril` iax ixac lr melk
oeyla 'zephw' dcedi iax xn`y dn ok` m` :`xnbd zvxzn

,ok mdl rx`iy zephwd lkl ezpeek miaxéëä éàzecra ok m` - ¦¨¦
l cirdyäMà éablr dze` mi`iyny ,mid zpicnl dlra jldy ©¥¦¨

,cg` cr itíéLð éðúð énð,miax oeyla 'miyp' `pzd hewpi mb - ©¦¦§¥¨¦
àîéðål ezpeeky xn`pe -àîìòc íéLðjldy miypd lkl - §¥¨¨¦§¨§¨

.zephw iabl ezpeek epyxity jxck mid zpicnl mdilra,àlà¤¨
àëäcîmid zpicnl dlra jldy dy` iably jkn -éðz÷dpy - ¦§¨¨¨¨¥
`pzd'äMà',cigi oeylaàëäådze` micnlny dphw iable - ¦¨§¨¨
o`nléðz÷`pzd dpy -'úBpè÷',miax oeylaà÷åc dpéî òîL ¨¨¥§©§©¦¨©§¨
éðz÷ipy yiy eprinydl `ae ,ok dpy `weecay gikedl yi - ¨¨¥

iax xaic eay dxwna ,o`nl dphwd z` micnln mday mixwn
ipy oi`y dy` iable ,xfril` iax xaic eay dxwnae xfrl`

.cigi oeyla dpy mixwn
:`xnbd dwiqndpéî òîL`aa oa dcedi iaxy gikedl yi ok` - §©¦¨

wqty dnn gikedl did xyt` i` okle .xfril` iaxk xaeq
dkld mixcqd x`yay xaeqy oe`in iabl xfril` iaxk l`eny

n ,zenewn cera ezenkxfril` iaxk wqt oe`inay xyt`y mey
.ezenk xaeq `ed mb `aa oa dcedi iaxy meyn

:l`enyk xaeqd sqep `xen` yiy d`ian `xnbdéaø øîà ïëå§¥¨©©¦
øæòìà,[`xen`d] zct oaòaøàa øæòéìà éaøk äëìäzekld ¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤§©§©
.cala

:`xnbd dywnàkéì eúåiax xaq mday zenewn cer oi` ike - §¥¨
,xfril` iaxk dkldy zct oa xfrl`ïðúäå(.hw zenai) dpyna §¨§©

zg`e dlecb zg` ,zenezi zeig` izyl oi`eypd mig` ipy iabl
,mipa `la dlecb ly dlra zne ,dphwïéãnìî øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§©§¦
øæòìà éaø øîàå .Ba ïàîzL äpèwä úà,(.iw my) zct oaäëìä ¤©§©¨¤§¨¥§¨©©¦¤§¨¨£¨¨

,øæòéìà éaøkzenewn dyngay xfrl` iax xn` `l recn ok m` §©¦¡¦¤¤
:`xnbd drivn .xfril` iaxk dkldàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨
y l`enyl lirl epvxizy enk uxzläëìä øæòìà éaø øîà ék¦¨©©¦¤§¨¨£¨¨

éøãñ øàLa ìáà ,úBøäè øãña ,òaøàa øæòéìà éaøkiax xaeq §©¦¡¦¤¤§©§©§¥¤§¨£¨¦§¨¦§¥
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רכי oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtdcip
äðè÷ä úà ïéãîìî,zenezi zeig` izy oi`eyp oig` ipy :zenaia "i`ny zia" wxta Ð

,dphwd lra mail dwewf z`vnpe dlecb ly dlra zn .dphw zg`e dlecb zg`

m`e .melk dphw i`eyip oi`y ,eilr dzxqe`e ,dphwd dzeg` i`eyip dzwif dgece

`l` .`id ezyexb zeg`y ,dlecbd z` mail leki epi` aey Ð hba dphwl dpyxbi

xwer oe`ine ,ea o`nzy dphwd z` oicnln

.dlecbd mail xzene ,mipey`xd oi`eyip

ìñì ïúåðå äãåøäezqir z` yl didy oebk Ð

.dlgd on exhetl ,mirax zyngn zegt zegt

ïôøöî ìñä.xepzd on ocexyk Ðäéîìåà éàî
éàäãdl zhytc ,oe`inc `iddn dlgc Ð

`xazqn inp ikd :zxn`c ,dpin?opirny `d

iaxk dkld `ki` ixcq x`yac oe`inc `iddn

!xfril`éðùîå`kil oe`inc `iddn Ð

mzdc ,`ki` mixcq x`yac dpin rnynl

`ki`e ,xfril` iaxk xfrl` iax i`wc meyn

iaxl xfrl` iax riiqnc meyn :xninl

la` ,`da ezenk dkld ikd meyn ,xfril`

.`l Ð dicegl dicic meynz` oicnln

dphwdzia" wxta ,`id izixg` `zlina Ð

."i`nyäéì ïðéëøöî éëåøöà àäå éà÷ éîåÐ

iaxk dkld `ziinwa l`eny xn`c mzd

,xfrl` iaxk dkld inp jci`ae ,xfril`

iax `nl` .'ek opireny` i`c ,`kixv :opixn`e

ril` iaxe xfrl`,ixn`w `nrh cg e`l xf

.dkld ediieexza xninl l`enyl jixhvi`cn

úåðè÷ä úà ïéðàîîù,ep`niy odn oiywan Ð

miiwl ick ,xfril` iaxe xfrl` iaxc jpd oebk

.meai zevnäùà ïéàéùîùådlra jldy Ð

Ð zny cg` cr itn drnye ,mid zpicnl

.xg`l dze` oi`iynìåâðøú ì÷ñðùåÐ

dy` e` yi` zinde" :(`k zeny) aizkck

,sere dig lkl oicd `ede ,"lwqi xeyd

`nw `aa) "dxtd z` gbpy xey"a `pniwe`ck

xacy `l` ,zayn "xey" "xey" silic ,(a,cp

.deeda aezkdíåé íéòáøà ïáikd inwne Ð

.ezbn oii dil dedc ,leqt Ðàîìòã úåðè÷Ð

`le .i`w xfrl` iaxc` `aa oa zecr mlerle

e`aiy zephw lk :xn`w ikde .xfril` iaxc`

oicnln ,xfrl` iaxc `idd ik ,epiptl o`nl

.o`nl oze`íéùð éðúéìlr miyp oi`iyny Ð

.cg` cr itàîìòã íéùð íéùð éàî àîéðåÐ

."`nlrc zephw Ð zephw i`n" xn`c ikid ik

éðú÷ à÷åãiaxc Ð zg` :mizy ,zephw Ð

`kilc dy`e ,xfril` iaxc Ð zg`e ,xfrl`

.cigi oeyla daqp ,ikd xninløôåëäå ãøåä
.od minya oin Ðóè÷dyer oi`e ,oli` oin Ð

.eixt edfe ,(odn shepe `vei) sxy `l` ixtùé
úéòéáù ïäìxeq`e ,mxiwtdl jixvy Ð

`nlra mivr :opixn` `le ,dxegq oda zeyrl

opixn`ck ,mivra zbdep dpi` ziriaye ,edpip

.(`,n dkeq) "lefbd alel"aøåòéádlkyk Ð

,ziriay odl yic ab lr s`e .dcyd on digl

el yiy yic ,xeria odl yi xninl jixhvi`

el oi`e ,`nbelne dxegqa xq`il ziriay

ini lk ux`a miiwznd xac oebk .xeria

lk la` .dcyd on digl dlk dpi`y ,sxegd

.ziriay el yi Ð xeria el yiy xacøîàå
úãô éáø.zct oa xfril` iaxc dixa Ðàðú ïàî"ziriay odl yi" ipzwc `dl Ð

sxya cinrnd :xne` xfril` iax ,onwl xn`ck ,xfril` iax Ð `xit `thw xaqwc

.xeq` Ð dlxrdàôè÷ åúéøù.ziriaya Ðòáøàá øæòéìà éáøë`nl` ,`l eze Ð

.`xnegl dizeek ciar `l `xit `thwaúéòéáø äëøá äøîåài`vena dlcadl Ð

."zrcd opeg"a dllek epi`e ,zezayøæòéìà éáøë äëìä øæòìà éáø øîàåzekxaa Ð

.inlyexi
àäå
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ìòåopixn`c ab lr s` ".ezbn oii" ied okl mcewc :i"yx yxit Ð mei mirax` oa oiid

Ð mei mirax` oa ,xyk Ð `iad m` ezbn oii :(`,fv `xza `aa) "zexit xkend"a

.xg` oiin daxd yi elit` ,`iai inp dligzklùélr s` Ð xeria mdincle xeria odl

ipy wxta opzck .dnvrl dinc oia xeriaa welig yi ,dinc zqtez ziriayc ab

cr mixrazn dinc xne` :xi`n iax ,ziriayc

.gqtd cr oixrazn od la` ,dpyd y`x

óè÷`ziixaa oke .urd mW :i"yx yxit Ð¥

oa oerny oax ,(`,e) zezixkc `nw wxt

ivrn sxy `l` epi` ixvd :xne` l`ilnb

.urd my lr ,"shw" `xwp envr sxye .shwd

:xn` inp jenqae .ziriay ea yic ,`kd xn`ck

Ð (fl ziy`xa) "hele ixve" .eixt edf ethwc

epi`c i"yx yxity dne .`hele shw :opinbxzn

Ð eixt edfe ,epnn shep sxy `l` ,zexit dyer

`thwa :jenqa `xif iax dil iwenc i`nl epi`

,`xza `iepiyl ok yxit i"yxc d`xpe] .`xitc

.[oeilibøîàåz o`n zct iaxm`e Ð 'ek `p

iax dil xn` (a,d) zekxac `nw wxtac :xn`z

`nxb oic Ð ipa meyn i` :xfrl` iaxl opgei

el eid `l xfrl` iaxlc rnyn ,xia d`xiyrc

el eid e` ,el clep ok ixg`y :xnel yie !mipa

opgei iax dil xn`e ,mzvwn ezne daxd mipa

.engpl ick jkïàî`xit `thw xn`c `pz

i` ,ibilt i`na :xn`z m`e Ð xfril` iax

,opaxc `nrh i`n Ð dey ez`pde exeria

oi`c e`l i` ziriaya ixiq` eed mivr elit`c

dey exeriae ez`pd oi` i`e .dey exeriae ez`pd

ibiltc :xnel `xaq oi`e ?ziriaya xeq` `l Ð

i`cec :xnel yie .e`l i` dey exeriae ez`pd i`

igelgl m` ik epi`y itle ,dey exeriae ez`pd

xfril` iaxe .urd ab` lhac ,opax exy Ð urd

.ixit iede ,`aiyg ez`pdc xaqêåáàåxn`

iaxc ab lr s` Ð rax`a xfrl` iaxk dkld

`nw `aa) "`nw lfebd"ac ,dizeek i`w iqei

ok m`e ,mivra zbdep ziriayc edl zi` (`,aw

`l ,dizek i`w iqei iaxc meyne .`thw oky lk

meyn ,iqei iaxc `nrhc .jpd mr dil aiyg

ol `niiw `le ,dey exeriae ez`pd ira `lc

iaxc .mivra zbdep ziriay oi` `l` .dizeek

oiprl `ed `xit e`l `thwc dcen inp iqei

.dlxríåùî]`aa oa dcedi iax i`wc

iax ea xfg inp oizipznac ab lr s` Ð dizek

?rax`a dl ipn ikd elit`e ,dizeek i`we ryedi

iqei iaxk xaq ryedi iax `nyc :xnel yie

biltc ,dwipne zxaerna zeper yly jixvnc

xn`y dnn `l` dia xcd `le .xfril` iax`

.[oeilib ."dleza `l` izrny `l ip`"

éîå]dkxal epexkf xi`n iax axd Ð i`w

meyn ,`ziixa` `ziixan jixt `lc :xn`

d`cedc `iddn dia xcdc `pin` dedc

xn`wc `zyd la` .eizeaxn (rny `pixg`)

`l m`c ,dia xcd `lc rnyn ,dizhiya i`wc

xity jixt jkl ,"`kil eze" iywiz izk` ok

.[oeilib ."i`w ine"

éðôîzrcd opega dlcad xnel jixvyÐ

:y"pilxe`n awri epiax axd dywd

"xgyd zltz" wxt jixt ikdc ,llkn dillkpe

iptn ,zay i`venn ueg ,"eppiad" lltzn dpyd lk :l`eny xn`c `d` (` ,hk zekxa)

meyn ,jixt mzdc :xnel yie !llkn dillkpe :jixte ."zrcd opeg"a dlcad xnel jixvy

dpyd lkc xaqc oeik] ,dpyd lk lltzn `edy enkn dlcad meyn mc` dpyi `lc

lkc dil `xiaqc oeik] `pipg iax xn`w `kde ."eppiad"a lelki `l` ["eppiad" lltzn

dpyi `l ,ziprz gxeh iptn ,mixetkd mei i`vena :[ok m` "eppiad" lltzn epi` dpyd

."zrcd opeg"a dlcad xn`iy ick ,dpyd lk lltzn `edy enkn
`de
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`oifgeרכב mipya cenr g sc ± oey`x wxtdcip
àáåè äéðéî ùéù÷ àäåbxdpd ly epa l`ilnb oax inia did xfril` iax `dc Ð

`pipg iaxe ,(a,hp `rivn `aa) "adfd"a opixn`ck ,did ezeg` lrae ,zekln ibexda

.did l`ilnb oax ly epa Ð= øåà.åúñéðë ìéìäøùò äðîù ïéòîdraya xne`y Ð

"eppiad" xne`e ,opwzk zepexg` ylye zepey`x yly oebk ,dxyr dpeny oirn zekxa

opixn`ck ,"dltz rney"a miiqne ,rvn`a

.mlek oirn da yie ,(`,hk) zekxaaãéîòîä
.dpiab zeyrl dnda alg Ðàæååâã àôè÷á

.ied `nlra urkc ,urd on shepd sxya Ð

.opax eda ecene ,oibtd sxy ied shw la`åàì
øæòìà éáøã äéìò éâéìôã ïðáøx`ya Ð

.dizeek edl `xiaq shwac opifge ,zepli`

íéîã úìåúá,mileza inc `le dcp inc Ð

.minc zleza `id oiicr Ð dlrap elit`c

ìåãâ ïäëì.dleza gwil deevny Ðäúáåúëì
íéúàîixwin `l ez Ð dlrap m`c Ð

.dpn dzaezke ,"dleza"øëîîå ç÷îìÐ

Ð "jl xken ip` dleza rwxw" el xn` m`y

zexit dyery itl ,dcarp `ly rwxw el ozep

.mipnye oiaexnäöö÷ð àìùbdpn ok Ð

mitpr `iveie eiaer daxiy ick ,dvvewl

."dnwy ocq" `xwpe ,jzgd mewna daxd

øëîîå ç÷îìdcliy ,dlezaa el gepy itl Ð

.darzne dpvvwie ,`idàä éîð éðúéìÐ

."od zeleza rax`" :`nipeéååì íùoebk Ð

,`ixwin mzq "dleza" e`l oizipznc dleza

miypa "dleza" mzqc ."minc zleza" `l`

oke ,dleza rwxw oke .mileza zleza epiid

.ieel my ira `l ,dleza dnwyäùòîá éìúã
la` ,dyrn ici lr `l` eny ca`n epi`y Ð

my dca`e ,d`a dili`n Ð mc zii`x

."dleza"åúééøáì øãäã,dpwf oebk Ð

.dinc oiwlzqnyàðéáæ äéìò ãéô÷ãozep Ð

,dleran `ypil dgep dleza oebk ,jka eipir

oi` Ð minc zleza la` .dnwye rwxw oke

i` `ifg i` yiig `lc ,minca eipir ozep mc`

.`ifg `läéìò õéô÷ãdleza dgepy Ð

.dnwye rwxwe mileza zleza oebk ,zegewll

`gip Ð `ifgc dnk lk ,minc zleza la`

.opixn`ck ,ith dilïéùåùøoiwc mipa` =

,oiyw dnc` iabx :xg` oeyl .`"iecxt oixewy

.xftzn mxtr oi`y= ñøç.íéùøç úúéëî
äãáòðù òåãéádf qxg ,dcarp `l i`c Ð

dkezl `a oi`n?àîðåö.rlq =äãìéã
äòáùì,dini yilyl dxaer xkip `ny Ð

ol rnyn `w Ð yilye miycg ipy epiidc

.miyp aex xza opilf`cäúòù äéã`l Ð

oeixd e`lc rxtnl `zlin i`lbi` :opixn`

.di`x ly zrl zrnc zexdh e`nhpe ,`ed

øáãì øëæ.oeixd diny gex oeixdc Ðäúù÷
íéîé éðùiyilyle ,aef ini xyr cg` jeza Ð

`le ,meia ea gex dlitd jk xg`e ,dz`x inp

dkixve .aefa ef dcil ixd Ð xrvd on dzty

cle e`lc oeikc ,dzaifl oaxwe ,miiwp dray

.`ilrn daif `ied Ð `ed
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àäåly epa did `pipg iaxy :i"yx yxit .`pipg iaxn xfrl` iax Ð `aeh dipin yiyw

oa `pipg ax xn` (`,bk dcp) "zltnd" wxtac ,d`xp oke .dpaic l`ilnb oax

(xen` zyxt) mipdk zxeza `de :xn`z m`e .digae dndaa xi`n iax ixac oi`xp :l`ilnb

ike :l`ilnb oax oa `pipg iax xn` 'ek "lecb odk zeidl elxeb dlry zzqd yi` qgpt" iab

oa i`e !?did yxege ,did epipzg `lde ,did zzq

odk ozg el did j`id ,did dpaic l`ilnb oax

e`lc :xnel yie ?oaxegd xg` did `lde ,lecb

,rnyn oke .eizea` ozg `l` ,xn`w ynn epipzg

."did epipzg" `l` "ipzg" xn` `lc

àôè÷áax xn` opzc dil ecen `xitc

[ok m`] :xn`z m`e Ð 'ek ryedi

oeik ,xfrl` iaxk oizipzn zct iax iwe` i`n`

irac meyn i`e ?`xitc `thwa ecen opaxc

lkn ,`feebca elit` ,shw ipin lka inewe`l

`ixzync ifg :`xif iax dil xn`w ikid mewn

`feebc `thwc `ed zn` i`ce `d ,`nlrl `thw

xfrl` iaxk dkld oi`c dcen `xif iax s`c !ixy

irhnl iz`c :xninl `kile !rax`a `l`

zct iax iwen `lcn ,`xitc `thw s` ixynle

xaqc llkn ,lkd ixace `xitc `thwa oizipzn

iz` `l `d Ð exyc `ed opax `xitc `thwa s`

ryedi iax xqe`y dpyna opifg `dc ,irhnl

iaxy exaqie erhiy :xnel yie !mibtd sxy

,dil `xiaq `l dile ,xn`w "izrny" ryedi

`thwae ,dizeek oizipzn zct iax iwen `lcn

`xitc `thwc xaq zct iaxc xyt`e .`xitc

`l dile "izrny" xn`w [ryedi] iaxe ,ixy

.dil `xiaqïàîiax (opgei ax xn`) minkg

Ð xfrl``gip ,"minkg" oeyla `pzc ab lr s`

yly `nil `le ,xfrl` iaxk inewe`l dil

.xaca zewelgn
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óñeî ,äcåúîe òáL¯äçðî ,äcåúîe òáL ìltúî¯ ¤©¦§©¤¨¦§©¥¤©¦§©¤¦§¨
,äcåúîe òáL ìltúîäìéòða¯,äcåúîe òáL ìltúî ¦§©¥¤©¦§©¤¦§¦¨¦§©¥¤©¦§©¤

úéáøòa¯àðéðç éaø .äøNò äðîL ïéòî òáL ìltúî §©§¦¦§©¥¤©¥¥§Ÿ¤¤§¥©¦£¦¨
,äøNò äðîL ìltúî :øîBà åéúBáà íeMî ìàéìîb ïa¤©§¦¥¦£¨¥¦§©¥§Ÿ¤¤§¥

éøvL éðtîäìcáä øîBì CïðBç"aáø øîà ."úòcä ¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©¨©©
,åéúBáà íeMî øîà eäéà :÷çöé øa ïîçðdéìåàì ©§¨©¦§¨¦¨©¦£¨§¥¨

.déì àøéáñàì zàå :àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà §¦¨¥¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨§©§¨
àðz ïàîc àøañzàôè÷àøét¯?àeä øæòéìà éaø ¦§§¨§©§¨¦§¨¥¨©¦¡¦¤¤

ãéîònä :øîBà øæòéìà éaø ,ïðúäåóøNaäìøò¯ §¨§©©¦¡¦¤¤¥©©£¦¦§©¨§¨
!øeñà¯déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà ¨£¦¥¨©¨©©¨¨§¦¦©¨©£¥
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dcp(iying meil)

iax xn` dlcad oic z`y xnel xyt` ike :`xnbd dywn
,l`ilnb oa `pipg iax mya xfril`àáeè dépéî LéL÷ àäåixde ± §¨¨¦¦¥¨

`le ,l`ilnb oa `pipg iaxn daxda xbean did xfril` iax
.epnn xirvd mya dreny xbeand xn`iy xazqn

iax mya ef dreny xfril` iax xn` `l zn`a :`xnbd zvxzn
,l`ilnb oa `pipgàlàdlcad oic xfrl` iax dpn `ly mrhd ¤¨

,df oica ezenk wqty s` ezenk dkld mday drax`d oiaíeMî¦
déúhéLa ìàéìîb ïa àðéðç éaø éà÷coa `pipg iaxy meyn ± §¨¥©¦£¦¨¤©§¦¥§¦¨¥

iaxk dkldy epxn`y dne ,xfril` iaxk xaeq mb l`ilnb
xaeqd sqep `pz oi`y zenewna `weec `ed rax`a xfril`

.ezrck
:`xnbd dywnéà÷ éîeiaxk l`ilnb oa `pipg iax xaeq ok` ike ± ¦¨¥

,ef dklda xfril`àéðúäå,`ziixaaøBàlila ±,íéøetkä íBé §¨©§¨©¦¦
ìltúîdcinrd zlitzaòáL,zekxaäcåúîea oke ,oteqaúéøçL ¦§©¥¤©¦§©¤©£¦

òáL ìltúîzekxa,äcåúîea okeòáL ìltúî óñeîzekxa ¦§©¥¤©¦§©¤¨¦§©¥¤©
,äcåúîea okeòáL ìltúî äçðîzekxa,äcåúîeokeäìéòða ¦§©¤¦§¨¦§©¥¤©¦§©¤¦§¦¨

òáL ìltúîzekxa,äcåúîeeúéáøòamixetkd mei i`ven ly ¦§©¥¤©¦§©¤§©§¦
òáL ìltúîody zekxaìàéìîb ïa àðéðç éaø .äøNò äðîL ïéòî ¦§©¥¤©¥¥§Ÿ¤¤§¥©¦£¦¨¤©§¦¥

,øîBà åéúBáà íeMîmixetkd mei i`ven ly ziaxraìltúî ¦£¨¥¦§©¥
éøvL éðtî ,äøNò äðîLa äìcáä øîBì Czkxa,'úòcä ïðBç'm`e §Ÿ¤¤§¥¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©

opeg' zkxa da oi`y ,dlcad xnel leki epi` 'eppiad' xne`
xfril` iax zrck l`ilnb oa `pipg iax xaq `ly ixd .'zrcd

.'zrcd opeg'a `l` d`ceda dlcad mixne`y xaeqd
:`xnbd zvxznåéúBáà íeMî øîà eäéà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¦¨©¦£¨

déì àøéáñ àì déìåmixne`y l`ilnb oa `pipg iax xn`y dn ± §¥Ÿ§¦¨¥
xaeq epi` envr `ed la` ,eizea` mya `ed zrcd opega dlcad
.d`ceda dlcad mixne`y lirl `ziixaa xn`y enk `l` ,ok
z` dpyy `pzdy (`"r) lirl zct iax ixacl day `xnbd
iax `ed ziriay zyecw yi shwly x`ean da ziriaya dpynd

e ixt aygp shwdy xaeqd xfril`xn`e ,ziriay zyecw el yi
xaeqd `ed xfril` iaxy] jixac jezny d`x' `xif iax el
rax`a xfril` iaxk dkldy] jia` ixace [ixt aeyg shwdy
ea bedpl jixv oi`e ,mlerd lkl shwd z` mixizn mz` [zenewn

.'ziriay zyecw
:`xnbd dywn,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàlr ziywd recn ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨

ziriaya dpynd z` dpyy `ed xfril` iaxy xn`y zct iax
,ziriay zyecw yi shwly yxetn daàpz ïàîc àøañz àì zàå§©§Ÿ¦§§¨§©©¨

àeä øæòéìà éaø àøét àôè÷xne`d `pzdy xaeq jpi` dz` ike ± ¦§¨¥¨©¦¡¦¤¤
,`ed xfril` iax ixt aeyg shwdyïðúäå`"t dlxr) dpyna §¨§©

,(f"nãéîònä ,øîBà øæòéìà éaøalgóøNaoic el yiy oli` ly ©¦¡¦¤¤¥©©£¦¨¦§©
äìøò,dpiab dyriy ickøeñàsxydy meyn dpiabd z` lek`l ¨§¨¨

opaxe ,dpiabd z` xqe`e dlxr meyn xeq`e ,ixt oic el yi
.xzen dlxr ivrn shepd sxya ecinrd m`y mixaeqe miwleg
sxyd epiidc ,shwdy xaeqd `ed xfril` iax jgxk lr ok m`

.ixt aeyg ,oli`dn shepd
:`xnbd zvxznàîéz eléôàepipyy dpyndy xn`z m` elit` ± £¦¥¨

ixac shwl ziriay zyecw yiyïðaøepipyy dnn dywi `l ,`id ©¨¨
oky ,ixt aeyg sxyd xfril` iax zrcl wxyéâéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ§¦¦

øæòéìà éaøc déìò ïðaøoica xfril` iax lr opax ewlgp `l ± ©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤
,dlxr sxya alg cinrndàlàcinrn m`àæåeâc àôè÷a± ¤¨§¦§¨§©¨¨

il` iax zrcly ,urdn shepd sxyaopax zrcle ,ixt aeyg xfr
,ixt aeyg epi` eilr miwlegdàøéôc àôè÷a ìáàshepd sxya ± £¨§¦§¨§¥¨

,ixtdndéì eãBî,ixt aeygy xfril` iaxl opaxïðúcdze`a ¥¦§©
,xfril` iax lr miwlegd zrca dlxra dpyn,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©

ãéîònäL Leøéôa ézòîLalgóøNaon shepd,ïéìòäe`óøNa ¨©§¦§¥¤©©£¦¦§©¤¨¦¦§©
on shepdïéøwéòä,mitprdn e` rfbdn epiidc ,urd xwirn ± ¨¦¨¦

,øzeîcinrnd la`óøNaon shepdïébtä`ly zexitdn ± ¨¦§©©©¦
,mkxv lk elyazpàeäL éðtî ,øeñàaeyg.éøtcinrdl xyt`e ¨¦§¥¤§¦

,zexitdn shepd shwa ixt aeyg shwdy zxne`d dpynd z`

zrck diepy dpyndy xnel gxkd oi`e ,ixt aeyg lkd ixacly
z` cinrdy zct iax lr `xif iax dywd jkle ,xfril` iax

kg zrck mb dcinrd `le xfril` iax zrck dpynd.min
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e ±déìò ïðaø éâéìt ék §¦¨¥¥¨¦§¦¦©¨¨£¥
øæòéìà éaøc,xzen dlxr ly shwa edecinrdy algy exn`e §©¦¡¦¤¤

an `veid shwa ìáà ,úBøét äNBòä ïìéàn `veid shwBðéàL ïìéà §¦¨¨¤¥£¨§¦¨¤¥
eãBî úBøét äNBòxfril` iaxl opaxBéøt eäæ Bôè÷cdf shwy - ¤¥§¦§¤¦§

iax dywd jkle ,ziriay zyecw ea yie ,oli` eze` ly ixtd `ed
mb ezrcly ,xfril` iaxk dpynd z` cinrdy zct iax lr `xif
ea yiy ixt dyer epi`y oli`n `veid shwy micen minkg

.ziriay zyecw
epi`y oli`n `veid shwa minkg miceny di`x `ian `xif iax

:ixt aeygy zexit dyerïðúc,dpynaïéà ,øîBà ïBòîL éaø ¦§©©¦¦§¥¥
óèwìzyecwóèwì Lé íéøîBà íéîëçå ,úéòéáLzyecw,úéòéáL ©§¨§¦¦©£¨¦§¦¥©§¨§¦¦

.Béøt eäæ BôèwL éðtî:`xnbd zxxaneíéîëç ïàîmd in ± ¦§¥¤¦§¤¦§©£¨¦
,oerny iax lr miwlegd minkgdéaøc déìò éâéìôc ïðaø åàì̈©¨¨¦§¦¦£¥§©¦

øæòéìàxfril` iax lr miwlegd minkg mze` mpi` m`d ± ¡¦¤¤
oeik xzen algdy mixaeqe oli`dn `veid sxya alg cinrna
dfk oli`ay minkg exn` mewn lkne ,ixt aeyg epi` sxydy

.ziriay zyecw shwl yi xg` ixt el oi`e 'eixt edf ethw'y
:`xnbd dgecàáñ àeää déì øîà,owf eze` ±,ïðçBé éaø øîà éëä ¨©¥©¨¨¨¦¨©©¦¨¨

,Béøt eäæ Bôè÷ øîàc ,øæòéìà éaø ,íéîëç ïàîminkg zrcl la` ©£¨¦©¦¡¦¤¤§¨©¦§¤¦§
oli`a s`e ,llk ixt aeyg shwd oi` xfril` iax lr miwlegd

.`xif iax uxizy enk `le ,ixt dyer epi`y
:`xnbd dywnéaø éàøæòéìàiax lr miwlegd minkg ok` m` ± ¦©¦¡¦¤¤

,xfril` iax md ziriay zyecw shwl yiy mixne`e oernyéàî©
àéøéàa `weec ziriay zyecw shwl yiy `pzd hwp recn ±ïìéà ¦§¨¦¨

,éøt äNBò BðéàLezrcl ixdeléôàly shwéøt äNBòä ïìéàyi ¤¥¤§¦£¦¦¨¨¤§¦
y ,ziriay zyecw ea,Béøt eäæ Bôè÷minkg jgxk lr `l` ¦§¤¦§

xfril` iax lr miwlegd minkg md oerny iax lr miwlegd
`xif iax ixacl di`xd daye ,dlxr shwa edecinrdy alga
epnn `veid shwdy ixt dyer epi`y oli`a micen minkgy

.ixt aeyg
iabl oerny iax lr miwlegd minkg mlerl :`xnbd zvxzn
xfril` iax ok` m` eywdy dne ,xfril` iax md shwa ziriay
dyer epi`y oli`a `weec ziriay zyecw yiy hwp recn `ed
uxzl yi ,ziriay zyecw yi ixt dyera s` ezrcl ixde ixt

yeäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì[oerny iax-] opax zrcl ok xn` - §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§
,mdl xn` jke ,eilr miwlegdéãéãìizhiyl ±eléôàly shwïìéà §¦¦£¦¦¨

,Béøt eäæ Bôè÷ énð úBøét äNBòä,ziriay zyecw el yi ok meyne ¨¤¥©¦¦§¤¦§
la`eëãéãì,ixt aeyg epi` shwy mixaeq mz`y mkzhiyl ± §¦§

úäéî éì eãBàzegtd lkl [ixt aeyg shwdy] ixacl eced -ïìéàa ¦¦©§¦¨
úBøét äNBò BðéàLmeyn.Béøt eäæ Bôè÷c ¤¥¤¥§¦§¤¦§

yl minkg zrc z` zx`an `xnbdepi`y oli` shw s`y ef dhi
:ixtk epi` ixt dyeràðL àì ,déì éøîà ïðaøådyerd oli` oia §©¨¨¨§¦¥Ÿ§¨

.ixt aeyg shwd oi` ote` lkae ,ixt dyer epi`y oli`l ixt
:dpyna epipyäìeúa àéä Bæéà,dzry dicy'åë äúàø àlL ìk ¥¦§¨Ÿ¤Ÿ¨£¨

mpi` minc el` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dinin mc
:dleza oic lhal miaygpïðaø eðzy dy` ,`ziixaaúàOð ¨©¨¨¦¥
,ïéàeOéð úîçî íc äúàøåy e` ,mileza mc dz`xy xnelkäãìé §¨£¨¨¥£©¦¦¨§¨

úîçî íc äúàøåd,äãéì,mlern dz`x `l dcp mc la`éðà ïééãò §¨£¨¨¥£©¥¨£©¦£¦
äìeúa dì àøB÷,dzry dicy dpyna epipyyäìeúa éøäL ¥¨§¨¤£¥§¨

eøîàLl dpeekd dzry dicy,íéîc úìeúadz`x `ly epiidc ¤¨§§©¨¦
,mlern dcp mc,íéìeúa úìeúa àìå.mlern dlrap `ly epiidc §Ÿ§©§¦
:`xnbd dywnéðéàmc dz`x `ly dy`y `ed jk ike -dcp ¥¦

,dlrap xak m` s` dleza diexw mlernàðz ,àðäk áø øîàäå§¨¨©©©£¨¨¨
,`ziixaaìLïä úBìeúa L,dleza mi`xwpy yi mixac dyly ± ¨Ÿ§¥

,äî÷L úìeúa ,ò÷ø÷ úìeúa ,íãà úìeúa.jenqa x`eaiy itke §©¨¨§©©§©§©¦§¨
z`xwp izni` :`ziixad zx`aneàlL ïîæ ìk ,íãà úìeúa§©¨¨¨§©¤Ÿ
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`oifgeרכד mipy` cenr h sc ± oey`x wxtdcip
äãéìì êåîñ éùå÷.`a `ed cled zngn iyewd mce ,mizpia dzty `ly Ðàðîçø

äéøäè.(a,fl dcp) "mizek zepa" wxta ,mei xyr cg` jeza daifn Ðéôô áø øîàÐ

.opaxc zrl zrnc ,cle aiyg dzry dic oiprl la` ,`id dcil e`lc i`ce ,oi`àôô áø
øîàdzry dic zxaernc `nrhc .dzry dic ikd elit` ,`ed cle e`lc ab lr s` Ð

,ileg zngn oicak dixa`e dy`xc meyn Ð

gex ly oeixda jkld ,oiwleqn dinc jkitle

.oicak dixa`e dy`x inpäøáåò øëåä êë øçàå
.cin dzii`xl jenq Ðàúééøåàã úåúñåÐ

zrya wcadl dy`l dekixvdy dwica dze`

.ipiqn dynl dkld ,`ed dxez xac Ð dzqe

dwca `le ,dzqe mei `a m`e ,`a epnfa gxe`c

"cid lk" wxta onwl ,d`nh dl opiwfgn Ð

,dzqe meia dwca `l m` :ol `iran `we .(`,fh)

.edn dxeair iniaàáçîá äúéä íàzngn Ð

:opiqxb ikd .oihqil e` mekxk cgtàîìà
àúééøåàã úåúñå.'ek dcxg `ki`c oeike Ðéëä

éîðÐ oiwleqn dince li`ed ,zxaerna Ð

.dxedhúòì úòî äàîèîåielz xacd oi`y Ð

dyrpe xkrp mcdy itl ,wepizd zwpda `l`

.ezencwl mcd xfeg Ð zny oeike ,algêëéôì
ezwipn dzid m` ,`zlin `ilz dwipiac oeik Ð

.'ekäúòù äéãmrhd oi`y .zny it lr s` Ð

dcil xrv jezn `l` ,cled zwipia ielz

cr xfeg epi`e ,wlzqn dnce ,oiwxtzn dixa`

`l ,zn `py `l jkld .ycg drax`e mixyr

.ig `pyêëéôì`ilz wepiza e`lc oeik Ð

seql ixdy ,'ek ezwipn dzid m` ,`zlin

.mcd xfeg ycg drax`e mixyr= dytp.dnc

éì äîì,"miypd lkk `id ixd" xn`c oeik Ð

m`c `hiyt ,`zlin `ilz wepiza `nl`

!dzry dicc mlerl ezwipnéáø àîéúã åäî
äéì úéà éúøú éñåédixa`e ,xkrp mc Ð

drax`e mixyr jeza znc `kide .oiwxtzn

.dnc xfg `l oiicrc meyn ,dzry dic Ð ycg

,dzry dic inp Ð mipy yng ezwipnc `kide

drax`e mixyr seql dytp xfegy it lr s`

.alg dyrpe mcl zxker wepiz zwpd ,ycgà÷
ïì òîùî.iqei iax xn`w `wecc ,"jkitl" Ð

wpei oia ,mixa` wexita `l` ielz mrhd oi`y

drax`e mixyr dzry dic Ð wpei epi`y oia

iaxc "jkitl" la` .xzei `le zegt `l ,ycg

weliq oi` xi`n iaxlc .jixhvi` `l ,xi`n

xg`ln ith ycg drax`e mixyr jez minc

i`n` ,weliq yi i`c .ycg drax`e mixyr

ycg drax`e mixyr jez zn ikc opixn`

zrl zrn d`nhn?oi` Ð weliq oi`c oeike

dic jgxk lr ,mlerl ezwipn ik jklde .dxfg

.dzryøéàî éáøã àîòè éàî`pn ,xnelk Ð

.alg dyrpe xkrp mcc xi`n iaxl diløåäè
àîèî.mcn alg Ðãçà àì,xnelk .dinza Ð

.mler ly ecigiïðçåé éáø øîà ïðáøå,xnelk Ð

opgei iaxckl Ð dil icar i`n `xw i`d opaxe

.'ekñåáë éòá àì òâåð ãåòåin dfne" :aizkc Ð

cr `nhi dcpd ina rbepde eicba qaki dcpd

."axrd'åë øîàã ïàîì àçéðä`id `zbelt Ð

"eaxrzpy migafd lk" wxta migaf zkqna

.(`,t)ïéìåòáâ éùàø ìåáèéù éãë,aef` ly Ð

.gepiwa wetqiy `leäîëçà éúøîàmrha Ð

.`nh Ð rbepe ,xedh Ð eilr oifne dfn dnl :df

.ipnn dwegx `ide
éîé
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éùå÷:xn` (a,el dcp) "mizek zepa" wxtac :xn`z m`e Ð dixdh `pngx dcill jenq

zngn `le ,dnvr zngn dnc :`nipe ,jixte .cle zngn `le ,dnvr zngn dnc

`de ,`zyde .qpe`a ok oi`y dn ,ok ixg` dxdh el yi oky ,clea ip` xdhn :ipyne ?qpe`

jl oi` Ð cle :mzd xn`wc "`ni` zira i`e"` jixtc :xnel yie !dxdh oi` gex zcila

yic ,dcil `ki`e li`ed :inp i`] .dfn lecb qpe`

oipr lka `xw dinwe`l `ki` Ð ok ixg` dxdh

,ok ixg` dxdh oi`y gex zcila elit` ,dcil

`l` dxdh oi`c ab lr s` ,mwexn epi`y xitya

.[oeilb .mwexn xitya

àäzezqe `nl` d`nh dwca `le dcxg `kil

m`e .[dzqe zry ribd ik] Ð `ziixe`c

ixiine ,opaxc zezqe mlerl `nlce :xn`z

`ki` ike .d`nh d`vne dnvr dwca `zydc

`l` ,opi`nhn `le rxtnl dxedh Ð dcxg

,dcxg `kil `d .jli`e d`nh d`vny dryn

zryn d`nh Ð d`nh d`vne ok ixg` dwcae

(`,eh dcp) "cid lk" wxt opixn` ikdc ?dzqe

,[ok ixg` dwca] ,opaxc zezqe xn`c o`nl

.dxedh Ð dxedh ,d`nh Ð d`nh d`vne

dwca elit` ,`ziixe`c zezqe xn`c o`nle

yie) .`a epnfa gxe`c ,`nh Ð xedh d`vne

"mizek zepa" wxt `pzc `yix` jinqc :xnel

Ð dwca `le dzqe zry ribd :(`,hl dcp)

:dyw edine .`ziixe`c zezqe `nl` .d`nh

xaqc `kdn giken (`,fh my) "cid lk" wxtac

`lc o`n `ki`e ,`ziixe`c zezqe xi`n iax

iax `nlc ok m`e ,xi`n iaxk `yix mzd yxtn

ipzwcn wiicc :xnel yie ?(`yix` bilt xi`n

da mirecid mincd :rnyn ,"mincd zwlqn"

.`ziixe`c zezqe `nl` ,`al mixxeande

êëéôìira `l `zyd Ð il dnl xi`n iaxc

`w ,xi`n iax ira izxzc [`nizc edn] :iiepyl

`ly `xaq oi`c Ð ibq cgac "jkitl" ol rnyn

.mixac ipy ici lr `l` minca zwleqn `dz

zwleqn `dzy jzrc `wlq iqei iax lr la`

.dfa e` dfa e` mixac ipyn cg`aòâåðå`nh

dliah ira inp eilr oifn `lde :xn`z m`e Ð

mewn lknc :xnel yie ?rbep enk ,yny axrde

dfe ,d`fd ici lr d`neh el `a dfy ,yecg ied

oifny xedha :inp i` .d`fd ici lr dxdh el `a

`neic `nw wxtc opaxke ,`kd xn`w mpga eilr

,ez`nhÐ d`fd eilr ltpy xedh :`ipzc ,(` ,ci)

lr ,xnege lw :ixn` opaxe .`aiwr iax ixac

!oky lk `l Ð xedhd lr ,xedh Ð `nhd

éàîiwet`l ol `pne :xn`z m`e Ð `yep dfn

aizkcn :xnel yie ?dizernynn `xw

xedh `edy rnyn "`nhd lr xedhd dfde"

:(a,bn `neia) inp opiyxcc ab lr s`e .mlerl

mei leah lr cnil ,`nh `edy llknÐ "xedhd"

i` :opiqxb ikd] .dpin rny izxz .dxta xedhy

`ed `xaq rbep ,`ed devn jxevc oeik ,inp

i`) [wgece .o`k cr (eilr oifn ipinya) .xedhc

.(inpòâåðick la` ,mpga epiid Ð `nhc `yepe

.`l Ð `nhd lr zefdlãåòåÐ qeak ira dfn

dn yxetn (a,an dcp) "otec `vei" wxta

.d`nh dnda zlapn df lr miywny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dcp(iyiy meil)

zngn `ad mc ixdyéLB÷`edy ,dcil ilag -,äãélì Ceîñ`le ¦¨©¥¨
,dcild cr a`kd wqtdéøäè àðîçø`ly eze` dxdih dxezd - ©£¨¨©£¥

rnyn ,aefa zcleik daeygy mixne` ep`y jkne .daif mc aygi
.dcill jenqd iyew dpi` daifd jkle dcil dpi` gex zcily
dicy `ziixad dxn` recne ,oeixd epi` gex oeixd s` ok m`e
,gex dlitd seqaly oeik ixd ,df oeixday zeii`xa dzry
lk z` rxtnl `nhl epl yie ,minc zwleqn dzid `ly xxazd

.zrl zrn jeza mda dwqrzpy zexdhd
:`xnbd zvxzn,étt áø øîàjkle ,dcil dpi` gex zcil mlerl ¨©©¨¦

dcli jk xg`e mc mda dz`xe mini dyly dcil ixiv defg` m`
la` ,daf `id ixd ,gexçpäz`nehl,úòì úòîn `idy,ïðaøc ©©¥¥§¥§©¨¨

ze`nhd miyp x`yk dpi`e dzry dicy jkn dywz l` xnelk
eliwde ,opaxcn `id zrl zrn z`neh lk ixdy ,zrl zrn

.clek aygi gex df oiprly
:sqep uexiz,øîà àtt áølkne ,dcil dpi` gex zcil mlerl ©¨¨¨©

iptn ,dxeair iniay zei`xa dzry dic gex dcli m` mewn
càîòè àeä éãéî,minc zwleqn zxaerndy mrhd oi` ike - ¦¦©£¨

äéìò ïéãák äéøáàå äéìò ãák dLàøc íeMî àlà,ileg zngn ¤¨¦§Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨
eénð àëä,gex ly oeixda ,o`k mbe -,äéìò ïéãák äéøáàå dLàø ¨¨©¦Ÿ¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨

zwleqn `idy zxaernk dpic zrl zrn z`neh oiprl jkle
.minc

qep oic d`ian `xnbdxeaird onfa mincd weliqy jkn raepd s
:dilr micak dixa`e dy`xa ielzdépéî àòal`y -äéîøé éaø §¨¦¥©¦¦§§¨

äúàø ,àøéæ éaøî,mcåcineäî ,døaeò økeä Ck øçà,dpic dn - ¥©¦¥¨¨£¨§©©¨©¨¨©
àénèî døaeò økeä àì éàæçc àðcéòác ïåékdryay oeik m`d - ¥¨¦§¦§¨©£©Ÿ©¨¨§©§¨

,zrl zrn rxtnl d`nhn dxaer xked `l oiicr dz`xyBà
àénèî àì éàæç dì êeîñc ïåék àîìcdz`xy oeik `ny e` - ¦§¨¥¨§¨¨£©Ÿ§©§¨

.zrl zrn d`nhn dpi` xaerd zxkd onfl jenq
déì øîà,dinxi iaxl `xif iaxàîòè àeä éãéîmrhd oi` ike - ¨©¥¦¦©£¨

,minc zwleqn zxaerndyäéøáàå äéìò ãák dLàøc íeMî àlà¤¨¦§Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨
,äéìò ïéãák,dxaer zxkdl mcew hrn dz`xy efeéàæçc àðcéòa §¥¦¨¤¨§¦§¨©£©

,dz`xy onfa -,äéìò ïéãák äéøáà ïéàå äéìò ãák dLàø ïéà¥Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¥¨¤¨§¥¦¨¤¨
.zrl zrn rxtnl d`nhne ,minc zwleqn dpi` jkle

:sqep wtq d`ian `xnbdàáñ àeää dépéî àòacg` owf l`y - §¨¦¥©¨¨
,døeaò éîéa dzñå úò òébä ,ïðçBé éaøîzqed onf ribd xnelk ¥©¦¨¨¦¦©¥¦§¨¦¥¦¨

g` dly,dxaer xked xaky xeäî ,ä÷ãa àìåx`ane .dpic dn - §Ÿ¨§¨©
,wtqd iccv z` owf eze`øîàc ïàîc àaélà éì àéòaéî à÷- ¨¦©§¨¦©¦¨§©§¨©

xne`d zrcl `ed ily wtqdàúééøBàc úBúñådwica dze` - §¨§©§¨
,dxezd on `id dzqe zrya dnvr wecal dy`l dekixvdy
zqed mei `a m`e ,epnfa `a zqed mcy `id ipiqn dynl dkldy

.d`nh `idy miwifgn ep` dwca `leéàîribd m` dpic dn - ©
m`d ,dnvr dwca `le dxaer xkedy xg` dzqeúBúñåc ïåék¥¨¦§¨

àéòa ,àúééøBàc[dkixv-]ä÷éãa`ly oeike ,zxaern `idy s` §©§¨¨£¨§¦¨
,d`nh dwcaàîìc Bà,`ny e` -,ïé÷leñî äéîãc ïåékxar m` ¦§¨¥¨§¨¤¨§¨¦

,dwca `le zqed meiàéòa àìdkixv dpi` -,ä÷éãadxedh `ide Ÿ¨£¨§¦¨
.dwca `ly s`

déì øîà,owf eze`l opgei iaxäeúéðzdpyna xak z`f epipy - ¨©¥§¦¨
,(.hl)àáçna äúéä íà ,øîBà øéàî éaøe` xevn cgt zngn ©¦¥¦¥¦¨§¨©©£¥

,mihqilä÷ãa àìå ,dzñå úòL òébäå,dnvräãøçL ,äøBäè §¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¨¤£¨¨
.íéîcä úà ú÷lñîc rnyneäãøç àkéàc àîòèmrhd - §©¤¤¤©¨¦©£¨§¦¨£¨¨

,minc zwleqn `ide ,dcxg dl yiy iptn `ed dxedhyàkéì àä̈¥¨
äãøç,dcxg dl oi`y dy` la` -.äàîè ,ä÷ãa àìå dzñå òébäå £¨¨§¦¦©¦§¨§Ÿ¨§¨§¥¨
àîìàxi`n iax zrcly gken -,àúééøBàc úBúñåzezqe m`y ©§¨§¨§©§¨

.dwca `l m` s` dxedh dzid opaxcå,ok it lr s`àkéàc ïåék §¥¨§¦¨
[yiy-]àéòa àìå ,ïé÷leñî äéîc ,äãøç[dkixv-],ä÷éãagken £¨¨¨¤¨§¨¦§Ÿ¨£¨§¦¨

minc zwleqn `id m` ,`ziixe`c zezqey xne`d zrcl s`y
,ok m` .dxedh dwca `l m`e ,dwica dkixv dpi`énð àëämb - ¨¨©¦

,zxaerna o`ke ïé÷leñî äéîcjklä÷éãa àéòa àìdwca `l m`e ¨¤¨§¨¦Ÿ¨£¨§¦¨
.`ziixe`c zezqey xne`d zrcl s` ,dxedh

:(:f lirl) dpyna epipyä÷éðîepiid dzry dicy'åëå ìBîâzL ãò ¥¦¨©¤¦§
dwipn dpi`e zny e` ezlnb m` oke ,dwipnl dpa dpzp .dpa z`
dic mixne` minkge ,zrl zrn d`nhn xne` xi`n iax ,cer

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .dzryïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
Lãç òaøàå íéøNò CBúa dða únL ä÷éðî,ezcilnìëk àéä éøä ¥¦¨¤¥§¨§¤§¦§©§©Ÿ¤£¥¦§¨

äànèîe ,íéLpärxtnläãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîonfdn e` - ©¨¦§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
.minc zwleqn dpi` wipdln dwqty oeiky ,zncewd dwicadny

,Cëéôì,mincd weliql znxebd `id dwpddy oeik xnelkíà §¦¨¦
,íéðL Lîç Bà òaøà úëìBäå Bú÷éðî äúéäonfd eze` lkdic ¨§¨¥¦¨§¤¤©§©¨¥¨¦©¨

,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,dzòL©§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦
wipdln ewqt m` s`,Lãç òaøàå íéøNò ìk ïzòL ïéicweliqy ©¨©§¨¨¤§¦§©§©Ÿ¤

mxebd dcild xrv zngn `l` ,dwpdd zngn epi` mincd
m` welig oi` jkle ,miyceg drax`e mixyr ewlzqi dincy

.zn e` ig wepizd,Cëéôìznxebd `id dcildy oeik xnelk §¦¨
,mincd weliql,íéðL Lîçå òaøà Bú÷éðî äúéä íàmc dz`xe ¦¨§¨¥¦¨©§©§¨¥¨¦

,dcildn miyceg drax`e mixyr xg`úòì úòî äànèî§©§¨¥¥§¥
äãé÷ôì äãé÷tîe.miypd x`yk ¦§¦¨¦§¦¨
:`xnbd zx`anøîBì àöîzLkcenrze mdixaca wcwczyk - §¤¦§¨©

y `vnz ,mzrc seq lrøéàî éaø éøáãìiptn minc zwleqn `id §¦§¥©¦¥¦
dyícdly zecpøkòðdcild zngn [xekr didp-],áìç äNòðå ¨¤§¨§©£¤¨¨

e ,mc da oi` dwipn `idy onf lk jkleäãeäé éaøå éñBé éaø éøáãì§¦§¥©¦¥§©¦§¨
,ïBòîL éaøådcild xrv jezny zngn `ed mincd weliqäéøáà §©¦¦§¥¨¤¨

dLôð ïéàå ,ïé÷øtúîdnc -.Lãç òaøàå íéøNò ãò úøæBç ¦§¨§¦§¥©§¨¤¤©¤§¦§©§©Ÿ¤
:`xnbd dywnéì änì øéàî éaøc 'Cëéôì'`ziixad dazk recn - §¦¨§©¦¥¦¨¨¦

yng e` rax` zklede ezwipn dzid m` jkitl' xi`n iax ixaca
dic mipyjeza wipdln dwqt m`y xn`y oeikn `ld ,'dzry

weliqy oaen ,miypd lkk `id ixd miycg drax`e mixyr
mipy yng e` rax` dwipn m` s`y heyte ,dwpda ielz mincd

.minc zwleqn `id
'jkitl' xi`n iax ixaca dpynd dazky dn :`xnbd zvxzn

`ed.éñBé éaøc 'Cëéôì' íeMî¦§¦¨§©¦¥
:zx`ane `xnbd dkiynnéì änì éñBé éaøc Cëéôìemrhd dn - §¦¨§©¦¥¨¨¦

mincd weliqy xaeqd iqei iax ixaca xikfdl dpynd dkxvedy
mipy ynge rax` ezwipn dzid m` jkitl' dcild xrva ielz
zx`an .`ed heyt `ld ,'dciwtl dciwtne zrl zrn d`nhn

:`xnbdàîéúc eäî,xn`z `ny -déì úéà ézøz éñBé éaø- ©§¥¨©¦¥©§¥¦¥
mincd weliq ezrcly epiide ,zexaqd izy z` xaeq iqei iaxy
mixyr jezae ,dwpdd zngn mbe dcild xrv zngn mb mxbp
s` ewxtzd dixa`y zngn minc zwleqn `id miycg drax`e
s` ,mipy yng e` rax` cr ezwipnyke ,wipdln dwqt m`
`id mewn lkn ,miyceg drax`e mixyr xg`l exfg dincy

,alg dyrpe xkrp mcdy zngn minc zwleqnïì òîLî à÷- ¨©§©¨
dcild xrv wx iqei iaxl `l` ,ok xacd oi`y `ziixad drinyn
mixyr ixg` wipdl dkiynn m` s` okle ,mcd weliql mxeb

.minc zwleqn dpi` dcildn miycg drax`e
enk `ed zwelgnd mrhy ,`ziixan di`x d`ian `xnbd

:x`azpyéëä énð àéðz,`ziixaa mb ok epipy -äNòðå økòð íc ©§¨©¦¨¦¨¤§¨§©£¤
dLôð ïéàå ïé÷øtúî äéøáà ,øîBà éñBé éaø ,øéàî éaø éøác ,áìç̈¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¥¨¤¨¦§¨§¦§¥©§¨

.Lãç òaøàå íéøNò ãò äéìò úøæBç¤¤¨¤¨©¤§¦§©§©Ÿ¤
:xi`n iax ixacl xewnd z` zx`an `xnbdàéàî ,éàòlà éaø øî ¨©©¦¦§©©

øéàî éaøc àîòèxkrp mcdy xaeqd xi`n iax ly enrh dn - ©£¨§©¦¥¦
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רכה oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtdcip
äãéìì êåîñ éùå÷.`a `ed cled zngn iyewd mce ,mizpia dzty `ly Ðàðîçø

äéøäè.(a,fl dcp) "mizek zepa" wxta ,mei xyr cg` jeza daifn Ðéôô áø øîàÐ

.opaxc zrl zrnc ,cle aiyg dzry dic oiprl la` ,`id dcil e`lc i`ce ,oi`àôô áø
øîàdzry dic zxaernc `nrhc .dzry dic ikd elit` ,`ed cle e`lc ab lr s` Ð

,ileg zngn oicak dixa`e dy`xc meyn Ð

gex ly oeixda jkld ,oiwleqn dinc jkitle

.oicak dixa`e dy`x inpäøáåò øëåä êë øçàå
.cin dzii`xl jenq Ðàúééøåàã úåúñåÐ

zrya wcadl dy`l dekixvdy dwica dze`

.ipiqn dynl dkld ,`ed dxez xac Ð dzqe

dwca `le ,dzqe mei `a m`e ,`a epnfa gxe`c

"cid lk" wxta onwl ,d`nh dl opiwfgn Ð

,dzqe meia dwca `l m` :ol `iran `we .(`,fh)

.edn dxeair iniaàáçîá äúéä íàzngn Ð

:opiqxb ikd .oihqil e` mekxk cgtàîìà
àúééøåàã úåúñå.'ek dcxg `ki`c oeike Ðéëä

éîðÐ oiwleqn dince li`ed ,zxaerna Ð

.dxedhúòì úòî äàîèîåielz xacd oi`y Ð

dyrpe xkrp mcdy itl ,wepizd zwpda `l`

.ezencwl mcd xfeg Ð zny oeike ,algêëéôì
ezwipn dzid m` ,`zlin `ilz dwipiac oeik Ð

.'ekäúòù äéãmrhd oi`y .zny it lr s` Ð

dcil xrv jezn `l` ,cled zwipia ielz

cr xfeg epi`e ,wlzqn dnce ,oiwxtzn dixa`

`l ,zn `py `l jkld .ycg drax`e mixyr

.ig `pyêëéôì`ilz wepiza e`lc oeik Ð

seql ixdy ,'ek ezwipn dzid m` ,`zlin

.mcd xfeg ycg drax`e mixyr= dytp.dnc

éì äîì,"miypd lkk `id ixd" xn`c oeik Ð

m`c `hiyt ,`zlin `ilz wepiza `nl`

!dzry dicc mlerl ezwipnéáø àîéúã åäî
äéì úéà éúøú éñåédixa`e ,xkrp mc Ð

drax`e mixyr jeza znc `kide .oiwxtzn

.dnc xfg `l oiicrc meyn ,dzry dic Ð ycg

,dzry dic inp Ð mipy yng ezwipnc `kide

drax`e mixyr seql dytp xfegy it lr s`

.alg dyrpe mcl zxker wepiz zwpd ,ycgà÷
ïì òîùî.iqei iax xn`w `wecc ,"jkitl" Ð

wpei oia ,mixa` wexita `l` ielz mrhd oi`y

drax`e mixyr dzry dic Ð wpei epi`y oia

iaxc "jkitl" la` .xzei `le zegt `l ,ycg

weliq oi` xi`n iaxlc .jixhvi` `l ,xi`n

xg`ln ith ycg drax`e mixyr jez minc

i`n` ,weliq yi i`c .ycg drax`e mixyr

ycg drax`e mixyr jez zn ikc opixn`

zrl zrn d`nhn?oi` Ð weliq oi`c oeike

dic jgxk lr ,mlerl ezwipn ik jklde .dxfg

.dzryøéàî éáøã àîòè éàî`pn ,xnelk Ð

.alg dyrpe xkrp mcc xi`n iaxl diløåäè
àîèî.mcn alg Ðãçà àì,xnelk .dinza Ð

.mler ly ecigiïðçåé éáø øîà ïðáøå,xnelk Ð

opgei iaxckl Ð dil icar i`n `xw i`d opaxe

.'ekñåáë éòá àì òâåð ãåòåin dfne" :aizkc Ð

cr `nhi dcpd ina rbepde eicba qaki dcpd

."axrd'åë øîàã ïàîì àçéðä`id `zbelt Ð

"eaxrzpy migafd lk" wxta migaf zkqna

.(`,t)ïéìåòáâ éùàø ìåáèéù éãë,aef` ly Ð

.gepiwa wetqiy `leäîëçà éúøîàmrha Ð

.`nh Ð rbepe ,xedh Ð eilr oifne dfn dnl :df

.ipnn dwegx `ide
éîé
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éùå÷:xn` (a,el dcp) "mizek zepa" wxtac :xn`z m`e Ð dixdh `pngx dcill jenq

zngn `le ,dnvr zngn dnc :`nipe ,jixte .cle zngn `le ,dnvr zngn dnc

`de ,`zyde .qpe`a ok oi`y dn ,ok ixg` dxdh el yi oky ,clea ip` xdhn :ipyne ?qpe`

jl oi` Ð cle :mzd xn`wc "`ni` zira i`e"` jixtc :xnel yie !dxdh oi` gex zcila

yic ,dcil `ki`e li`ed :inp i`] .dfn lecb qpe`

oipr lka `xw dinwe`l `ki` Ð ok ixg` dxdh

,ok ixg` dxdh oi`y gex zcila elit` ,dcil

`l` dxdh oi`c ab lr s` ,mwexn epi`y xitya

.[oeilb .mwexn xitya

àäzezqe `nl` d`nh dwca `le dcxg `kil

m`e .[dzqe zry ribd ik] Ð `ziixe`c

ixiine ,opaxc zezqe mlerl `nlce :xn`z

`ki` ike .d`nh d`vne dnvr dwca `zydc

`l` ,opi`nhn `le rxtnl dxedh Ð dcxg

,dcxg `kil `d .jli`e d`nh d`vny dryn

zryn d`nh Ð d`nh d`vne ok ixg` dwcae

(`,eh dcp) "cid lk" wxt opixn` ikdc ?dzqe

,[ok ixg` dwca] ,opaxc zezqe xn`c o`nl

.dxedh Ð dxedh ,d`nh Ð d`nh d`vne

dwca elit` ,`ziixe`c zezqe xn`c o`nle

yie) .`a epnfa gxe`c ,`nh Ð xedh d`vne

"mizek zepa" wxt `pzc `yix` jinqc :xnel

Ð dwca `le dzqe zry ribd :(`,hl dcp)

:dyw edine .`ziixe`c zezqe `nl` .d`nh

xaqc `kdn giken (`,fh my) "cid lk" wxtac

`lc o`n `ki`e ,`ziixe`c zezqe xi`n iax

iax `nlc ok m`e ,xi`n iaxk `yix mzd yxtn

ipzwcn wiicc :xnel yie ?(`yix` bilt xi`n

da mirecid mincd :rnyn ,"mincd zwlqn"

.`ziixe`c zezqe `nl` ,`al mixxeande

êëéôìira `l `zyd Ð il dnl xi`n iaxc

`w ,xi`n iax ira izxzc [`nizc edn] :iiepyl

`ly `xaq oi`c Ð ibq cgac "jkitl" ol rnyn

.mixac ipy ici lr `l` minca zwleqn `dz

zwleqn `dzy jzrc `wlq iqei iax lr la`

.dfa e` dfa e` mixac ipyn cg`aòâåðå`nh

dliah ira inp eilr oifn `lde :xn`z m`e Ð

mewn lknc :xnel yie ?rbep enk ,yny axrde

dfe ,d`fd ici lr d`neh el `a dfy ,yecg ied

oifny xedha :inp i` .d`fd ici lr dxdh el `a

`neic `nw wxtc opaxke ,`kd xn`w mpga eilr

,ez`nhÐ d`fd eilr ltpy xedh :`ipzc ,(` ,ci)

lr ,xnege lw :ixn` opaxe .`aiwr iax ixac

!oky lk `l Ð xedhd lr ,xedh Ð `nhd

éàîiwet`l ol `pne :xn`z m`e Ð `yep dfn

aizkcn :xnel yie ?dizernynn `xw

xedh `edy rnyn "`nhd lr xedhd dfde"

:(a,bn `neia) inp opiyxcc ab lr s`e .mlerl

mei leah lr cnil ,`nh `edy llknÐ "xedhd"

i` :opiqxb ikd] .dpin rny izxz .dxta xedhy

`ed `xaq rbep ,`ed devn jxevc oeik ,inp

i`) [wgece .o`k cr (eilr oifn ipinya) .xedhc

.(inpòâåðick la` ,mpga epiid Ð `nhc `yepe

.`l Ð `nhd lr zefdlãåòåÐ qeak ira dfn

dn yxetn (a,an dcp) "otec `vei" wxta

.d`nh dnda zlapn df lr miywny
lk

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

éLB÷àðîçø äãélì Ceîñdéøäè!¯çpä :étt áø øîà ¦¨©¥¨©£¨¨©£¥¨©©©¦©©
úòì úòî¯àîòè àeä éãéî :øîà àtt áø .ïðaøc¯àlà ¥¥§¥§©¨©©©¨¨©¦¥©§¨¤¨

íeMîdLàøcäéìò ãákäéøáàåïéãákéîð àëä ,äéìò¯ ¦§Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨¨¨©¦
dLàøäéøáàåéaøî äéîøé éaø dépéî àòa .äéìò ïéãák Ÿ¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦

àðcéòác ïåék ?eäî ,døaeò økeä Ck øçàå äúàø :àøéæ¥¨¨£¨§©©¨©¨¨©¥¨¦§¦¨¨
døaeò økeä àì éàæçc¯Ceîñc ïåék :àîìc Bà ,àénhî ©£©¨©¨¨¦©§¨¦§¨¥¨§¨
?àénhî àì éàæç dì¯àîòè àeä éãéî :déì øîà¯àlà ¨£©¨¦©§¨¨©¥¦¥©§¨¤¨

àðcéòa ,äéìò ïéãák äéøáàå äéìò ãák dLàøc íeMî¦§Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¦¨¨
éàæçc¯ïéàå äéìò ãák dLàø ïéàäéøáà.äéìò ïéãák ©£©¥Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¥¨¤¨§¥¦¨¤¨

éîéa dzñå úò òébä :ïðçBé éaøî àáñ àeää dépéî àòa§¨¦¥©¨¨¥©¦¨¨¦¦©¥¦§¨¦¥
døeaòïàîc àaélà éì àéòaéî à÷ ?eäî ,ä÷ãa àìå ¦¨§Ÿ¨§¨©¨¦¨£¨¦©¦¨§©

úBúñåc ïåék !éàî .àúééøBàc úBúñå øîàcàúééøBàc¯ ©£©§¨§©§¨©¥¨¦§¨§©§¨
ïåék :àîìc Bà ,ä÷éãa àéòaäéîãcàéòa àì ,ïé÷leñî ¨£¨§¦¨¦§¨¥¨§¨¤¨§¨¦¨¨£¨

äúéä íà ,øîBà øéàî éaø :äeúéðz ,déì øîà ?ä÷éãa§¦¨£©¥§¥¨©¦¥¦¥¦¨§¨
ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå àáçîa¯äãøçL ,äøBäè §©£¥§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¨¤£¨¨

àîòè .íéîcä úà ú÷lñî¯àkéì àä ,äãøç àkéàc §©¤¤¤©¨¦©§¨§¦¨£¨¨¨¥¨
ä÷ãa àìå dzñå òébäå äãøç¯úBúñå :àîìà ,äàîè £¨¨§¦¦©¦§¨§Ÿ¨§¨§¥¨©§¨§¨
äãøç àkéàc ïåéëå .àúééøBàc¯àéòa àìå ,ïé÷leñî äéîc §©§¨§¥¨§¦¨£¨¨¨¤¨§¨¦§¨¨£¨

éîð àëä .ä÷éãa¯.ä÷éãa àéòa àìå ,ïé÷leñî äéîc §¦¨¨¨©¦¨¤¨§¨¦§¨¨£¨§¦¨
ãò ä÷éðî""ìBîâzLdða únL ä÷éðî :ïðaø eðz .'åëå ¥¦¨©¤¦§¨©¨©¥¦¨¤¥§¨

Lãç òaøàå íéøNò CBúa¯,íéLpä ìëk àéä éøä §¤§¦§©§©Ÿ¤£¥¦§¨©¨¦
äúéä íà ,Cëéôì .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîe§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§¦¨¦¨§¨

íéðL Lîç Bà òaøà úëìBäå Bú÷éðî¯éøác ,dúòL dic ¥¦¨§¤¤©§©¨¥¨¦©¨¨¨¨¦§¥
ïéic :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø©¦¥¦©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦©¨
Bú÷éðî äúéä íà ,Cëéôì ,Lãç òaøàå íéøNò ìk ïúòL̈¨¨¨¤§¦§©§©Ÿ¤§¦¨¦¨§¨¥¦¨

íéðL Lîçå òaøà¯.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèî ©§©§¨¥¨¦§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
øéàî éaø éøáãì ,øîBì àöîzLk¯,áìç äNòðå økòð íc §¤¦§¨©§¦§¥©¦¥¦¨¤§¨§©£¨¨¨

ïBòîL éaøå äãeäé éaøå éñBé éaø éøáãì¯,ïé÷øtúî äéøáà §¦§¥©¦¥§©¦§¨§©¦¦§¥¨¤¨¦§¨§¦
éaøc "Cëéôì" .Lãç òaøàå íéøNò ãò úøæBç dLôð ïéàå§¥©§¨¤¤©¤§¦§©§©Ÿ¤§¦¨§©¦

?éì änì øéàî¯.éñBé éaøc "Cëéôì" íeMî"Cëéôì"eéaøc ¥¦¨¨¦¦§¦¨§©¦¥§¦¨§©¦
?éì änì éñBé¯à÷ ,déì úéà ézøz éñBé éaø :àîéúc eäî ¥¨¨¦©§¥¨©¦¥©§¥¦¥¨

éaø éøác ,áìç äNòðå økòð íc :éëä éîð àéðz .ïì òîLî©§©¨©§¨©¦¨¦¨¤§¨§©£¨¨¨¦§¥©¦
éñBé éaø .øéàîúøæBç dLôð ïéàå ,ïé÷øtúî äéøáà :øîBà ¥¦©¦¥¥¥¨¤¨¦§¨§¦§¥©§¨¤¤

éàî :éàòìà éaø øîà .Lãç òaøàå íéøNò ãò äéìò̈¤¨©¤§¦§©§©Ÿ¤¨©©¦¤§©©
øéàî éaøc àîòè¯àì àîhî øBäè ïzé éî" :áéúëc ©§¨§©¦¥¦¦§¦¦¦¥¨¦¨¥Ÿ

ïðaøå ."ãçà¯àeäL ,òøæ úáëL Bæ :ïðçBé éaø øîà¯,àîè ¤¨§©¨©¨©©¦¨¨¦§©¤©¤¨¥
íãàåøöBpäepnî¯éî elà :øîBà øæòìà éaøå .øBäè §¨¨©¨¦¤¨§©¦¤§¨¨¥¥¥
,äcpääfnäLåéìò ïéfîe¯òâBðå ,øBäè¯.àîè¯äfîe ©¦¨¤©©¤©¦¨¨¨§¥©¨¥©¤

!"åéãâa ñaëé äcpä éî äfîe" :áéúëäå ?øBäè¯éàî ¨§¨§¦©¤¥©¦¨§©¥§¨¨©
"äfî"¯äfî ,ãBòå ?"òâBð" áéúëäå ,"äfî" áéúëäå .òâBð ©¤¥©§¨§¦©¤§¨§¦¥©§©¤

¯òâBð ,ñeak éòa¯"äfî" éàî :àlà !ñeak éòa àì¯ ¨¥¦¥©¨¨¥¦¤¨©©¤
ãòc ïì òîLî à÷ !"àNBð" áBzëéìå .àNBðéøãcäëéøö äàfä øîàc ïàîì àçéðä .äàfä øeòéLk ¥§¦§¥¨©§©¨§©§¨¥§¦©¨¨¨¦¨§©©£©©¨¨§¦¨

?øîéîì àkéà éàî ,øeòéL äëéøö ïéà øîàc ïàîì àlà ,øeòéL¯äëéøö dðéà øîàc ïàîì eléôà ¦¤¨§©©£©¥§¦¨¦©¦¨§¥©£¦§©©£©¥¨§¦¨
éléî éðä ,øeòéL¯àðîa ìáà ,àøáâc àabà¯éãk ïäa àäéå íéna eéäé änk :ïðúãk .øeòéL àðéòa ¦¨¥¦¥©©¨§©§¨£¨§¨¨¨¥¨¦§¦§©©¨¦§©©¦¦¥¨¤§¥

?äàfä¯äð÷æ àéä Bæéà" ."épnî ä÷Bçø àéäå äîkçà ézøîà" :äîìL øîàc eðééäå .äféå ïéìBòáâ éLàø ìBaèiL éãk¯äéìò eøáòL ìk ©¨¨§¥¤¦§¨¥¦§¦§©¤§©§©£©§ŸŸ¨©§¦¤§¨¨§¦§¨¦¤¦¥¦§¥¨¨¤¨§¨¤¨
ìLCeîñ] "úBðBò Lìk :äãeäé áø øîà ?"dúð÷æì Ceîñ" éîc éëéä .[dúð÷æìäéúBøáçL:øîBà ïBòîL éaøå ."àéä äð÷æ" äéìò úBøîBà ¨¨§¦§¨¨¥¦¨¥¨§¦§¨¨¨©©§¨¨¤©§¤¨§¨¤¨§¥¨¦§©¦¦§¥

ìë

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

נדה. פרק ראשון - שמאי דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



`oifgeרכו mipya cenr h sc ± oey`x wxtdcip
äøäè éîéå äàîåè éîédray :dxyr d`neh ini .mei miyly dii`x cre dii`xn Ð

.dxdh ini mixyre ,daifl dylye dcplíéùðä ìëë àéä éøäyly jk dzyrc oeikc Ð

s`y rxtnl `zln ilbiz :`niz ike .zqe iepiy `l` minc weliq df oi` ,minrt

`l !rxtnl zexdh `nhpe ,dz`x da oiievn mincy jezn dpey`xailek opax xeng`

.zrl zrna i`däðååëùáyly dz`xy Ð

miryz meia e` mei miryza elld zei`x

.cg`eäúçéô åìéôà àìàdpey`x oebk Ð

,mipye miryz seql dipye ,dylye miryzl

oebk ,dxized e` .cg`e miryzl ziyilye

miryzl dipye ,mei cg`e miryzl dpey`x

ikd elit` Ð ylye miryzl ziyilye ,mipye

,"elit`" i`n :jixt onwle .zrl zrn d`nhn

oeikc ,zrl zrn d`nhnc `ed ikd i`ce `d

xdhp dna ,dxized e` dzgity?,o`k oi` zqe

o`k yi ,dpeek m` la` !o`k oi` minc weliq

.dzry dice ,zqeäéì éòáéî àëôéà`le Ð

minkg exn` cala dxized e` dzgityk

.zrl zrn `nhzyäðååë åìéôà àìàÐ

dice ,zqe zeriaw o`k yi :xninl `ki`c

opaxk ,zrl zrn d`nhn ikd elit` Ð dzry

.`qec iaxc dilr ibiltcàîéà úéòáéàåinq Ð

`le :xn`w ikde ,`id `qec iaxe ,"elit`" o`kn

,dzry dice zqe draw Ð dpeek i`c ,dpeekyk

.dxizede dzgity `l`åìúéäá.mewn my Ð

ååä úøåöá éðù.eyyg ,daexn cqtd `ki`e Ð

øëæðù øçàì.dxed dti `ly Ðäéã äéðù
äúòùdwfged `l dpey`x dii`xay Ð

cr ,ze`xl dpnf ribd `le li`ed ,minca

.zewfg x`yk wfgzzyúòî äàîèî úéùéìù
úòì,`id iax oizipzn `dc ,onwl xn`cke Ð

zei`x ipya jkld .dwfg ded ipnif ixza xn`c

dwfgedyne ,da oiievn minc zeidl dwfged

.zrl zrn opax da xefb jli`eùìù äéìò åøáò
äúàøå úåðåòelit`e ,df `ed minc weliq Ð

exarc `pz i`dl dil zi` ze`xl dpnf ribda

.`tiq ipzwck ,dzry dic zeper yly dilr

dy` lk :oizipzna xn`c ,`id xfril` iaxe

,dzry dic Ð zeper yly dilr exary

.onwlckepz :opiqxb ikd .epi` mixg` mixtqa

dz`xe ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz :opax

dic Ð dipy ,dzry dic Ð dpey`x mrt

s`e .miypd lkk `id ixd Ð ziyily ,dzry

dna :opz oizipzna minc zleza iablc ab lr

la` ,dpey`x dii`xa Ð ozry oiic exn`

ribda ilin ipd .zrl zrn d`nhn Ð dipya

`cgae ,da oiievn mincc ,minc ze`xl dpnf

ze`xl die`x dpi`y ef la` .dwfgzi` `pnif

ipnif ixzae ,dxenb dwfga wfgzzy dkixv

,rxtnl d`neh opax exfb `l da wfgzi`c dii`x `iddae .zrl zrn d`nhn ziyilyae ,dwfg `ied zei`x izya jklid .onwl dil opinwencke ,`id iax oizipzn `dc ,dwfg `ied

.ziyilyd z` d`xzy cr ,dzry dic ,dipy dii`xa zwfgend z`f s` .dii`x dze`a dzry dic :opax exn`e ,dii`x `cga dwfginc ,ze`xl dpnf ribdc oizipznc dlezac ikid ik

úåðåò ùìù äéìò åøáò.dz`xe dwfgedy xg`l Ðäúòù äéãa s` `tiq ipzwck ,dzry dic zeper yly dilr exary dy` lk :xn`c ,onwl dl opinwe` xfril` iaxk Ðribd

.`id xfrl` iax `nl` ,dzry dic dz`xe zeper yly dilr exar ,dz`xe dpnfäúòù äéã äúàøå úåðåò ùìù äéìò åøáò ãåòådyly dilr exar `l i`c :`xnb ira onwl Ð

i`n miyp x`yk i`fg dper seql `l` ,zeipy zeper?.`tiqa iyextl irack ,miccv ipyl xacd zehpl yiy itläúàøå úåðåò ùìù äéìò åøáò ãåòåÐi`lbi`c .zrl zrn d`nhn

jpdc `zlinebelicl zqe iepiyc dgkede ,ipnif ixza dwfg ied iaxlc ab lr s`e .lirl opixn`ck ,dxizede dzgity `l` dpeeky `le .zqe iepiy `l` ,md minc weliq e`l zewqtd

oiievn minc cer edi `ly dzencwl zxfega dl opiwfgn ,dpey`x dwqtd `ied ze`xl dpnf ribd `lc oeikc .zrl zrn dipya dl opi`nhn `l ikd elit` ,od minc weliq e`l

dipyl dkenqde ,dpey`x `id Ð i`nw zeper ylyl dl dkenqd dii`x jkld .zrl zrn d`nhn Ð ziyilye ,dzry dic Ð dipye dpey`x mrte ,dlgzak wfgzzy dkixve ,da

.o`k cr .minc weliq `le ,`ed zqe iepiy Ð dzifg dwqtdac ab lr s`e .zrl zrn `nhz Ð ziyilyae ,dipyd `id Ðäéðù äúòù äéã äðåùàø íòô úåàøì äðîæ òéâäùëå
úòì úòî äàîèî."zrl zrn d`nhn Ð dipya la` ,dpey`x dii`xa Ð dzry dic exn` dna" :da opzc ,oizipznc dleza epiidc Ð'åë äéìò åøáò:xn`c ,`id xfril` iax Ð

.dzry dic Ð zeper yly dilr exary dcli elit`øî øîà.dzry dic Ð dz`xe zeper yly dilr exar jk xg`e ,minrt yly dz`xe ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz iab Ð
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ìë?xacd dielz dzrca ike :jixt inlyexiae Ð dyea dpi`e `n` `n` dl oixewy

."`n`" dzexwl die`xy lk :ipyne

éîéwgec zvw j` .daif ini dylye ,zecp ini dray :i"yx yxit Ð dxdh inie d`neh

cg` lk :(a,gl) "mizek zepa" wxta opz onwle ,"d`neh ini" mei xyr cg`l ixwc

edl ixw inp `xwe .dxdh zwfga Ð mei xyr

`ax xn` ,qixb l`ppg epiaxe ."dzcp zr `la"

.dylye mixyr :`cqg ax xn`

äð÷æjenq :yexit Ð zeper yly dilr exary

Ð zeper yly dilr exar cere ,dzpwfl

dic" exn` dna :(`,f dcp) opzc `de .dzry dic

d`nhn Ð dipya la` ,dpey`xa Ð "dzry

.miyly seqa dipya dz`x ik epiid ,zrl zrn

äúçéômiryzl oebk :i"yx yxit Ð dxizede

miryzle ,mipye miryzl ,cg`e

wxta onwl `dc ,df oipra `wec e`l .ylye

da ibilt (`,cq) "dy`d"dz`xa ,l`enye ax

,df ycegl xyr dyye ,df ycgl xyr dyinga

.belicl zqe draw i` ,df ycgl xyr draye

belicl d`exa `wecc :mzd yixtc i`nl edine

,mei xyr dyy xg`e ,meid dz`x la` ,ycgl

,belicl zqe draw `l Ð mini xyr dray xg`e

.xity iz`
`ifgw
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ìkïéøBwLàøéæ éaø .äLBa dðéàå "ànà ,ànà" dì ¨¤¦¨¦¨¦¨§¥¨¨©¦¥¨
dðéàL ìk :øîà ãç ,÷çöé áø øa ìàeîL éaøå§©¦§¥©©¦§¨©¨©¨¤¥¨
?eäééðéa éàî .äLBa dðéàL ìk :øîà ãçå ,úãt÷î©§¤¤§©¨©¨¤¥¨¨©¥©§
?äðBò änëå .úãt÷î dðéàå äLBa :eäééðéa àkéà¦¨¥©§¨§¥¨©§¤¤§©¨¨
äðBò :äàéNð äãeäé éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©¦§¨§¦¨¨

ìL ,úéðBðéaíéøNò :àcñç áø øîà àáøå .íBé íéL ¥¦§¦§¨¨¨©©¦§¨¤§¦
,äøäè éîéå äàîeè éîé áéLç÷ øî ,éâéìt àìå .íBé§¨§¦¦¨¨¨¥§¥§¨¦¥¨¢¨
eøáòL äð÷æ :ïðaø eðz .äàîeè éîé áéLç àì øîe¨¨¨¥§¥§¨¨©¨©§¥¨¤¨§

ìL äéìòäúàøå úBðBò L¯eøáò ãBòå ,dúòL dic ¨¤¨¨§¨£¨©¨¨¨¨§¨§
ìL äéìòäúàøå úBðBò L¯eøáò ãBòå ,dúòL dic ¨¤¨¨§¨£¨©¨§¨¨§¨§
ìL äéìòäúàøå úBðBò L¯,íéLpä ìëk àéä éøä ¨¤¨¨§¨£¨£¥¦§¨©¨¦

(àéòaéî) àìå .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîe§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§¨¦¨£¨
äðåekLeléôà àlà ,äúçét(eléôàå)äøéúBäåeléôà . ¤¦§¨¤¨£¦¦£¨©£¦§¦¨£¦

äðåek ék ,äaøcà ?äðåek àéòaî àìå ,äúçét¯äòá÷ ¦£¨§¨¦¨£¨¦§¨©§©¨¦¦§¨¨§¨
,dzñå dìäiãåéâéìôc ,àéä ïðaø :àîéz éëå !dúòL ¨¦§¨§©¨§¨¨§¦¥¨©¨©¦¦§¦¦

úñå dì LiL äMà éøîàc ,àñBc éaøc déìò¯:àîéìå ,déì éòaî àëtéà ,úòì úòî äànèî £¥§©¦¨§¨§¦¦¨¤¥¨¤¤§©§¨¥¥§¥¦§¨¦¨¥¥§¥¨
àìåäúçétL!äðåek eléôà àlà ,äøéúBäå¯.äðåek eléôà àlà äøéúBäå äúçétL àì :éðz §Ÿ¤¦£¨§¦¨¤¨£¦¦§¨§¥Ÿ¤¦£¨§¦¨¤¨£¦¦§¨

äðåek ìáà ,äøéúBäå äúçétL àlà äðåekL àìå :øîà÷ éëä ,àîéà úéòaéàå¯dì äòá÷ §¦¨¥¥¨¨¦¨¨©§Ÿ¤¦§¨¤¨¤¦£¨§¦¨£¨¦§¨¨§¨¨
épîe ,dúòL äiãå úñå¯.àéä àñBc éaø.'åëå "äéìò eøáòL äMà ìk :øîBà øæòéìà éaø" ¤¤§©¨¨¨¨©¦©¦¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨

äNòî :íéîëçì øæòéìà éaø íäì øîà ,àéðzäáéøaúçàBìúéäaä÷éñôäLìL,úBðBò L ©§¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦©£¤§¦¨©©§¦§¤¦§¦¨¨
úòL" éàî .äéàø ÷çcä úòL ïéà :Bì eøîà .dúòL dic eøîàå íéîëç éðôì äNòî àáe¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§©¨§¨¨¨§¥§©©§¨§¨¨©§©

Létà úBøäè :éøîàc àkéà ,eåä úøBvá éðL :éøîàc àkéà ?"÷çcäàãéáòì,eLçåïðaø ©§¨¦¨§¨§¦§¥©¤¨¦¨§¨§¦¨¢©¥©£¦¨§¨©¨©
ïðaø eðz .úBøäèc ãñôäìéaø àeä éãk :øîà økæðL øçàì ,øæòéìà éaøk éaø äNòå äNòî , §¤§¥§¨¢¨©¨©©£¤§¨¨©¦§©¦¡¦¤¤§©©¤¦§©¨©§©©¦

àîéìéà ?"økæðL øçàì" éàî .÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà¯äëìä ïéàc økæpL øçàì ¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨©§©©¤¦§©¦¥¨§©©¤¦§©§¥£¨¨
àlà ?déúååk ãéáò éëéä ÷çcä úòLa ,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk¯àì àúëìéä øîúéà àìc §©¦¡¦¤¤¤¨§©¨©¦§©©§¨¥¦¨¥§¨¥¤¨§¨¦§©¦§§¨¨

"økæpL øçàì" éàîe ,øîk àìå øîk¯éâéìt íéaø àlà ,déìò âéìt ãéçé åàìc økæðL øçàì §¨§¨§¨©§©©¤¦§©§©©¤¦§©§¨¨¦¨¥£¥¤¨©¦§¦¦
ú÷Bpz :ïðaø eðz .÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaø àeä éãk :øîà ,déìòòébä àlL £¥¨©§©©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨¨©¨©¦¤¤Ÿ¦¦©

äðBLàø íòt ,äúàøå úBàøì dpîæ¯äiðL ,dúòL dic¯úéLéìL ,dúòL dic¯àéä éøä §©¨¦§§¨£¨©©¦¨©¨¨¨¨§¦¨©¨¨¨¨§¦¦£¥¦
ìL äéìò eøáò .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîe ,íéLpä ìëkäúàøå úBðBò L¯dic §¨©¨¦§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨¨§¨¤¨¨§¨£¨©¨

ìL äéìò eøáò ãBòå ,dúòLäúàøå úBðBò L¯ìL äéìò eøáò ãBòå ,dúòL dicúBðBò L ¨¨¨§¨§¨¤¨¨§¨£¨©¨¨¨¨§¨§¨¤¨¨
äúàøå¯,úBàøì dpîæ òébäLëe .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîe ,íéLpä ìëk àéä éøä §¨£¨£¥¦§¨©¨¦§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§¤¦¦©§©¨¦§

äðBLàø íòt¯äiðL ,dúòL dic¯ìL äéìò eøáò ,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîL ©©¦¨©¨¨¨¨§¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨¨§¨¤¨¨
äúàøå úBðBò¯ìL äéìò eøáò :øî øîà .dúòL dicúBðBò L¯,dúòL dic §¨£¨©¨¨¨¨¨©¨¨§¨¤¨¨©¨¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dcp(iyiy meil)

dì ïéøBwL ìkdipta'ànà ànà',dzepwf zngnäLBa dðéàå.jka Ÿ¤¦¨¦¨¦¨§¥¨¨
rny iax ixaca zwelgn d`ian `xnbd:oeìàeîL éaøå àøéæ éaø©¦¥¨§©¦§¥

÷çöé áø øa,eixaca ewlgpãçmdn cg` -,øîàezpeekyìk ©©¦§¨©¨©Ÿ
úãt÷î dðéàL,`n` dl mi`xewyk,øîà ãçåezpeekydðéàL ìk ¤¥¨©§¤¤§©¨©Ÿ¤¥¨

äLBa:`xnbd zl`ey .`n` dl mi`xewykeäééðéa éàîedn - ¨©¥©§
:`xnbd daiyn .wgvi ax xa l`eny iaxl `xif iax oia lcadd

eäééðéa àkéà`idy ote`a ,mdipia lcad yi -äLBami`xewyk ¦¨¥©§¨
,`n` dl,úãt÷î dðéàådcitwn dpi`y s` dpwfl jenqd onfay §¥¨©§¤¤

dppi`y meyn jka `id zyiiazn oiicr ,dpwf dl `xewy in lr
dpic zctwn dpi`y drcl ,onfd eze`ae .df davnl dlibx

.miypd lkk `l` dpwfk dpi` dyea dpi`y drcle ,dpwfk
ixd ,dz`x `ly zeper yly dpwfd lr exaryky ,dpyna epipy
zl`ey .df xeriy edn zxxan `xnbd .minc zwleqn `id

:`xnbdänëå`id.äðBò:`xnbd daiyníeMî Lé÷ì Léø øîà §©¨¨¨©¥¨¦¦
,úéðBðéa äðBò ,äàéNð äãeäé éaø`ide ,miypd aex ly dper xnelk ©¦§¨§¦¨¨¥¦

ìLøîà àáøå .íBé íéLmya,àcñç áø`id dper.íBé íéøNò §Ÿ¦§¨¨¨©©¦§¨¤§¦
:`xnbd zx`anéâéìt àìåaxe d`iyp dcedi iax ewlgp `le - §Ÿ§¦¦

`l` ,`cqgøîax -d`iyp dcedi iáéMç÷z` mb dpne ayig - ©¨©¦
éîédäàîeèmini dxyr mdyåz` mbéîédäøäèmixyr mdy §¥§¨§§¥¨¢¨

,mei miyly `id dpery xn` okle ,meiøîe`cqg ax -áéMç àì ©Ÿ©¦
,äàîeè éîémlek ixacle ,mei mixyr `id dpery xn` okle §¥§¨

yly dz`x `ly dpwfe .mei miyely yi dii`x cre dii`xn
.minc zwleqn `id mei miyly ly zeper

:dpwf oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaäð÷æ ¨©¨¨§¥¨
ìL äéìò eøáòLúBðBò L,mc mda dz`x `ly dzepwfl jenqåf` ¤¨§¨¤¨¨Ÿ§

äúàø,mc,dzòL dic`id zeper yly dz`x `ly oeiky ¨£¨©¨©§¨
.minc zwleqnåm`ãBòìL äéìò eøáò,äúàøå úBðBò Lip` oiicr §¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨

y xne`å .dzòL dicm`ìL äéìò eøáò ãBòéøä ,äúàøå úBðBò L ©¨©§¨§¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨£¥
íéLpä ìëk àéä,minc zewleqn opi`yäànèîerxtnlúòì úòî ¦§¨©¨¦§©§¨¥¥§¥

.äãé÷ôì äãé÷tîe,`ziixad dtiqen(àéòaéî) àìåote`a wx ¦§¦¨¦§¦¨§Ÿ¦©§¨
äðåekLdey wgxna el` zei`x yly dz`xy xnelk ,dizei`x ¤¦§¨

,dfn df mei cg`e miryz ly e` miryz lyeléôà àlàm` ¤¨£¦
,äúçétdylye miryz ixg` dpey`x dii`x dz`xy oebk epiidc ¦£¨

,cg`e miryz ixg` ziyilye ,mipye miryz ixg` dipye ,mei
äøéúBäå (eléôàå)dii`x dz`xy oebk epiidc ,dxizedy e` - ©£¦§¦¨

,mipye miryz ixg` dipye ,mei cg`e miryz ixg` dpey`x
miypd lkk `id ixd mewn lkn ,dylye miryz ixg` ziyilye

.zrl zrn d`nhn mc dz`x m`e ,minc zewleqn opi`y
'dxizede dzgit elit`' exn`y `ziixad oeyln :`xnbd dywn

y rnyneléôàm`äúçét,zrl zrn d`nhnäðåek àéòaî àìå £¦¦£¨§Ÿ¦©§¨¦§¨
dey wgxna mze` dz`xe dizei`x dpeek m`y xnel jixv oi`e -

ixdy ,dywe ,zrl zrn d`nhnék ,äaøcà[xy`k-]äðåek ©§©¨¦¦§¨
,dfn df mei miryz ly dey wgxna mze` dz`xe dizei`xäòá÷̈§¨

dzñå dì,mei miryzl zg` ze`xlåly dbltda aey dz`x m` ¨¦§¨§
mei miryz,dzòL diãreaw zqe dl yiy dy` ,(.a) epipy ixdy ©¨©§¨

zial mcd `vi xak okl mcew `ny miyyeg oi`e ,dzry dic
ixaa x`ean cvike ,reawd epnfa `a mcd i`cey ,oevigd`zi

.zrl zrn d`nhnyàîéz éëå`id epzpyny xn`z m`e - §¦¥¨
k ef `ziixae ,(:c lirl) `qec iax zhiykdéìò éâéìôc àéä ïðaø©¨¨¦¦§¦¦£¥

àñBc éaøc,`qec iax lr miwlegd -éøîàcy mixne`eLiL äMà §©¦¨§¨§¦¦¨¤¤
,úòì úòî äànèî úñå dìd`nhn dizei`x dpeeik m` s` jkle ¨¤¤§©§¨¥¥§¥
c dyw oiicr ,zrl zrndéì éòaî àëtéà`ziixal dl did - ¦§¨¦¨¥¥

,jtidl zepylàîéìå,jk xnele -àìåote`a wxäøéúBäå äúçétL ¦§§¥¨§Ÿ¤¦£¨§¦¨
,zrl zrn d`nhnäðåek eléôà àlàlkn ,zqe drawe dizei`x ¤¨£¦¦§¨

s`y xzei lecb yecig `ed df oicy ,zrl zrn d`nhn mewn
.`qec iax lr miwlegd opaxk zrl zrn d`nhn zqe drawy

:`xnbd zvxznéðz,jtidl `ziixad z` zepyl yi ok` - ¨¥
qexble,'äðåek eléôà àlà ,äøéúBäå äúçétL àì'wx `l ,xnelk Ÿ¤¦£¨§¦¨¤¨£¦¦§¨

m` elit` `l` ,zrl zrn d`nhn dxized e` dzgity ote`a
.zrl zrn d`nhn zqe drawe zeey zebltda dz`x

àîéà úéòaéàåzaiz wegnl yiy ,ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
e ,'elit`'øîà÷ éëäyly dz`x ,xnel `ziixad zpeek jke - ¨¦¨¨©

hn zeper yly zwqtda minrt,zrl zrn d`nàìåok epxn` §Ÿ
ote`aäðåekL,dizei`xàlàote`a wxìáà ,äøéúBäå äúçétL ¤¦§¨¤¨¤¦£¨§¦¨£¨
m`äðåek,dizei`xúñå dì äòá÷,mei miryzlépîe .dzòL diãå ¦§¨¨§¨¨¤¤§©¨©§¨©¦

,`ziixad diepy in zrcke -,àéä àñBc éaødy`y xaeqd ©¦¨¦
.dzry dic zqe drawy
:(:f lirl) dpyna epipyäéìò eøáòL äMà ìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨

'åëåm` elit`e ,dzry dic ,mc mda dz`x `ly zeper yly
d`ian `xnbd .df oic xn`p dpwfa wx ,`nw `pzl j` .dpwf dpi`

:df oipra `ziixaàéðz,`ziixaa,íéîëçì øæòéìà éaø íäì øîà ©§¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦
äáéøa äNòîdxrp -Bìzéäa úçà,[mewn my-]ä÷éñôäL ©£¤§¦¨©©§¦§¤¦§¦¨
mc ze`xlnìL,úBðBò L,dz`xe dxfg jk xg`eéðôì äNòî àáe ¨Ÿ¨©£¤¦§¥

.dzòL dic ,eøîàå ,íéîëçlky ,izrcl di`x yi df dyrnne £¨¦§¨§©¨©§¨
zwleqn `id ,zeper yly dz`x `ly ,dxrp oiae dpwf oia ,dy`

.zrl zrn d`nhn dpi`e mincBì eøîà,xfril` iaxl minkgïéà ¨§¥
.äéàø ÷çcä úòLexed jkle ,wgcd zrya did df dyrn ,xnelk §©©§¨§¨¨

wgcd zryn di`x `iadl oi`e .zrl zrn d`nhn dpi`y dl
yly dz`x `ly dy` lky ,wgcd zry mpi`y zenewn x`yl

.zrl zrn d`nhn dpi` zeper
:`xnbd zl`eyéàî`id dn -÷çcä úòL.onf eze`a dzidy ©§©©§¨
:`xnbd daiynéøîàc àkéà,exn`y yi -eåä úøBvá éðL,[eid-] ¦¨§¨§¦§¥©¤£

,zrl zrn jeza mda dwqrzpy zexdhd z` mi`nhn eid m`e
e .daexn cqtd didéøîàc àkéà,exn`y yie -Létà úBøäè ¦¨§¨§¦§¨©¦

àãéáòìzrl zrn jeza zexdh daxda dwqrzd dxrp dze` - ¤¡¦¨
,dzii`xleLçå[eyyge-],úBøäèc ãñôäì ïðaøeliwd jkle §¨©¨¨§¤§¥¦§¨

.dzry dicy exn`e
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaäNòî ¨©¨¨©£¤

aey jk xg`e zeper yly ze`xln dwqty dxrpa iax iptl `a
,mc dz`xk éaø äNòåzhiyøæòéìà éaøxdihe ,dzry dicy §¨¨©¦§©¦¡¦¤¤

.dzi`xl zrl zrn jeza dzyry zexdhøkæpL øçàìdti `ly §©©¤¦§©
,xfril` iaxk dxedy dna dyréãk ,øîàie`x -øæòéìà éaø àeä ¨©§©©¦¡¦¤¤

.÷çcä úòLa åéìò CBîñì¦§¨¨¦§©©§¨
:`xnbd zl`eyéàî[edn-],økæpL øçàìxkfp dna ,xnelk ©§©©¤¦§©

.ezrc dpiy ok zngnyàîéìéàdpeekdy xn`p m` -øçàì ¦¥¨§©©
,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàc økæpLok m`÷çcä úòLa ¤¦§©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨¦§©©§¨

déúååk ãéáò éëéäxfg `le wgcd zrya xfril` iaxk dyr ji` - ¥¦¨¦§¨¥
llk cigik miyer oi` ,miaxk dkld dwqtpy mewna ixd ,ea

:`xnbd daiyn .wgcd zrya elit`àlàxnel jixv jgxk lr ¤¨
øîk àìå øîk àì àúëìéä øîzéà àìc`l dkld dwqtp `ly - §Ÿ¦§©¦§§¨Ÿ§©§Ÿ§©

,iax ea xfg `l jkle ,minkgk `le xfril` iaxkéàîedf itle - ©
dpeekd dn,'økæpL øçàì',`id dpeekdãéçé åàìc økæpL øçàì §©©¤¦§©§©©¤¦§©§¨¨¦

déìò éâéìt íéaø àlà déìò âéìtcigi `ly iax xkfpy xg`l - ¨¦£¥¤¨©¦§¦¦£¥
ie`x did `le ,eilr miwleg miax `l` xfril` iax lr wleg
miaxe cigi `ed llkdy ,cigi zrc `edy xfril` iaxk weqtl

,dlha cigid zrce ,miaxk dkldøæòéìà éaø àeä éãk ,øîà̈©§©©¦¡¦¤¤
.÷çcä úòLa åéìò CBîñì¦§¨¨¦§©©§¨

:zeper yly dz`x `ly dy` oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaø,`ziixaa,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðzdribd `ly xnelk ©¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§

,mc mda ze`xl die`x `idy mixerpd iniläúàøå,mcíòt §¨£¨©©
äðBLàø,dz`xy,dzòL dicmrtdzòL dic ,äiðL,la` ¦¨©¨©§¨§¦¨©¨©§¨

mrt dz`xykíéLpä ìëk àéä éøä ,úéLéìLzewleqn opi`y §¦¦£¥¦§¨©¨¦
,mincäànèîerxtnl.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîxg`l m` §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

,minc ze`xl dwfgede el` minrt yly dz`xyìL äéìò eøáòL ¨§¨¤¨¨Ÿ
úBðBò,mda dz`x `ly mei miyly lyåf`äúàø,mc,dzòL dic §¨£¨©¨©§¨

.minc zwleqn jka ziyrp `idy iptnåm`ìL äéìò eøáò ãBòL §¨§¨¤¨¨Ÿ
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dcp(iyiy meil)

dì ïéøBwL ìkdipta'ànà ànà',dzepwf zngnäLBa dðéàå.jka Ÿ¤¦¨¦¨¦¨§¥¨¨
rny iax ixaca zwelgn d`ian `xnbd:oeìàeîL éaøå àøéæ éaø©¦¥¨§©¦§¥

÷çöé áø øa,eixaca ewlgpãçmdn cg` -,øîàezpeekyìk ©©¦§¨©¨©Ÿ
úãt÷î dðéàL,`n` dl mi`xewyk,øîà ãçåezpeekydðéàL ìk ¤¥¨©§¤¤§©¨©Ÿ¤¥¨

äLBa:`xnbd zl`ey .`n` dl mi`xewykeäééðéa éàîedn - ¨©¥©§
:`xnbd daiyn .wgvi ax xa l`eny iaxl `xif iax oia lcadd

eäééðéa àkéà`idy ote`a ,mdipia lcad yi -äLBami`xewyk ¦¨¥©§¨
,`n` dl,úãt÷î dðéàådcitwn dpi`y s` dpwfl jenqd onfay §¥¨©§¤¤

dppi`y meyn jka `id zyiiazn oiicr ,dpwf dl `xewy in lr
dpic zctwn dpi`y drcl ,onfd eze`ae .df davnl dlibx

.miypd lkk `l` dpwfk dpi` dyea dpi`y drcle ,dpwfk
ixd ,dz`x `ly zeper yly dpwfd lr exaryky ,dpyna epipy
zl`ey .df xeriy edn zxxan `xnbd .minc zwleqn `id

:`xnbdänëå`id.äðBò:`xnbd daiyníeMî Lé÷ì Léø øîà §©¨¨¨©¥¨¦¦
,úéðBðéa äðBò ,äàéNð äãeäé éaø`ide ,miypd aex ly dper xnelk ©¦§¨§¦¨¨¥¦

ìLøîà àáøå .íBé íéLmya,àcñç áø`id dper.íBé íéøNò §Ÿ¦§¨¨¨©©¦§¨¤§¦
:`xnbd zx`anéâéìt àìåaxe d`iyp dcedi iax ewlgp `le - §Ÿ§¦¦

`l` ,`cqgøîax -d`iyp dcedi iáéMç÷z` mb dpne ayig - ©¨©¦
éîédäàîeèmini dxyr mdyåz` mbéîédäøäèmixyr mdy §¥§¨§§¥¨¢¨

,mei miyly `id dpery xn` okle ,meiøîe`cqg ax -áéMç àì ©Ÿ©¦
,äàîeè éîémlek ixacle ,mei mixyr `id dpery xn` okle §¥§¨

yly dz`x `ly dpwfe .mei miyely yi dii`x cre dii`xn
.minc zwleqn `id mei miyly ly zeper

:dpwf oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaäð÷æ ¨©¨¨§¥¨
ìL äéìò eøáòLúBðBò L,mc mda dz`x `ly dzepwfl jenqåf` ¤¨§¨¤¨¨Ÿ§

äúàø,mc,dzòL dic`id zeper yly dz`x `ly oeiky ¨£¨©¨©§¨
.minc zwleqnåm`ãBòìL äéìò eøáò,äúàøå úBðBò Lip` oiicr §¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨

y xne`å .dzòL dicm`ìL äéìò eøáò ãBòéøä ,äúàøå úBðBò L ©¨©§¨§¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨£¥
íéLpä ìëk àéä,minc zewleqn opi`yäànèîerxtnlúòì úòî ¦§¨©¨¦§©§¨¥¥§¥

.äãé÷ôì äãé÷tîe,`ziixad dtiqen(àéòaéî) àìåote`a wx ¦§¦¨¦§¦¨§Ÿ¦©§¨
äðåekLdey wgxna el` zei`x yly dz`xy xnelk ,dizei`x ¤¦§¨

,dfn df mei cg`e miryz ly e` miryz lyeléôà àlàm` ¤¨£¦
,äúçétdylye miryz ixg` dpey`x dii`x dz`xy oebk epiidc ¦£¨

,cg`e miryz ixg` ziyilye ,mipye miryz ixg` dipye ,mei
äøéúBäå (eléôàå)dii`x dz`xy oebk epiidc ,dxizedy e` - ©£¦§¦¨

,mipye miryz ixg` dipye ,mei cg`e miryz ixg` dpey`x
miypd lkk `id ixd mewn lkn ,dylye miryz ixg` ziyilye

.zrl zrn d`nhn mc dz`x m`e ,minc zewleqn opi`y
'dxizede dzgit elit`' exn`y `ziixad oeyln :`xnbd dywn

y rnyneléôàm`äúçét,zrl zrn d`nhnäðåek àéòaî àìå £¦¦£¨§Ÿ¦©§¨¦§¨
dey wgxna mze` dz`xe dizei`x dpeek m`y xnel jixv oi`e -

ixdy ,dywe ,zrl zrn d`nhnék ,äaøcà[xy`k-]äðåek ©§©¨¦¦§¨
,dfn df mei miryz ly dey wgxna mze` dz`xe dizei`xäòá÷̈§¨

dzñå dì,mei miryzl zg` ze`xlåly dbltda aey dz`x m` ¨¦§¨§
mei miryz,dzòL diãreaw zqe dl yiy dy` ,(.a) epipy ixdy ©¨©§¨

zial mcd `vi xak okl mcew `ny miyyeg oi`e ,dzry dic
ixaa x`ean cvike ,reawd epnfa `a mcd i`cey ,oevigd`zi

.zrl zrn d`nhnyàîéz éëå`id epzpyny xn`z m`e - §¦¥¨
k ef `ziixae ,(:c lirl) `qec iax zhiykdéìò éâéìôc àéä ïðaø©¨¨¦¦§¦¦£¥

àñBc éaøc,`qec iax lr miwlegd -éøîàcy mixne`eLiL äMà §©¦¨§¨§¦¦¨¤¤
,úòì úòî äànèî úñå dìd`nhn dizei`x dpeeik m` s` jkle ¨¤¤§©§¨¥¥§¥
c dyw oiicr ,zrl zrndéì éòaî àëtéà`ziixal dl did - ¦§¨¦¨¥¥

,jtidl zepylàîéìå,jk xnele -àìåote`a wxäøéúBäå äúçétL ¦§§¥¨§Ÿ¤¦£¨§¦¨
,zrl zrn d`nhnäðåek eléôà àlàlkn ,zqe drawe dizei`x ¤¨£¦¦§¨

s`y xzei lecb yecig `ed df oicy ,zrl zrn d`nhn mewn
.`qec iax lr miwlegd opaxk zrl zrn d`nhn zqe drawy

:`xnbd zvxznéðz,jtidl `ziixad z` zepyl yi ok` - ¨¥
qexble,'äðåek eléôà àlà ,äøéúBäå äúçétL àì'wx `l ,xnelk Ÿ¤¦£¨§¦¨¤¨£¦¦§¨

m` elit` `l` ,zrl zrn d`nhn dxized e` dzgity ote`a
.zrl zrn d`nhn zqe drawe zeey zebltda dz`x

àîéà úéòaéàåzaiz wegnl yiy ,ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
e ,'elit`'øîà÷ éëäyly dz`x ,xnel `ziixad zpeek jke - ¨¦¨¨©

hn zeper yly zwqtda minrt,zrl zrn d`nàìåok epxn` §Ÿ
ote`aäðåekL,dizei`xàlàote`a wxìáà ,äøéúBäå äúçétL ¤¦§¨¤¨¤¦£¨§¦¨£¨
m`äðåek,dizei`xúñå dì äòá÷,mei miryzlépîe .dzòL diãå ¦§¨¨§¨¨¤¤§©¨©§¨©¦

,`ziixad diepy in zrcke -,àéä àñBc éaødy`y xaeqd ©¦¨¦
.dzry dic zqe drawy
:(:f lirl) dpyna epipyäéìò eøáòL äMà ìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨

'åëåm` elit`e ,dzry dic ,mc mda dz`x `ly zeper yly
d`ian `xnbd .df oic xn`p dpwfa wx ,`nw `pzl j` .dpwf dpi`

:df oipra `ziixaàéðz,`ziixaa,íéîëçì øæòéìà éaø íäì øîà ©§¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦
äáéøa äNòîdxrp -Bìzéäa úçà,[mewn my-]ä÷éñôäL ©£¤§¦¨©©§¦§¤¦§¦¨
mc ze`xlnìL,úBðBò L,dz`xe dxfg jk xg`eéðôì äNòî àáe ¨Ÿ¨©£¤¦§¥

.dzòL dic ,eøîàå ,íéîëçlky ,izrcl di`x yi df dyrnne £¨¦§¨§©¨©§¨
zwleqn `id ,zeper yly dz`x `ly ,dxrp oiae dpwf oia ,dy`

.zrl zrn d`nhn dpi`e mincBì eøîà,xfril` iaxl minkgïéà ¨§¥
.äéàø ÷çcä úòLexed jkle ,wgcd zrya did df dyrn ,xnelk §©©§¨§¨¨

wgcd zryn di`x `iadl oi`e .zrl zrn d`nhn dpi`y dl
yly dz`x `ly dy` lky ,wgcd zry mpi`y zenewn x`yl

.zrl zrn d`nhn dpi` zeper
:`xnbd zl`eyéàî`id dn -÷çcä úòL.onf eze`a dzidy ©§©©§¨
:`xnbd daiynéøîàc àkéà,exn`y yi -eåä úøBvá éðL,[eid-] ¦¨§¨§¦§¥©¤£

,zrl zrn jeza mda dwqrzpy zexdhd z` mi`nhn eid m`e
e .daexn cqtd didéøîàc àkéà,exn`y yie -Létà úBøäè ¦¨§¨§¦§¨©¦

àãéáòìzrl zrn jeza zexdh daxda dwqrzd dxrp dze` - ¤¡¦¨
,dzii`xleLçå[eyyge-],úBøäèc ãñôäì ïðaøeliwd jkle §¨©¨¨§¤§¥¦§¨

.dzry dicy exn`e
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaäNòî ¨©¨¨©£¤

aey jk xg`e zeper yly ze`xln dwqty dxrpa iax iptl `a
,mc dz`xk éaø äNòåzhiyøæòéìà éaøxdihe ,dzry dicy §¨¨©¦§©¦¡¦¤¤

.dzi`xl zrl zrn jeza dzyry zexdhøkæpL øçàìdti `ly §©©¤¦§©
,xfril` iaxk dxedy dna dyréãk ,øîàie`x -øæòéìà éaø àeä ¨©§©©¦¡¦¤¤

.÷çcä úòLa åéìò CBîñì¦§¨¨¦§©©§¨
:`xnbd zl`eyéàî[edn-],økæpL øçàìxkfp dna ,xnelk ©§©©¤¦§©

.ezrc dpiy ok zngnyàîéìéàdpeekdy xn`p m` -øçàì ¦¥¨§©©
,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàc økæpLok m`÷çcä úòLa ¤¦§©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨¦§©©§¨

déúååk ãéáò éëéäxfg `le wgcd zrya xfril` iaxk dyr ji` - ¥¦¨¦§¨¥
llk cigik miyer oi` ,miaxk dkld dwqtpy mewna ixd ,ea

:`xnbd daiyn .wgcd zrya elit`àlàxnel jixv jgxk lr ¤¨
øîk àìå øîk àì àúëìéä øîzéà àìc`l dkld dwqtp `ly - §Ÿ¦§©¦§§¨Ÿ§©§Ÿ§©

,iax ea xfg `l jkle ,minkgk `le xfril` iaxkéàîedf itle - ©
dpeekd dn,'økæpL øçàì',`id dpeekdãéçé åàìc økæpL øçàì §©©¤¦§©§©©¤¦§©§¨¨¦

déìò éâéìt íéaø àlà déìò âéìtcigi `ly iax xkfpy xg`l - ¨¦£¥¤¨©¦§¦¦£¥
ie`x did `le ,eilr miwleg miax `l` xfril` iax lr wleg
miaxe cigi `ed llkdy ,cigi zrc `edy xfril` iaxk weqtl

,dlha cigid zrce ,miaxk dkldøæòéìà éaø àeä éãk ,øîà̈©§©©¦¡¦¤¤
.÷çcä úòLa åéìò CBîñì¦§¨¨¦§©©§¨

:zeper yly dz`x `ly dy` oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaø,`ziixaa,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðzdribd `ly xnelk ©¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§

,mc mda ze`xl die`x `idy mixerpd iniläúàøå,mcíòt §¨£¨©©
äðBLàø,dz`xy,dzòL dicmrtdzòL dic ,äiðL,la` ¦¨©¨©§¨§¦¨©¨©§¨

mrt dz`xykíéLpä ìëk àéä éøä ,úéLéìLzewleqn opi`y §¦¦£¥¦§¨©¨¦
,mincäànèîerxtnl.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîxg`l m` §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

,minc ze`xl dwfgede el` minrt yly dz`xyìL äéìò eøáòL ¨§¨¤¨¨Ÿ
úBðBò,mda dz`x `ly mei miyly lyåf`äúàø,mc,dzòL dic §¨£¨©¨©§¨

.minc zwleqn jka ziyrp `idy iptnåm`ìL äéìò eøáò ãBòL §¨§¨¤¨¨Ÿ
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dcp(ycew zay meil)

yly dz`x `ly dpey`x dwqtd xg`l m` :`xnbd zl`ey
,zeperúBðBòa àéæç÷ øãäly zg` dper ixg` dz`xe dxfg - £©¨£§¨§

,mei miylyéàîrxtnl d`nhn e` dzry dic m`d ,dpic dn - ©
`ly zwepiza `ziixaa epipyy dn m`d `ed wtqde .zrl zrn
yly dz`xy ici lr] mc d`ex `idy dwfgede ze`xl dpnf ribd
dic zeper yly dipy mrt dwiqtdy xg` dz`xay ,[minrt
yly ly dzid dipyd dwqtddy df ote`a `weec `ed ,dzry
zg` dper xg` dz`x m` la` ,minc zwleqn zwfga `ide zeper
xg` dz`x m` mbe ,`weeca epi` `ny e` .zrl zrn d`nhn

.dzry dic zg` dper
xaky oeik m`d ,df minc weliq ly excb edn ,md wtqd iccve
zeidl df weliqa dzencwl dxfg `l ,mc d`ex `idy dwfged
ribdy dy` lkk dpic `l` ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk
,zeper yly ze`xln dwiqtd jk xg`e ,dz`xe ze`xl dpnf
dipya la` ,dpey`x dii`xa `l` dzry dic mixne` oi`y
zeidl dzencwl dxfg df weliqa ,`ny e` .zrl zrn d`nhn
izya wfgzdl eiykr dkixve ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk
zrn d`nhn ziyilyd dii`xa wxe da miievn mincy minrt
mrt dz`xyk mb jkle ,ze`xl dpnf ribd `ly dphw lkk ,zrl

.dzry dic ,zg` dper xg` dipy
:`xnbd daiynäðBLàø íòt ,áø øîà ìãéb áø øîàdii`xd - ¨©©¦©¨©©©©¦¨

,zeper yly zwqtd xg`l dz`xy dpey`xdäiðLedii`xde - §¦¨
,zg` dper xg`l jk xg` dz`xy dipyd,dzòL diccvd enk ©¨©§¨

mrt d`xz m`e ,wtqd ly ipydúéLéìL,zg` dper xg` §¦¦
äànèîrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîxak dipy dii`xay §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

.da miievn mincdy dwfged
,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz iabl `ziixad jynda epipy cer
dxfge zeper yly dz`x `l jk xg`e ,zei`x yly dz`xy

,dz`xeìL äéìò eøáò ãBòåúBðBò L,mda dz`x `lyåf`,äúàø §¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨
y xne` ip` oiicr.dzòL dic©¨©§¨
:`xnbd zl`eyéàî úBðBòa àéæç÷ øãädipyd mrtd xg`l m` - £©¨£§¨§©

dper ixg` dz`xe dxfg ,zeper yly zwqtd xg`l dz`xy
e` ,ef dii`xa dzry dic m`d ,dpic dn ,mei miyly ly zg`
epipyy dn m`d ,`ed wtqde .zrl zrn rxtnl d`nhn
ly ziyilyd dwqtdd xg` zxg` mrt dz`x m`y `ziixaa
yly dwiqtdy df ote`a `weec `ed ,rxtnl d`nh zeper yly
dz`x m` la` ,zeper yly ly dbltda ze`xl dwfgede ,zeper
ly belica ze`xl dwfged `ly oeik ,dzry dic zg` dper xg`
zg` dper xg` dz`x m` mbe ,`weeca epi` `ny e` .zeper yly

.zrl zrn d`nhn
mrta zeper yly dz`x `lyky ,i`ce dfy ,md wtqd iccve
zwepizk zeidl dzencwl dxfge minc weliq df ixd ,dpey`xd
d`xzy cr ,zrl zrn d`nhn dpi`e .ze`xl dpnf ribd `ly
,dz`x dpey`xd dwqtdl jenq m` j` .zei`x yly cer
weliq dfi` wtzqdl yi ,dz`x `le zeper yly cer dwiqtde
ixnbl dzencwl dxfg da mb m`d .dipyd dwqtdd znxeb minc
wfgzdl eiykr dkixve ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk zeidl
d`nhn ziyilyd dii`xa wxe da miievn mincy minrt izya
dz`xyk mb jkle ,ze`xl dpnf ribd `ly dphw lkk ,zrl zrn
dxfg `l ef dwqtda `ny e` .dzry dic ,zg` dper xg` eiykr

dpic `l` ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk zeidl dzencwl
dwiqtd jk xg`e ,dz`xe ze`xl dpnf ribdy dy` lkk
dii`xa `l` dzry dic mixne` oi`y ,zeper yly ze`xln
yly dwiqtdyk jkle ,zrl zrn d`nhn dipya la` ,dpey`x
dice ,da zwfgzny dpey`xd dii`xd idef ,dz`xe zeipy zeper
zrn d`nhn ,dz`xe zg` dper dwiqtdyk jk xg`e .dzry

.zrl
:`xnbd daiynäðBLàø íòt ,áø øîà ìãéb áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©¦©¨©©©©¦¨

dii`xa -,dipyd dwqtdd xg`l dz`xy dpey`xd,dzòL dic©¨©§¨
d dii`xa la`äànèî äiðLrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî §¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

.wtqd ly ipyd cvd enk ,zg` dper xg` dz`xy s`e
:`xnbd dywn .ef `ziixa diepy in zrck dpc `xnbdéaø ,épî©¦©¦

àéä,`ed iax `ld ,ef `ziixa dpeyd `ed in -éðîéæ éøúa øîàc ¦§¨©¦§¥¦§¥
ä÷æç éåädlrnl epx`iay enk ,dwfg yi minrt izyay xn`y - ¨¥£¨¨

,dyw ok m`e ,iax zrck epyp `zrivnd mbe `yixd mbyàîéà¥¨
àôéñin iabl epipyy ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨

m`y ,dz`xe ze`xl dpnf ribdyjk xg`ìL äéìò eøáòúBðBò L ¨§¨¤¨¨Ÿ
,mda dz`x `lyåf`ïàúà ,dzòL dic ,äúàødfa ep`a -ìzrc §¨£¨©¨©§¨£¨§

øæòéìà éaømc dz`x `ly dy` lky xaeqd ,(:f lirl) epzpyna ©¦¡¦¤¤
.dzry dic zeper ylyéz éëåàîxnele uxzl dvxz m`e - §¦¥¨

`ziixady,àéä éaø,d`py iaxyáeze`xl dwiqtdy dy` oic ©¦¦§
yly,øæòéìà éaøk dì øáñ úBðBòyi .dzry dic dy` lkay ¨©¨§©¦¡¦¤¤

,zegcldì øáñ éîexfril` iaxk xaeq iaxy xnel okzi ike - ¦¨©¨
,df oicaàäå(:h) lirl `ziixaa ixde -,øîà÷ 'økæpL øçàì' §¨§©©¤¦§©¨¨©

zhiy idefy xkfpe ,xfril` iaxk dxed iaxy my xn`p ,xnelk
dywedy rnyn .wgcd zry meyn wx ef ez`xed z` miiwe ,cigi

.ezenk xaeqy xnel oi` ok m`e ,ezenk dyry lr eipira
:`xnbd zvxznàlàzrck `ziixad,àéä øæòéìà éaø`edy ¤¨©¦¡¦¤¤¦

,d`py,éaøk dì øáñ úBúñåáe.zqe zraew dy`d minrt izyay ¦§¨¨©¨§©¦
mrtay ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiza `ziixaa epipy
d`nhn ziyilyd dii`xae ,dzry dic dz`xy dipye dpey`x
dipyd dii`xay ,ze`xl dpnf ribdy dy`k dpice ,zrl zrn
.zrl zrn d`nhn ziyilyd dii`xdn okle ,minca dwfged xak
`l ze`xl dpnf ribd `ly zwepizy ,epipy (.d) lirl `ziixaae
,mca miklkeln dly mipicqd m` elit`e ,dinzk lr minkg exfb
ly mzk zii`x oipra dpc `xnbd .`adle o`kn elit` dxedh

:minrt yly dz`xy mcew ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizíúk¤¤
Lze`xl dpnf ribd `ly zwepiz ly dicbaa `vnpïéadii`x ¤¥

,äiðLe äðBLàøi`ceøBäèitl ,df mzk zngn d`nh dy`d oi` - ¦¨§¦¨¨
mzk la` .mc d`ex `idy dwfgzp `l oiicryLdicbaa `vnp ¤

ïéadii`xìLe äiðL.øBäè øîà ïðçBé éaø ,àîè øîà äi÷æç ,úéLé ¥§¦¨§¦¦¦§¦¨¨©¨¥©¦¨¨¨©¨
:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdeléàc ïåék ,àîè øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¨¥¥¨§¦

äànèî àéæçdipyd dii`xd ixg` mc d`ex dzid eli`y oeik - ¨§¨§©§¨
mincy dwfged dipyd dii`xay gkene ,zrl zrn d`nhn dzid

jkl ,ze`xl dpnf ribdy dy` lkk dpice ,da miievnénð dîúk¦§¨©¦
,àîèmzk d`vn m`y ,dz`xe ze`xl dpnf ribdy dy` lkk ¨¥

.d`nh dcba lr,íãa ä÷fçúà àìc ïåék ,øBäè øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¨¥¨§Ÿ¦§©§¨§¨
dpnf ribdy dy` ly oic da epbdp `l oiicry oeik ,xnelk

jkl ,zrl zrn d`nhny ze`xldì ïðénèî àì énð dîúkmb - ¦§¨©¦Ÿ§©¦©¨
.`nh `diy exfb `l dnzk lr
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קודם ירידתה למטה הייתה הנשמה בבחינת עמידה, ועל־ידי ירידתה למטה ניתווסף בה בחינת ההליכה, כמו שכתוב ונתתי לך מהלכים 
בין העומדים האלה.

ממאמר שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



רכט oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtdcip
úåðåòá àéæç à÷ øãä.ef di`x xg` Ðéàîzrl zrn d`nhn e` dzry dic Ð?in

i`fg i`c ,"exar" ipzw `wec ,"zeper yly dilr exar cere" dxza ipzwc `d :opixn`

mcew d`ex dwfgedc oeik ,dpnf ribd `lc ab lr s`c .zrl zrn d`nhn Ð dper seql

dic ,dz`xe zepey`xa dwiqtd ike ,dpnf ribdk `id ixd zepey`x zeper yly zwqtd

ez `ifg ike ,xfril` iaxk ,di`x `idda dzry

dy` lkk ,zrl zrn d`nhn dper seql

dzry dic oi`c ,zeper yly dilr exary

yly exare exfgc `kid la` .dpey`xa `l`

iaxk ,di`x `idda dzry dic ,dz`xe zeipy

iax ixiinwc opifg `lc ab lr s`e .xfril`

dcen edin ,dpey`x dxarda `l` xfril`

e` iaxk e` ,wfgzzc cr zeipya dzry dicc

iax `yixc ab lr s`e .l`ilnb oa oerny oaxk

,iaxk i`c .l`ilnb oa oerny oaxk `tiq ,`id

,dpnf ribdl dl opincn ded zepera i`fgc oeik

i`fg ipnif ixzc oeik ,inp dwqtda i`fg ik

zqe iepiyc rxtnl `zlin i`lbi` dwqtda

zrn d`nhn dipyae ,minc weliq `le `ed

e` .minca wfgzdl dkixv ef oi`y ,zrl

dicc oky lk inp dper seql i`fg i` ,`nlic

ef dpey`x dwqtdc `zlin gkenc ,dzry

:xnel yie ,zqe iepiy `le dzid minc weliq

xg` cer wfgzdl dkixve ,dzencwl dxfg

hwpc i`de .dlgzak zei`x izya dwqtdd

`zeax Ð "dzry dic dz`xe exar cere"

,dwqtda i`fg ipnif ixzc ab lr s` :opirny`

`le `ed zqe iepiyc `zlin i`lbi` :opixn` `l

`l` .zrl zrn dipya `nhze ,minc weliq

`le ,dze` oecp dzencwl zxfega mlerl `ziinw dwqtdc ,dzry dic iaxl elit`

ipzwck ,zrl zrn `nhz ziyilyae ,zei`x izya wfgzzy dkixve ,dpnf ribdl `inc

.lif`eäðåùàø íòô ìãéâ áø øîà.dpey`x dwqtdl dkenqd di`xd `id ÐäéðùåÐ

.dzry dic Ð dper seql d`xzy di`xd `idúéùéìùå.dper seql cer d`xz m` Ð

úòì úòî äàîèî`ed `zeax Ð "zeper yly dilr exar cere" `pz hwpc i`de Ð

,i`ed weliq `ziinw dwqtdc `zlin `gkenc ,zepera i`fg i` oky lkc yxitck ,hwpc

.`id iax dlekeúåðåòá àéæç÷ øãä äúòù äéã äúàøå úåðåò ùìù äéìò åøáò ãåòåÐ

.ef di`x xg`éàîzrl zrn d`nhn e` dzry dic Ð?`pz xcdc `d :opixn` in

i`lbi`c ,zrl zrn d`nhnc `ed `kdc ,hwp `wec ,dwqtda ziyily di`x `xza

`l inp i`e ,zewqtda dwfged ixdy ,belica ze`xl dizewqtd i`ed zqe iepiyc `zlin

seql `ifg i` la` .`ziixza izxza `wfgn `d Ð ediicda `ziinw dwqtdl zayg

zxfeg inp dipy dwqtd :opixn`e ,belica wfgz` `lc ,dzry dic `id ixd Ð dper

dwqtdl dkenqd zg` ,zei`x izya wfgzdl dkixve ,oiwleqn dinc lke ,dzencwl

ilek ,`nlic e` .zrl zrn `nhz ziyilyae ,dper seql d`xzy `id dipyde ,dipy

dwiqtde ,dpnf ribdk dl opipiic dipy dwqtdae ,dzencwl dxfgc opixn` `l i`d

i`de .zrl zrn `nhz dipya la` ,dzry dicc `ed dcegl di`x `iddac .dz`xe

m` inp oicd `ed Ð "zrl zrn d`nhn dz`xe dilr exar cere" ziyilya `pz hwpc

`l` ,dzry dic dwqtdl dkenqd di`x lk `niz `lc :opireny` `zeaxe ,exar `l

.minc weliq `le `ed zqe iepiy :opixn` ,belica wfgzi`c oeikáø øîà ìãéâ áø øîà
`id i`n ,zepera `ifg `w l`yil oda oiweqr ep`y elld zei`x xcql dpey`x Ð

d`xzy di`xd `id dipye ,dzry dic opiniiw dlrc dipy dwqtdl dkenqd di`xd

`zeaxl Ð zrl zrn iab ziyily dwqtd `pzc `de .zrl zrn d`nhn dper seql

.dzry dic `dz dwqtd xg`ly di`x lk :`niz `lc ,ziyixtck ,hwpc `edéáø éðî
àéä.dl opipy iaxk `tiq oia `yix oia `dc Ðàôéñ àîéà,ze`xl dpnf ribdc Ð

`yixne .dzry dic zeper yly dilr exary dy` lk :xn`c xfrl` iaxl o`z`

.`id dzencwl zxfegc ecen opax elit` `idda :xninl `ki`c ,dil jxtinl ivn `l dpnf ribd `la ixii`cøæòéìà éáøë äì øáñ úåðåòáåiaxk dl xaq zeper yly zwqtda Ð

.xfril`øîà÷ øëæðù øçàì àäå.ezenk dyry lr eipira dywedy epcnl Ðéáøë äì øáñ úåúñåáå.xac lkl dwfg `ied ipnif ixza :xn`c Ðäéðùì äðåùàø ïéáù íúëÐ

.'ek dly oipicq elit` ze`xl ,dpnf ribd `ly zwepiz :(`,d) lirl opixn`e ,`id minc zwfga e`l izk`c ,xedh i`ce Ð dpnf ribd `ly zwepiz ly dcbaa `vnpyøîà äé÷æç
àîè.dwfged minc zwfga `nl` ,rxtnl `inhn Ð `ifg `xcd eli`c ,dwfg `iede minca dwfgzi` ipnif ixza `dc Ðíãá ä÷æçúà àìã ïåéë øåäè øîà ïðçåé éáøå,xnelk Ð

.dnzk lr exfb `l ,rxtnl d`nhl minca zwfgen zxez oiicr da epbdp `ly onf lk
é÷úîó
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àéæç÷zwqtd xg`ly miyly seql `ifg i` dil `iranc :i"yx yxit Ð i`n zepera

mcew d`exl dwfgedc oeikc .zrl zrn d`nhn m` ,zepey`x zeper yly

dilr exary dy` lkke ,ze`xl dpnf ribdk `id ixd Ð zepey`x zeper yly zwqtd

zeipy zeper yly dilr exare exfga `wece .dpey`xa `l` dzry dic oi`c zeper yly

opifg `lc ab lr s`e .xfril` iaxk ,dzry dic

zepera `l` zeipy zepera xfril` iax ixiinc

cr] zeipya dzry dicc dcen edin ,zepey`x

.l`ilnb oa oerny oaxk e` iaxk e` ,[wfgzzy

oa oerny oax `tiq ,`id iax `yixc ab lr s`e

xg`y zeper seql `ifg ik ,iaxlc .l`ilnb

zrn d`nhn Ð (zepey`x) zeper yly zwqtd

exare exfg ike .ze`xl dpnf ribdl `ince ,zrl

zrn d`nhn inp Ð zeipy zeper yly dilr

i`lbi` ,dwqtda `ifg ipnif izxzc oeikc .zrl

iyc iaxl `zlin,minc weliq `le ,`ed zqe iep

`d df yexitle .minca wfgzdl dkixv ef oi`y

zeper yly dilr exary dpwf :(a,f dcp) `ipzc

,iaxlc .iaxk `lc `iz` ,dzry dicc ,zeipy

oke .dper seql `ifg eli`k zrl zrn d`nhn

.(`,gq) oexg` wxta xi`n oa l`eny epiax yxit

,dfa wtzqdl cenlzdl did `lc ,d`xp oi`e

.iax inp `tiq ,iax `yixcn :weqtl el dide

Ð dper seql `ifgaeexfga enk ,dzry dic inp

elit`c d`xp jkl .zeper yly dilr exare

xg`ly dper seql `ifg ik ,zrl zrn d`nhn

yly zwqtdk ,zepey`x zeper yly zwqtd

dic Ð minca zwleqn `iedc ,zeipy zeper

axl elit` ,dzry.ze`xl dpnf ribd `ly oeik ,i

oeir jixve .`id iax inp ,dpwfc `ziixa `idde .[dpwfl ze`xl dpnf ribd `l oia welig oi`e]

enk dzry dic opixn` in xfril` iaxl zeipy zeper yly dilr exare ,ze`xl dpnf ribda

zeper yly zwqtd cr dzry dic iedc ,ze`xl dpnf ribda opirny` `lcne .opaxl dpwfa

seq dz`x elit`c gikedl oi` Ð ze`xl dpnf ribd `lan ith `zeax `iedc ,zeiyily

dpnf ribd `la opirny` ikd meync :xninl epivnc ,zrl zrn d`nhn zeipy zeper yly

.zrl zrn ziyilya d`nhn ikd elit`c ,ze`xl

áåøád`nhn dipy ,dzry dic dpey`x mrt ,ze`xl dpnf ribdyke" :opiqxb mixtq

iax ipn" :opiqxb ikd `l` .dil opiqxb `le ,`ed yeaye Ð "`id iax ipn zrl zrn

lkk `id ixd ziyily :ipzwc ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizn ,`yixn gkene ."`id

.zrl zrn d`nhn `l `wfgzinc `iddae ,dwfg ied ipnif ixzac meyn epiide ,miypd

ribdc `tiq la` .miypd lkk `ied `l ziriax di`x cr ,l`ilnb oa oerny oaxl eli`c

,dwfged dpey`x dzii`xac ,`nlr ilekk iz` Ð zrl zrn d`nhn dipyc ,ze`xl dpnf

oa oerny oaxk `iz` jgxk lr oizipzne .'ek dpey`x di`xa dzry dic exn` dna :opzck

`pz ol mzq Ð crend xeye zezqe :opixn` (a,cq zenai) "eznai lr `ad" wxtac ,l`ilnb

oaxk `yixe ,wiic `tiqn i` :cere .`pz ol mzq `l iaxk la` ,l`ilnb oa oerny oaxk

`kdc :xn`z m`e ?iax Ð `tiqe ,l`ilnb oa oerny oax Ð `yix :iywz ,l`ilnb oa oerny

oixcdpq) "oitxypd el`" wxtae ,zrl zrn d`nhn `l dl opiwfgnc di`x `iddac xn`

cin Ð zexiar izy xary xg` ,zewfgn zexiar oi`c xn` "dpye dwly in" iab (a,`t

oizndl epl dn ,dxiarl wfgedy oeik ,mzdc :xnel yie ?iaxc `ail` ,dtikl eze` oiqpek

dwfgedy xg` d`xz m` zrl zrn epwz minkg ,`kd la` .ziyily mrt xeariy cr

.ze`xléáø.iaxk epiidc ,`nh Ð iyily xg`y mzk `d :rnyn Ð xedh xn` opgei

iab opgei iax xn` iqei iaxa wgvi iax xn` (a,cq zenai) "eznai lr `ad" wxt idlyae

`wneq wgvi iaxc wiqn mzdc :xnel yie ?l`ilnb oa oerny oaxk 'ek "oey`x dpa dln"

.iaxk `z`c ,lirlc `ziixa` `niiw `ibeq jd lk :inp i` .`ed `knq xa e`l
ike
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àéæç÷ øãäúBðBòa:áø øîà ,ìcéb áø øîà ?éàî £©¨¨§¨§©¨©©¦¥¨©©
äiðLe äðBLàø íòt¯úéLéìL ,dúòL dic¯ ©©¦¨§¦¨©¨¨¨¨§¦¦

eøáò ,ãBòå .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèî§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§¨§
ìL äéìòäúàøå úBðBò L¯øãä ,dúòL dic ¨¤¨¨§¨£¨©¨¨¨¨£©

áø øîà ,àðäk áø øîà ?éàî úBðBòa àéæç÷̈¨§¨§©¨©©¨£¨¨©©
äðBLàø íòt :áø øîà ìcéb¯äiðL ,dúòL dic ¦¥¨©©©©¦¨©¨¨¨¨§¦¨

¯éaø ?éðî .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèî§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨¨¦©¦
eøáò :àôéñ àîéà .ä÷æç éåä éðîéæ éøúa :øîàc ,àéä¦©£©¦§¥¦§¥¨¥£¨¨¥¨¥¨¨§

ìL äéìòäúàøå úBðBò L¯éaøì ïàúà ,dúòL dic ¨¤¨¨§¨£¨©¨¨¨¨£¨¨§©¦
,àéä éaø :àîéz éëå !øæòéìàúBðBòáeéaøk dì øáñ ¡¦¤¤§¦¥¨©¦¦§§©¨§©¦

!øîà÷ "økæpL øçàì" àäå ?dì øáñ éîe ,øæòéìà¡¦¤¤¦§©¨§¨§©©¤¦§©¨¨©
,àéä øæòéìà éaø :àlàúBúñåáe.éaøk dì øáñíúk ¤¨©¦¡¦¤¤¦¦§¨§©¨§©¦¤¤
äiðLe äðBLàø ïéaL¯úéLéìLe äiðL ïéaL .øBäè ¤¥¦¨§¦¨¨¤¥§¦¨§¦¦

¯.øBäè :øîà ïðçBé éaø ,àîè :øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¨¥©¦¨¨¨©¨
àéæç eléàc ïåék ,àîè :øîà äi÷æç¯,äànhî ¦§¦¨¨©¨¥¥¨§¦©§¨¦©§¨

dîúkéîð¯ïåék ,øBäè :øîà ïðçBé éaøå .àîè ¦§¨©¦¨¥§©¦¨¨¨©¨¥¨
àìcä÷æçúàíãa¯àì éîð dîúkïðénèî.dì §¨¦§©§¨§¨¦§¨©¦¨§©¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dcp(ycew zay meil)

yly dz`x `ly dpey`x dwqtd xg`l m` :`xnbd zl`ey
,zeperúBðBòa àéæç÷ øãäly zg` dper ixg` dz`xe dxfg - £©¨£§¨§

,mei miylyéàîrxtnl d`nhn e` dzry dic m`d ,dpic dn - ©
`ly zwepiza `ziixaa epipyy dn m`d `ed wtqde .zrl zrn
yly dz`xy ici lr] mc d`ex `idy dwfgede ze`xl dpnf ribd
dic zeper yly dipy mrt dwiqtdy xg` dz`xay ,[minrt
yly ly dzid dipyd dwqtddy df ote`a `weec `ed ,dzry
zg` dper xg` dz`x m` la` ,minc zwleqn zwfga `ide zeper
xg` dz`x m` mbe ,`weeca epi` `ny e` .zrl zrn d`nhn

.dzry dic zg` dper
xaky oeik m`d ,df minc weliq ly excb edn ,md wtqd iccve
zeidl df weliqa dzencwl dxfg `l ,mc d`ex `idy dwfged
ribdy dy` lkk dpic `l` ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk
,zeper yly ze`xln dwiqtd jk xg`e ,dz`xe ze`xl dpnf
dipya la` ,dpey`x dii`xa `l` dzry dic mixne` oi`y
zeidl dzencwl dxfg df weliqa ,`ny e` .zrl zrn d`nhn
izya wfgzdl eiykr dkixve ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk
zrn d`nhn ziyilyd dii`xa wxe da miievn mincy minrt
mrt dz`xyk mb jkle ,ze`xl dpnf ribd `ly dphw lkk ,zrl

.dzry dic ,zg` dper xg` dipy
:`xnbd daiynäðBLàø íòt ,áø øîà ìãéb áø øîàdii`xd - ¨©©¦©¨©©©©¦¨

,zeper yly zwqtd xg`l dz`xy dpey`xdäiðLedii`xde - §¦¨
,zg` dper xg`l jk xg` dz`xy dipyd,dzòL diccvd enk ©¨©§¨

mrt d`xz m`e ,wtqd ly ipydúéLéìL,zg` dper xg` §¦¦
äànèîrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîxak dipy dii`xay §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

.da miievn mincdy dwfged
,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz iabl `ziixad jynda epipy cer
dxfge zeper yly dz`x `l jk xg`e ,zei`x yly dz`xy

,dz`xeìL äéìò eøáò ãBòåúBðBò L,mda dz`x `lyåf`,äúàø §¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨
y xne` ip` oiicr.dzòL dic©¨©§¨
:`xnbd zl`eyéàî úBðBòa àéæç÷ øãädipyd mrtd xg`l m` - £©¨£§¨§©

dper ixg` dz`xe dxfg ,zeper yly zwqtd xg`l dz`xy
e` ,ef dii`xa dzry dic m`d ,dpic dn ,mei miyly ly zg`
epipyy dn m`d ,`ed wtqde .zrl zrn rxtnl d`nhn
ly ziyilyd dwqtdd xg` zxg` mrt dz`x m`y `ziixaa
yly dwiqtdy df ote`a `weec `ed ,rxtnl d`nh zeper yly
dz`x m` la` ,zeper yly ly dbltda ze`xl dwfgede ,zeper
ly belica ze`xl dwfged `ly oeik ,dzry dic zg` dper xg`
zg` dper xg` dz`x m` mbe ,`weeca epi` `ny e` .zeper yly

.zrl zrn d`nhn
mrta zeper yly dz`x `lyky ,i`ce dfy ,md wtqd iccve
zwepizk zeidl dzencwl dxfge minc weliq df ixd ,dpey`xd
d`xzy cr ,zrl zrn d`nhn dpi`e .ze`xl dpnf ribd `ly
,dz`x dpey`xd dwqtdl jenq m` j` .zei`x yly cer
weliq dfi` wtzqdl yi ,dz`x `le zeper yly cer dwiqtde
ixnbl dzencwl dxfg da mb m`d .dipyd dwqtdd znxeb minc
wfgzdl eiykr dkixve ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk zeidl
d`nhn ziyilyd dii`xa wxe da miievn mincy minrt izya
dz`xyk mb jkle ,ze`xl dpnf ribd `ly dphw lkk ,zrl zrn
dxfg `l ef dwqtda `ny e` .dzry dic ,zg` dper xg` eiykr

dpic `l` ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk zeidl dzencwl
dwiqtd jk xg`e ,dz`xe ze`xl dpnf ribdy dy` lkk
dii`xa `l` dzry dic mixne` oi`y ,zeper yly ze`xln
yly dwiqtdyk jkle ,zrl zrn d`nhn dipya la` ,dpey`x
dice ,da zwfgzny dpey`xd dii`xd idef ,dz`xe zeipy zeper
zrn d`nhn ,dz`xe zg` dper dwiqtdyk jk xg`e .dzry

.zrl
:`xnbd daiynäðBLàø íòt ,áø øîà ìãéb áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©¦©¨©©©©¦¨

dii`xa -,dipyd dwqtdd xg`l dz`xy dpey`xd,dzòL dic©¨©§¨
d dii`xa la`äànèî äiðLrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî §¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

.wtqd ly ipyd cvd enk ,zg` dper xg` dz`xy s`e
:`xnbd dywn .ef `ziixa diepy in zrck dpc `xnbdéaø ,épî©¦©¦

àéä,`ed iax `ld ,ef `ziixa dpeyd `ed in -éðîéæ éøúa øîàc ¦§¨©¦§¥¦§¥
ä÷æç éåädlrnl epx`iay enk ,dwfg yi minrt izyay xn`y - ¨¥£¨¨

,dyw ok m`e ,iax zrck epyp `zrivnd mbe `yixd mbyàîéà¥¨
àôéñin iabl epipyy ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨

m`y ,dz`xe ze`xl dpnf ribdyjk xg`ìL äéìò eøáòúBðBò L ¨§¨¤¨¨Ÿ
,mda dz`x `lyåf`ïàúà ,dzòL dic ,äúàødfa ep`a -ìzrc §¨£¨©¨©§¨£¨§

øæòéìà éaømc dz`x `ly dy` lky xaeqd ,(:f lirl) epzpyna ©¦¡¦¤¤
.dzry dic zeper ylyéz éëåàîxnele uxzl dvxz m`e - §¦¥¨

`ziixady,àéä éaø,d`py iaxyáeze`xl dwiqtdy dy` oic ©¦¦§
yly,øæòéìà éaøk dì øáñ úBðBòyi .dzry dic dy` lkay ¨©¨§©¦¡¦¤¤

,zegcldì øáñ éîexfril` iaxk xaeq iaxy xnel okzi ike - ¦¨©¨
,df oicaàäå(:h) lirl `ziixaa ixde -,øîà÷ 'økæpL øçàì' §¨§©©¤¦§©¨¨©

zhiy idefy xkfpe ,xfril` iaxk dxed iaxy my xn`p ,xnelk
dywedy rnyn .wgcd zry meyn wx ef ez`xed z` miiwe ,cigi

.ezenk xaeqy xnel oi` ok m`e ,ezenk dyry lr eipira
:`xnbd zvxznàlàzrck `ziixad,àéä øæòéìà éaø`edy ¤¨©¦¡¦¤¤¦

,d`py,éaøk dì øáñ úBúñåáe.zqe zraew dy`d minrt izyay ¦§¨¨©¨§©¦
mrtay ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiza `ziixaa epipy
d`nhn ziyilyd dii`xae ,dzry dic dz`xy dipye dpey`x
dipyd dii`xay ,ze`xl dpnf ribdy dy`k dpice ,zrl zrn
.zrl zrn d`nhn ziyilyd dii`xdn okle ,minca dwfged xak
`l ze`xl dpnf ribd `ly zwepizy ,epipy (.d) lirl `ziixaae
,mca miklkeln dly mipicqd m` elit`e ,dinzk lr minkg exfb
ly mzk zii`x oipra dpc `xnbd .`adle o`kn elit` dxedh

:minrt yly dz`xy mcew ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizíúk¤¤
Lze`xl dpnf ribd `ly zwepiz ly dicbaa `vnpïéadii`x ¤¥

,äiðLe äðBLàøi`ceøBäèitl ,df mzk zngn d`nh dy`d oi` - ¦¨§¦¨¨
mzk la` .mc d`ex `idy dwfgzp `l oiicryLdicbaa `vnp ¤

ïéadii`xìLe äiðL.øBäè øîà ïðçBé éaø ,àîè øîà äi÷æç ,úéLé ¥§¦¨§¦¦¦§¦¨¨©¨¥©¦¨¨¨©¨
:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdeléàc ïåék ,àîè øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¨¥¥¨§¦

äànèî àéæçdipyd dii`xd ixg` mc d`ex dzid eli`y oeik - ¨§¨§©§¨
mincy dwfged dipyd dii`xay gkene ,zrl zrn d`nhn dzid

jkl ,ze`xl dpnf ribdy dy` lkk dpice ,da miievnénð dîúk¦§¨©¦
,àîèmzk d`vn m`y ,dz`xe ze`xl dpnf ribdy dy` lkk ¨¥

.d`nh dcba lr,íãa ä÷fçúà àìc ïåék ,øBäè øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¨¥¨§Ÿ¦§©§¨§¨
dpnf ribdy dy` ly oic da epbdp `l oiicry oeik ,xnelk

jkl ,zrl zrn d`nhny ze`xldì ïðénèî àì énð dîúkmb - ¦§¨©¦Ÿ§©¦©¨
.`nh `diy exfb `l dnzk lr
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`oifgeרל mipya cenr i sc ± oey`x wxtdcip
é÷úîéàòìà éáø äì óoixedh dincy dlezal ef oia dn :diwfgl Ð?yi z`ypy dleza

yie ,zelil drax` oixedh dincy yie ,milezaa opilzc dknd digzy cr oixedh dincy

ol `niiw edleke .(a,cq dcp) `xza wxt opixn`ck ,dpey`xd dlil lk oixedh dincy

dlezy oieye :(`,q dcp) "dy`d" wxta ipzwc ,mzk dl oi` Ð oixedh dincy onf lkc

dlezaae dly oey`xa mei cbpk mei zxneya

,mzk dl oi`c opirny mzdn .mixedh dincy

oia opibltn `lc .zg` mrt dz`xc ab lr s`e

zg` mrt dz`xy oia ,ribd `ll dpnf ribd

dincy zelezad on zg` `idy ,dia` ziaa

d`xn iepiya zfg eli`c ,`kd `de .oixedh

ze`xl dpnf ribdc ,zrl zrn d`nhn dinc

opi`nhn `l ikd elit` ,dia` ziaa dz`xe

.`dn jd `py i`ne ,dnzkéåöî äôøéù åæÐ

zngn ievn dly sxy oixedh dincy dleza

mca opilzc ,xedh dnzk jklid ,mileza

.oilezaéåöî äôøéù ïéà åæåzelzle ,dxdhl Ð

.eaøåäè ÷åùá äñøãîå ä÷åø`vnpy oebk Ð

izy dz`x okl mcewy ol miwe ,weya dwex

Ð e`l m` `id dcp m` mircei ep` oi`e ,minrt

li`ed ,oiwexd wtqk dl opiwfgn `l `witqn

.d`ex dwfged `le'åë àðòãé àìå`ed `ler Ð

`pwqn opgei iax xn` i` `prci `l :xn`wc

"xedh inp dnzk" :xn`wc `zlin `dc

wcvedi oa oerny iaxc dinyn e` ,dizrcn

.dqxcne dwexkíéðù íå÷îá ãçà ìù åéøáãÐ

,diaxc dinyn "xedh inp dnzke" `dl xn` i`

mewna cg` Ð `nh lirl xn`c diwfg ied

,dialn lirl opgei iax dilr bilt `dc ,mipy

.dizeek oerny iax i`wc opifgeåøîà :ïðéñøâ éëä
÷ãöåäé ïá ïåòîù éáøëoerny iax ly enya Ð

,mipy mewna cg` diwfg dil dede ,wcvedi oa

.opgei iaxk dkld dpin rnyeäéàø àìà äðéà
úçàcr dzry dice ,d`exk dwefg`l Ð

.zei`x izy d`xze xefgze weqtzyàéòáî àìå
ú÷ñåô.d`exe zxfege Ðäòáù ìë úòôåùåÐ

."elit`" o`kn inqúôìãî.sih xg` sih Ð

äàåøë äðéàzg` di`xk elit`c ,rnync Ð

.daeyg dpi`ú÷ñåôë àìàzei`x edl eede Ð

xefgze weqtzykle ,d`ex dwfgede ,`aeh

llkn :opikxte .zrl zrn d`nhn Ð d`xze

,zg` di`x `l` dpi` ,lirl xn`c zrteyc

`xdp ik zrteyc epiid?ztlcnc oeik .dinza

zrtey zeidl xyt` i`e ,zrtey daeyg dpi`

.dige ,dray lk oirnkäàîåè ú÷æçáÐ

.mda mievn minc zwfga ,xnelkúåúååòîù
ïúåàdl eziine ,oxetva dl oihxqn ,xnelk Ð

.di`x icilíéðôáîmcd `ian ony zkiqy Ð

.`ed epnf m`éúøúá úçúô.dwipne zxaern Ð

àãçá úîééñåoiic" ,"dzry dic" xn`wc Ð

!dil irain "ozryä÷éðî àéäå úøáåòîÐ

.dxarzpe dwipn ,inp i` .ezwipne dxaer clepy

hwpc `de ,`zcixb zxaernl oicd `ede

ini oitxhvny jl xnel "dwipn `ide zxaern"

oebk ,zeper ylyl dxeair inil dwipn

inia zg`e dxeair inia mizy dwiqtdy

`ide zxaern" rnyn ikdc .selg e` ,dzewipn

.elld zeperd zwqtd jeza "dwipnäøåáéò éîé
äúå÷éðî éîéì äì ïéìåòdwipn dzid m` oebk Ð

.dxeair inia dnilyde ,dzewipn inia zvw dper zlgz dwiqtde ,dxarzpeéîé àìà
äì úçëùî éëéä äøåáéò éîéì äì ïéìåò äúå÷éðîmc dz`x `d ,i`fg `le dclic Ð

!zeper yly dilr exar `ly `vnpe ,dzcilaàãç éðúinil dl oiler dxeair ini" Ð

."dxeair inil dl miler dzewipn ini" ipziz `le ,"dzewipnåäìåëàedlek miyp rax`Ð

`nhn dipyac ,dl ipzw.zrl zrn däð÷æå äìåúáe`lc gkzyi` Ð zeper yly xg` ipnif ixz `wfgzi`c oeik inp dpwf ,d`ex dwfged Ð dipye dpey`x mrt dz`xc oeik dleza Ð

.zqe belic `l` `ed minc weliqä÷éðîå úøáåòî ìáà.jexa .xicz od oiklede oiwlzqn ,ozlgzn ewlzqp `l elit`e ,oiwleqn dinc i`ce Ð
úåòôåù
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éëåzry zii`xn zxgnl dinc d`xn epzyp m`c Ð oixedh dincy dlezal ef oia dn

wxta `zi`ck ,dxedh Ð yinyz xg`l mzk d`vn eli`e ,d`nh Ð yinyz

mcd elit` :rnyn biltn `lcne ,oixedh dincy dlezaa dlez :(`,q dcp) "dy`d"

Ð dtebn `a mzkd m`c ,ievn dxdh ly dtxiy oi` ,`kd :ipyne ?xedh Ð dpeyn

.ievn dxdh ly dtxiy ,mzd la` .i`ce d`nh

`nlrn mzk i`d :xninl `ki`c ,dxedh jkl

mc :xninl `ki` Ð dtebn `z` i` elit`e ,`a

oiicr dzig `le (xninl `ki`e) ,`ed mileza

.dknd

øîàÐwcvedi oa oerny iax meyn opgei iax

"xxea df" wxtae ,eax didy rnyn

oerny iaxl yiwl yix dil ixw (`,ek oixcdpq)

opgei iax dgen did `le ,"xwa irex" wcvedi oa

.eed ixzc :mz epiax xne`e !eax ceak lr

ä÷åøreci oi`y ,weya :yexit Ð xedh weya

dwifgdl oi` Ð e`l m` dz`x m`

dz`x `le ze`xl dpnf ribd `ly oeik ,d`exk

.ux`d mr zaa elit` ixiine .minrt dyly

.e`l m` dz`x m` reci ,ziaa la`

éåäîìm`e Ð mipy mewna cg` ly eixac

wcvedi oa oerny iax `nlice :xn`z

ipnif zlzac l`ilnb oa oerny oaxk dl xaq

oa oerny oaxlc dcen inp diwfge ,dwfg ied

dqxcne dwexc :xnel yie ?xedh dnzk l`ilnb

`nh i` mzka dil `wtqncn dnzkan ith liw

oaxk dil `xiaq i` ,ith liwc oeike .e`l m`

dwex xdhl dil ded ,l`ilnb oa oerny

.ziriax mrt cr dqxcne

éøäoizipzna :xn`z m`e Ð dxdh zwfga od

on ueg zwcea zeidl dkixv" ipzwc

,dpnf ribd `ly in `wtn `l i`n` 'ek "dcpd

cg` lkc (a,gl dcp) "mizek zepa"c `edde

oiprl `xnba yxtne ,dxdh zwfga xyr

yxtn `lc :xnel yie ?dwica dkixv dpi`y

dwica mikixv opi`c edpd `l` oizipzna

ikd e`la Ð dcpc ,mzii`xa `citw oi`c zngn

d`xz m` elit` Ð xdeh mc lr zayeie ,d`nh

cg`e ze`xl dpnf ribd `l la` .xedh mlerl

oiwleqnc zngn dwica dkixv dpi`c ,xyr

.ipzw `l ,minca

úçúô:xn`z m`e Ð `cga zniiqe ixza

ipzw "miyp rax`" inp oizipzna `de

`kil mzdc :xnel yie ?"dzry dic exn` dna"

:xnele irhinl `ki` `kd la` ,irhinl

.dwipn `ide zxaernàéåäãdxari`e dwipn

`de ,di`x `la dxari` ikide :xn`z m`e Ð

dy` oi`c (a,`l dcp) "zltnd" idlya opixn`

yie ?dzqel e` dzliahl jenq `l` zxarzn

inxzinc oipnife ,`ed jk minrt aexc :xnel

ze`xl dlibx `idy minia :inp i` .dxarine

jenq e` dzliahl jenq `l` zxarzn oi`

.dzqel

ïééãd`ex elit` :rnyn Ð oxeair ini lk

dpnf ribd `lac it lr s`e .minrt dnk

zrl zrn d`nhn ziyily :lirl xn` ze`xl

lha ,ze`xl dwfgedy oeikc meyn epiid Ð

oiwlzqnd dwipne zxaern ,`kd la` .weliqd

,dlgza ewlzqp `l elit`e .miniiw oiicr

,dwica `ira `l ze`xl dpnf ribd `lc `py i`n :xn`z m`e .seqa oiklede oiwlzqn

yie ?edlek` "zwcea zeidl dkixv" oizipzna ipzwck ,dwica `ira dwipne zxaerne

.olekn xzei minca zwleqn `id ,dwfged `ly onf lkc :xnel
`l`
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é÷úîäéîcL äìeúáì Bæ ïéa äî éëå :éàòìà éaø dì ó ©§¦¨©¦¤§©§¦©¥¦§¨¤¨¤¨
Bæ :àøéæ éaø déì øîà ?ïéøBäè¯Bæå ,éeöî dôøéN¯ïéà §¦¨©¥©¦¥¨¦§¨¨§¥

ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àleò øîà .éeöî dôøéN¦§¨¨¨©¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§
íòt ,äúàøå úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz :÷ãöBäé ïa¤§¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§¨£¨©©

äiðLe äðBLàø¯dweøéîð dîúk ,øBäè ÷eMa dñøãîe ¦¨§¦¨¨¦§¨¨©¨¦§¨©¦
?dpéî à÷ôð éàîì .déaøc íà déãéc íà àðòãé àìå ,øBäè̈§¨¨©§¨¦¦¥¦§©¥§©¨§¨¦¨
ìëå ïéáø àúà ék .íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác éåäéîì§¥¤¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦¦£¨¨¦§¨
äi÷ìç áø øîà .÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøk äeøîà àné éúBçð̈¥©¨£©¨§©¦¦§¤§¨¨¨©©¦§¦¨
ìk úòôBL eléôà ,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz :éáBè øa©¦¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§£¦©©¨

äòáL¯úòôBL eléôà .úçà äiàø àlà dðéà¯àéòaî àìå ¦§¨¥¨¤¨§¦¨©©£¦©©§¨¦¨£¨
:àlà !úBiàø ézLk dì àéåä ú÷ñBt ,äaøcà ?ú÷ñBt¤¤©§©¨¤¤¨§¨¨¦§¥§¦¤¨

äòáL ìk úòôBLå ,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz¯dðéà ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§©©¨¦§¨¥¨
dðéà úôìãî :àéiç øa éîéL áø øîà .úçà äiàø àlà¤¨§¦¨©©¨©©¦¦©¦¨©§¤¤¥¨
.ú÷ñBôk àlà úòôBLk dðéà :àîéà !àéæç÷ àäå .äàBøk§¨§¨¨¨§¨¥¨¥¨§©©¤¨§¤¤

(éîð) úòôBLc ììkî¯àlà dðéà :àîéà àlà ?àøäð ék ¦§¨§©©©¦¦©£¨¤¨¥¨¥¨¤¨
eòébä àlL ãò ìàøNé úBða ,ä÷æç :ïðaø eðz .úòôBLk§©©¨©¨©£¨¨§¦§¨¥©¤Ÿ¦¦

ï÷øôì¯.ïúBà úB÷ãBa íéLpä ïéàå ,äøäè ú÷æça ïä éøä §¦§¨£¥¥§¤§©¨¢¨§¥©¨¦§¨
ï÷øôì eòébäMî¯úB÷ãBa íéLðå ,äàîeè ú÷æça ïä éøä ¦¤¦¦§¦§¨£¥¥§¤§©§¨§¨¦§

ãia ïúBà ïé÷ãBa ïéà :øîBà äãeäé éaø .ïúBà¯éðtî ¨©¦§¨¥¥§¦¨©¨¦§¥
úBçp÷îe íéðôaî ïîLa ïúBà úBëñ àlà ,ïúBà úBúåeònL¤§©§¨¤¨¨¨§¤¤¦¦§¦§©§
øîBà éñBé éaø" .ïäéìéàî úB÷cáð ïäå ,õeçaî ïúBà¨¦©§¥¦§¨¥¥¥¤©¦¥¥
øîBà éñBé éaø :øæòìà éaøc dén÷ àpz éðz .'åëå "úøaeòî§¤¤¨¥©¨©¥§©¦¤§¨¨©¦¥¥

ìL äéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòîúBðBò L¯,dúòL dic §¤¤¥¦¨¤¨§¨¤¨¨©¨§¨¨
àéäå úøaeòî àîìc !àãça zîééñå éøúa zçút :déì øîà̈©¥¨§©§¦§¥§¨§©§©£¨¦§¨§¤¤§¦

déçøBà ábà àúléîe ,zøîà÷ ä÷éðîïì òîLî à÷¯éîéc ¥¦¨¨¨§©§¦§¨©©§¥¨©§©¨¦¥
éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîéå dúe÷éðî éîéì dì ïéìBò døeaéò¦¨¦¨¦¥¥¦¨¦¥¥¦¨¦¨¦¥
éîéå ,dúe÷éðî éîéì dì ïéìBò døeaéò éîé :àéðúãk .døeaéò¦¨¦§©§¨§¥¦¨¦¨¦¥¥¦¨¦¥
éîéa íézL ä÷éñôä ,ãöék ;døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥©¦§¦¨§©¦¦¥
úçàå dúe÷éðî éîéa íézL ,dúe÷éðî éîéa úçàå døeaéò¦¨§©©¦¥¥¦¨§©¦¦¥¥¦¨§©©
éîéa äöçîe úçàå døeaéò éîéa äöçîe úçà ,døeaéò éîéa¦¥¦¨©©¤¡¨¦¥¦¨§©©¤¡¨¦¥

dúe÷éðî¯ì úBôøèöîìLdøeaéò éîé àîìLa .úBðBò L ¥¦¨¦§¨§§¨¦§¨¨§¥¦¨
dì zçkLî dúe÷éðî éîéì dì ïéìBò¯ä÷éðî÷càìæàå ¦¨¦¥¥¦¨©§©©§¨§¨¥¦¨§¨§¨

äøaòéîeéëéä døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîé àlà , ¦©§¨¤¨§¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥¦
úéòaéàå ,àúLáé äãéìa :àîéà úéòaéà ?dì zçkLî©§©©§¨¦¨¥¥¨§¥¨§¥§¨§¦¨¥
éðz :àîéà úéòaéàå ,ãeçì äãéì íãå ãeçì äcð íc :àîéà¥¨©¦¨§§©¥¨§§¦¨¥¥¨§¥
,eälekà :áø øîà .'åëå "dúòL dic eøîà äna" .àãç£¨©¤¨§©¨§¨¨¨©©©§
úøaeòî ìáà ,äð÷æe äìeúa àlà eðL àì :øîà ìàeîLe§¥¨©Ÿ¨¤¨§¨§¥¨£¨§¤¤

ä÷éðîe¯øîà ïëå .ïúe÷éðî éîé ìk ïéic ,ïøeaéò éîé ìk ïéic ¥¦¨©¨¨§¥¦¨©¨¨§¥§¥¨§¥¨©
àlà eðL àì :øîà ïðçBé éaøå ,eälekà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦©§§©¦¨¨¨©Ÿ¨¤¨

ä÷éðîe úøaeòî ìáà ,äð÷æe äìeúa¯,ïøeaéò éîé ìk ïéic §¨§¥¨£¨§¤¤¥¦¨©¨¨§¥¦¨
eéäL ä÷éðîe úøaeòî ,éàpúk .ïúe÷éðî éîé ìk ïéic©¨¨§¥§¥¨§©¨¥§¤¤¥¦¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dcp(ycew zay meil)

:diwfg lr dywn `xnbdé÷úîdì ódywd -éàòlà éaølr ©§¦¨©¦¦§©
,diwfgäî éëålcaddïéadphwBæxg`l dcba lr mzk `vnpy §¦©¥

`dz mc d`xz m`y zngny xne` dz`y ,dipyd dii`xd
,`nh dnzk s` ,zrl zrn d`nhnìoiaäìeúá,z`yipyäéîcL §§¨¤¨¤¨

ïéøBäèd`vn m`e ,dcp mc `le mileza mc mdy milezy iptn §¦
yiy mc d`xz m`y s` ,`nh epi` mixedh dincy onf lk mzk

.d`nh `dz milezad mcn xg` d`xn el:`xnbd zvxznøîà̈©
Bæ ,àøéæ éaø déì,z`yipy dleza -éeöî dôøéNda didiy ievn - ¥©¦¥¨¦§¨¨

,mileza mca mzkd z` zelzl yie ,milezad zngn xedh mcBæå§
,dcba lr mzk `vnpy dphw -éeöî dôøéN ïéàda ievn oi` - ¥¦§¨¨

i`ce ,dtebn mzkd `a m`e ,mzkd z` ea zelzl xedh mc
.d`nh

:dphw ly minzke qxcne wex oipra dpc `xnbdøîà ,àleò øîà̈©¨¨©
dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨

,äiðLe äðBLàø íòt äúàøå ,úBàøì`vnp m`dñøãîe dweø ¦§§¨£¨©©¦¨§¦¨¨¦§¨¨
,÷eMadcp `id m` mircei ep` oi`e ,dly `edy reciy xnelk ©

`ed ixd ,xedh `ede dcp dpi`y e` ,`nh `ede,øBäè`ly iptn ¨
e .d`ex `idy dwfgedénð dîúkmb -.øBäèixaca wtzqn `ler ¦§¨©¦¨

:opgei iaxàðòãé àìårcei ipi`e -íàdnzky opgei iax xn`y dn §Ÿ¨©§¨¦
`ed ,xedhdéãéc,envr ixacn -déaøc íà`ed df oic mby e` - ¦¥¦§©¥

.eax wcvedi oa oerny iax meyn
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìe` envr meyn ok xn` m` §©¨§¨¦¨

:`xnbd daiyn .eax meynéåäéîìdiwfg ly eixac eidiy - §¦§¥
k miaeyg,íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøácm`y .ezenk dkld oi`e §¨¨¤¤¨¦§§©¦

diwfgy `vnp ,eax wcvedi oa oerny iax ly enyn ef dkld xn`
,envr meyn (`"r) lirl eilr wlgy opgei iax cbpk cigi `ed
opgei iax m` j` .opgei iaxk xaeqd wcvedi oa oerny iax cbpke

.cigi cbpk cigi `l` o`k oi` ,envr meyn ok xn`
:wtqd z` zhyet `xnbdïéáø àúà ékoiax `ayk -éúeçð ìëå ¦£¨¨¦§¨¨¥

àné,laal l`xyi ux`n micxeid minkgd zriq lke -äeøîà ©¨©§¨
÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøkly enyn xedh dnzky ef dkld exn` - §©¦¦§¤§¨¨

ly eixack miaeyg diwfg ixacy `vnpe .wcvedi oa oerny iax
zwepizy ,opgei iaxk `l` ezenk dkld oi`e ,mipy mewna cg`
lr mzk `vnpe minrt izy dz`xe ,ze`xl dpnf ribd `ly

.xedh mzkd ,dcba
:mc d`exd dphw oipra cer dpc `xnbd,éáBè øa äi÷ìç áø øîà̈©©¦§¦¨©¦

úBàøì äpîæ òébä àlL ú÷Bðéz,dpey`xd mrta mc eiykr d`exe ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§
eléôà`id m`úòôBLmcäòáL ìk,dzcp inidðéàdaeygàlà £¦©©¨¦§¨¥¨¤¨

,úçà äiàø`xze wiqtzy cr zrl zrn d`nhn dpi`ecer d §¦¨©©
.zei`x izy

diwlg ax ly epeyln :`xnbd dywn,úòôBL 'eléôà'rnyn £¦©©
dii`x wx aygpy xzei lecb yecig dfa yi zrtey dy`d m`y

,zg`àéòaî àìå`id m`y xnel jixv oi`e -ú÷ñBtze`xln §Ÿ¦©§¨¤¤
i`e .xzei heyt oic edfy ,zg` dii`x `l` dpi`y ,d`exe zxfege

ixdy ,ok xnel xyt`,äaøcà`id m`ú÷ñBt,d`exe zxfege ©§©¨¤¤
dì àéåäaygp df ixd -.úBiàø ézLk:`xnbd zvxznàlàjk ©§¨¨¦§¥§¦¤¨

,iaeh xa diwlg ax xn`úòôBLå ,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§©©
mcäòáL ìk,dzcp inidðéàdaeyg.úçà äiàø àlàax ok`e ¨¦§¨¥¨¤¨§¦¨©©

ok` d`exe zxfege zwqet `id m`e ,'elit`' zaiz xn` `l diwlg
.zecxtp zei`x dz`x eli`k aygp

:mc d`exd dphw oipra ztqep dkld,àéiç øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©¦¨
,úôìãî,dtih xg` dtih dtebn mcd `veiy dphw xnelkdðéà ©§¤¤¥¨
zaygpäàBøk:`xnbd dywn .mcàéæç÷ àäå,mc d`ex ixde - §¨§¨¨¨§¨

:`xnbd zvxzn .d`exk zaygp dpi`y okzi ji`eàîéàxen` - ¥¨
ztlcny ,iniy ax ly ezpeekadðéàzaygpúòôBLklkdy ,mc ¥¨§©©

,zg` dii`xk aygpú÷ñBôk àlàeli`k aygpy ,d`exe zxfege ¤¨§¤¤
`nhz ,d`xze xefgz xdhzy ixg` m`e ,zecxtp zei`x dz`x
,ezpeeka ok yxtp m` :dywne `xnbd zxfeg .zrl zrn

,zrteyk zaygp dpi` dtih ixg` dtih dtebn `veiykyììkî¦§¨

dfn rnyn -àøäð ék (énð) úòôBLcax xn`y 'zrtey'y - §©©©¦¦©£¨
oirnk zrteyy epiid ,zg` dii`xk aygpy iaeh xa diwlg
zrtey didzy xyt` i`y ,ok yxtl okzi `le ,wqtd `ll mxefd

:`xnbd zvxzn .digze mini drayàîéà àlàezpeeka [xen`-] ¤¨¥¨
ztlcndy ,iniy ax ly,úòôBLk àlà dðéàdii`x `l` dpi`e ¥¨¤¨§©©

.zg`
:zephw zwica oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,ï÷øôì eòébä àlL ãò ìàøNé úBða ,ä÷æç,mixerpd inil xnelk £¨¨§¦§¨¥©¤Ÿ¦¦§¦§¨

,äøäè ú÷æça ïä éøä,mda miievn mincd oi`y dwfga xnelk £¥¥§¤§©¨¢¨
,ïúBà úB÷ãBa íéLpä ïéàå.mc e`x m` owcal jixv oi` xnelk §¥©¨¦§¨

la`,äàîeè ú÷æça ïä éøä ,ï÷øôì eòébäMîdwfga xnelk ¦¤¦¦§¦§¨£¥¥§¤§©§¨
,mda miievn mincdyíéLðåzelecb,ïúBà úB÷ãBaxxal ick §¨¦§¨

.mc e`x `lyéðtî ,ãia ïúBà ïé÷ãBa ïéà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥§¦¨©¨¦§¥
úBúåeònLzelwlwny -,ïúBàoze` zehxeyy ,xnelk ¤§©§¨

.mc e`xiy zenxebe ,odipxetiva,íéðôaî ïîMa ïúBà úBëñ àlà¤¨¨¨©¤¤¦¦§¦
,ïäéìéàî úB÷cáð ïäå ,õeçaî ïúBà úBçp÷îeznxeb onyd zkiqy §©§¨¦©§¥¦§¨¥£¥¤

ok` m` mcd z` e`xi gepiwd ici lre ,epnf ribd m` `viy mcl
.`vi

:dpyna epipy'åëå úøaeòî ,øîBà éñBé éaøodilr exary dwipne ©¦¥¥§¤¤
exary mcew la` ,ozry oiic ,mc mda e`x `ly zeper yly

.miyp x`yk zrl zrn ze`nhn zeper yly odilr`xnbd
:iqei iax ixac da epypy `ziixa d`ianéaøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©¦

øæòìà,xfrl` iax iptl zeziixa dpey didy minkgd cg` dpy - ¤§¨¨
ìL äéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî ,øîBà éñBé éaøúBðBò L`ly ©¦¥¥§¤¤¥¦¨¤¨§¨¤¨¨Ÿ

,mc mda dz`x.dzòL dic©¨©§¨
:`ziixad z` zx`an `xnbddéì øîàdpyy eze`l xfrl` iax ¨©¥

,eiptl `ziixad z`éøúa zçútzxn`y ,mizya jixac zgzt - ¨©§¨¦§¥
,dwipne zxaernàãça zîéiñåzxn`y ,zg`a jixac zniiqe - §¦©§¨©£¨

,miax oeyla 'ozry oiic' xnel jl dide ,cigi oeyla 'dzry dic'
zøîà÷ ä÷éðî àéäå úøaeòî àîìcclepy xnel jzpeek `ny - ¦§¨§¤¤§¦¥¦¨¨£©§§

`le ,dxarzpe dpa z` dwipn `idy e` ,eze` dwipn `ide dxaer
'dzry dic' zxn` jkle ,dwipn e` zxaern xnel zpeekzd

i oeyla,cal dwipne cal zxaerna mb oicd `ed ok zn`ae .cig
å,dwipn `ide zxaerna df oic dhwpy `ziixadábà àúléî §¦§¨©©

ïì òîLî à÷ déçøBà,ab` jxca xac epl drinyd -éîéc[iniy-] §¥¨©§©¨¦¥
dì ïéìBò døeaéòsxhvdlìa minc zwqtdéîéå ,dúe÷éðî éîé ¦¨¦¨§¥¥¦¨¦¥
dì ïéìBò dúe÷éðîsxhvdl.døeaéò éîéìinie xeaird iniy ,epiide ¥¦¨¦¨¦¥¦¨

,mc mda d`ex dpi`y zeper yly milydl mitxhvn dwpdd
dwpdd inia zg` dpere dxeair inia zeper izy dz`x `ly oebk
zg` dpere dwpdd inia zeper izy dz`x `ly e` ,odixg`y
.dzry dice minc zwleqn `id ixd ,odixg`y xeaird inia

àéðúãk,`ziixaa epipyy enke -éîéì dì ïéìBò døeaéò éîé ¦§©§¨§¥¦¨¦¨¦¥
.døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîéå ,dúe÷éðî:`ziixad zx`an ¥¦¨¦¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨

,ãöékm`ä÷éñôäze`xléîéa úçàå ,døeaéò éîéa íézL ¥©¦§¦¨§©¦¦¥¦¨§©©¦¥
,dúe÷éðîze`xl dwiqtdy e`éîéa úçàå ,dúe÷éðî éîéa íézL ¥¦¨§©¦¦¥¥¦¨§©©¦¥
,døeaéòdper ze`xl dwiqtdy e`,døeaéò éîéa äöçîe úçà ¦¨©©¤¡¨¦¥¦¨

ådperì úBôøèöî ,dúe÷éðî éîéa äöçîe úçàly dwqtdìLL §©©¤¡¨¦¥¥¦¨¦§¨§§¨Ÿ
,úBðBòdpi`y xaeqd iqei iaxl s` ,jk xg` mc d`xz m`e

.dzry dic ,zeper yly dilr exariy cr zwleqn
:`xnbd dywnàîìLay epipyy dn oaen -dì ïéìBò døeaéò éîé ¦§¨¨§¥¦¨¦¨
,dúe÷éðî éîéìcäøaòéîe àìæàå ä÷éðî÷c dì úçkLî`veny - ¦¥¥¦¨©§©©¨§¨¥¦¨§¨§¨¦©§¨

.dxarzp dwpdd ini jezae ,dwipn `idy ote`a dfk dxwn dz`
àlày epipyy dnéëéä ,døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîé ¤¨§¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥¦

dì úçkLîmc dz`x ixd ,dfk dxwn `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨
dz`x `ly zetevx zeper yly dilr exar `l ok m`e ,dzcila

.mc mda
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàxaecny ,ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
àzLaé äãéìa.dzcil zrya mc dz`x `ly ,dyai dcila - §¥¨©¦§¨
:sqep uexiz,ãeçì äãéì íãå ãeçì äcð íc ,àîéà úéòaéàålky §¦¨¥¥¨©¦¨§§©¥¨§
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נדה. פרק ראשון - שמאי דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dcp(ycew zay meil)

:diwfg lr dywn `xnbdé÷úîdì ódywd -éàòlà éaølr ©§¦¨©¦¦§©
,diwfgäî éëålcaddïéadphwBæxg`l dcba lr mzk `vnpy §¦©¥

`dz mc d`xz m`y zngny xne` dz`y ,dipyd dii`xd
,`nh dnzk s` ,zrl zrn d`nhnìoiaäìeúá,z`yipyäéîcL §§¨¤¨¤¨

ïéøBäèd`vn m`e ,dcp mc `le mileza mc mdy milezy iptn §¦
yiy mc d`xz m`y s` ,`nh epi` mixedh dincy onf lk mzk

.d`nh `dz milezad mcn xg` d`xn el:`xnbd zvxznøîà̈©
Bæ ,àøéæ éaø déì,z`yipy dleza -éeöî dôøéNda didiy ievn - ¥©¦¥¨¦§¨¨

,mileza mca mzkd z` zelzl yie ,milezad zngn xedh mcBæå§
,dcba lr mzk `vnpy dphw -éeöî dôøéN ïéàda ievn oi` - ¥¦§¨¨

i`ce ,dtebn mzkd `a m`e ,mzkd z` ea zelzl xedh mc
.d`nh

:dphw ly minzke qxcne wex oipra dpc `xnbdøîà ,àleò øîà̈©¨¨©
dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨

,äiðLe äðBLàø íòt äúàøå ,úBàøì`vnp m`dñøãîe dweø ¦§§¨£¨©©¦¨§¦¨¨¦§¨¨
,÷eMadcp `id m` mircei ep` oi`e ,dly `edy reciy xnelk ©

`ed ixd ,xedh `ede dcp dpi`y e` ,`nh `ede,øBäè`ly iptn ¨
e .d`ex `idy dwfgedénð dîúkmb -.øBäèixaca wtzqn `ler ¦§¨©¦¨

:opgei iaxàðòãé àìårcei ipi`e -íàdnzky opgei iax xn`y dn §Ÿ¨©§¨¦
`ed ,xedhdéãéc,envr ixacn -déaøc íà`ed df oic mby e` - ¦¥¦§©¥

.eax wcvedi oa oerny iax meyn
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìe` envr meyn ok xn` m` §©¨§¨¦¨

:`xnbd daiyn .eax meynéåäéîìdiwfg ly eixac eidiy - §¦§¥
k miaeyg,íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøácm`y .ezenk dkld oi`e §¨¨¤¤¨¦§§©¦

diwfgy `vnp ,eax wcvedi oa oerny iax ly enyn ef dkld xn`
,envr meyn (`"r) lirl eilr wlgy opgei iax cbpk cigi `ed
opgei iax m` j` .opgei iaxk xaeqd wcvedi oa oerny iax cbpke

.cigi cbpk cigi `l` o`k oi` ,envr meyn ok xn`
:wtqd z` zhyet `xnbdïéáø àúà ékoiax `ayk -éúeçð ìëå ¦£¨¨¦§¨¨¥

àné,laal l`xyi ux`n micxeid minkgd zriq lke -äeøîà ©¨©§¨
÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøkly enyn xedh dnzky ef dkld exn` - §©¦¦§¤§¨¨

ly eixack miaeyg diwfg ixacy `vnpe .wcvedi oa oerny iax
zwepizy ,opgei iaxk `l` ezenk dkld oi`e ,mipy mewna cg`
lr mzk `vnpe minrt izy dz`xe ,ze`xl dpnf ribd `ly

.xedh mzkd ,dcba
:mc d`exd dphw oipra cer dpc `xnbd,éáBè øa äi÷ìç áø øîà̈©©¦§¦¨©¦

úBàøì äpîæ òébä àlL ú÷Bðéz,dpey`xd mrta mc eiykr d`exe ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§
eléôà`id m`úòôBLmcäòáL ìk,dzcp inidðéàdaeygàlà £¦©©¨¦§¨¥¨¤¨

,úçà äiàø`xze wiqtzy cr zrl zrn d`nhn dpi`ecer d §¦¨©©
.zei`x izy

diwlg ax ly epeyln :`xnbd dywn,úòôBL 'eléôà'rnyn £¦©©
dii`x wx aygpy xzei lecb yecig dfa yi zrtey dy`d m`y

,zg`àéòaî àìå`id m`y xnel jixv oi`e -ú÷ñBtze`xln §Ÿ¦©§¨¤¤
i`e .xzei heyt oic edfy ,zg` dii`x `l` dpi`y ,d`exe zxfege

ixdy ,ok xnel xyt`,äaøcà`id m`ú÷ñBt,d`exe zxfege ©§©¨¤¤
dì àéåäaygp df ixd -.úBiàø ézLk:`xnbd zvxznàlàjk ©§¨¨¦§¥§¦¤¨

,iaeh xa diwlg ax xn`úòôBLå ,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§©©
mcäòáL ìk,dzcp inidðéàdaeyg.úçà äiàø àlàax ok`e ¨¦§¨¥¨¤¨§¦¨©©

ok` d`exe zxfege zwqet `id m`e ,'elit`' zaiz xn` `l diwlg
.zecxtp zei`x dz`x eli`k aygp

:mc d`exd dphw oipra ztqep dkld,àéiç øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©¦¨
,úôìãî,dtih xg` dtih dtebn mcd `veiy dphw xnelkdðéà ©§¤¤¥¨
zaygpäàBøk:`xnbd dywn .mcàéæç÷ àäå,mc d`ex ixde - §¨§¨¨¨§¨

:`xnbd zvxzn .d`exk zaygp dpi`y okzi ji`eàîéàxen` - ¥¨
ztlcny ,iniy ax ly ezpeekadðéàzaygpúòôBLklkdy ,mc ¥¨§©©

,zg` dii`xk aygpú÷ñBôk àlàeli`k aygpy ,d`exe zxfege ¤¨§¤¤
`nhz ,d`xze xefgz xdhzy ixg` m`e ,zecxtp zei`x dz`x
,ezpeeka ok yxtp m` :dywne `xnbd zxfeg .zrl zrn

,zrteyk zaygp dpi` dtih ixg` dtih dtebn `veiykyììkî¦§¨

dfn rnyn -àøäð ék (énð) úòôBLcax xn`y 'zrtey'y - §©©©¦¦©£¨
oirnk zrteyy epiid ,zg` dii`xk aygpy iaeh xa diwlg
zrtey didzy xyt` i`y ,ok yxtl okzi `le ,wqtd `ll mxefd

:`xnbd zvxzn .digze mini drayàîéà àlàezpeeka [xen`-] ¤¨¥¨
ztlcndy ,iniy ax ly,úòôBLk àlà dðéàdii`x `l` dpi`e ¥¨¤¨§©©

.zg`
:zephw zwica oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,ï÷øôì eòébä àlL ãò ìàøNé úBða ,ä÷æç,mixerpd inil xnelk £¨¨§¦§¨¥©¤Ÿ¦¦§¦§¨

,äøäè ú÷æça ïä éøä,mda miievn mincd oi`y dwfga xnelk £¥¥§¤§©¨¢¨
,ïúBà úB÷ãBa íéLpä ïéàå.mc e`x m` owcal jixv oi` xnelk §¥©¨¦§¨

la`,äàîeè ú÷æça ïä éøä ,ï÷øôì eòébäMîdwfga xnelk ¦¤¦¦§¦§¨£¥¥§¤§©§¨
,mda miievn mincdyíéLðåzelecb,ïúBà úB÷ãBaxxal ick §¨¦§¨

.mc e`x `lyéðtî ,ãia ïúBà ïé÷ãBa ïéà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥§¦¨©¨¦§¥
úBúåeònLzelwlwny -,ïúBàoze` zehxeyy ,xnelk ¤§©§¨

.mc e`xiy zenxebe ,odipxetiva,íéðôaî ïîMa ïúBà úBëñ àlà¤¨¨¨©¤¤¦¦§¦
,ïäéìéàî úB÷cáð ïäå ,õeçaî ïúBà úBçp÷îeznxeb onyd zkiqy §©§¨¦©§¥¦§¨¥£¥¤

ok` m` mcd z` e`xi gepiwd ici lre ,epnf ribd m` `viy mcl
.`vi

:dpyna epipy'åëå úøaeòî ,øîBà éñBé éaøodilr exary dwipne ©¦¥¥§¤¤
exary mcew la` ,ozry oiic ,mc mda e`x `ly zeper yly

.miyp x`yk zrl zrn ze`nhn zeper yly odilr`xnbd
:iqei iax ixac da epypy `ziixa d`ianéaøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©¦

øæòìà,xfrl` iax iptl zeziixa dpey didy minkgd cg` dpy - ¤§¨¨
ìL äéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî ,øîBà éñBé éaøúBðBò L`ly ©¦¥¥§¤¤¥¦¨¤¨§¨¤¨¨Ÿ

,mc mda dz`x.dzòL dic©¨©§¨
:`ziixad z` zx`an `xnbddéì øîàdpyy eze`l xfrl` iax ¨©¥

,eiptl `ziixad z`éøúa zçútzxn`y ,mizya jixac zgzt - ¨©§¨¦§¥
,dwipne zxaernàãça zîéiñåzxn`y ,zg`a jixac zniiqe - §¦©§¨©£¨

,miax oeyla 'ozry oiic' xnel jl dide ,cigi oeyla 'dzry dic'
zøîà÷ ä÷éðî àéäå úøaeòî àîìcclepy xnel jzpeek `ny - ¦§¨§¤¤§¦¥¦¨¨£©§§

`le ,dxarzpe dpa z` dwipn `idy e` ,eze` dwipn `ide dxaer
'dzry dic' zxn` jkle ,dwipn e` zxaern xnel zpeekzd

i oeyla,cal dwipne cal zxaerna mb oicd `ed ok zn`ae .cig
å,dwipn `ide zxaerna df oic dhwpy `ziixadábà àúléî §¦§¨©©

ïì òîLî à÷ déçøBà,ab` jxca xac epl drinyd -éîéc[iniy-] §¥¨©§©¨¦¥
dì ïéìBò døeaéòsxhvdlìa minc zwqtdéîéå ,dúe÷éðî éîé ¦¨¦¨§¥¥¦¨¦¥
dì ïéìBò dúe÷éðîsxhvdl.døeaéò éîéìinie xeaird iniy ,epiide ¥¦¨¦¨¦¥¦¨

,mc mda d`ex dpi`y zeper yly milydl mitxhvn dwpdd
dwpdd inia zg` dpere dxeair inia zeper izy dz`x `ly oebk
zg` dpere dwpdd inia zeper izy dz`x `ly e` ,odixg`y
.dzry dice minc zwleqn `id ixd ,odixg`y xeaird inia

àéðúãk,`ziixaa epipyy enke -éîéì dì ïéìBò døeaéò éîé ¦§©§¨§¥¦¨¦¨¦¥
.døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîéå ,dúe÷éðî:`ziixad zx`an ¥¦¨¦¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨

,ãöékm`ä÷éñôäze`xléîéa úçàå ,døeaéò éîéa íézL ¥©¦§¦¨§©¦¦¥¦¨§©©¦¥
,dúe÷éðîze`xl dwiqtdy e`éîéa úçàå ,dúe÷éðî éîéa íézL ¥¦¨§©¦¦¥¥¦¨§©©¦¥
,døeaéòdper ze`xl dwiqtdy e`,døeaéò éîéa äöçîe úçà ¦¨©©¤¡¨¦¥¦¨

ådperì úBôøèöî ,dúe÷éðî éîéa äöçîe úçàly dwqtdìLL §©©¤¡¨¦¥¥¦¨¦§¨§§¨Ÿ
,úBðBòdpi`y xaeqd iqei iaxl s` ,jk xg` mc d`xz m`e

.dzry dic ,zeper yly dilr exariy cr zwleqn
:`xnbd dywnàîìLay epipyy dn oaen -dì ïéìBò døeaéò éîé ¦§¨¨§¥¦¨¦¨
,dúe÷éðî éîéìcäøaòéîe àìæàå ä÷éðî÷c dì úçkLî`veny - ¦¥¥¦¨©§©©¨§¨¥¦¨§¨§¨¦©§¨

.dxarzp dwpdd ini jezae ,dwipn `idy ote`a dfk dxwn dz`
àlày epipyy dnéëéä ,døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîé ¤¨§¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥¦

dì úçkLîmc dz`x ixd ,dfk dxwn `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨
dz`x `ly zetevx zeper yly dilr exar `l ok m`e ,dzcila

.mc mda
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàxaecny ,ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
àzLaé äãéìa.dzcil zrya mc dz`x `ly ,dyai dcila - §¥¨©¦§¨
:sqep uexiz,ãeçì äãéì íãå ãeçì äcð íc ,àîéà úéòaéàålky §¦¨¥¥¨©¦¨§§©¥¨§
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãúôèèa äMà àöú àì ïëå[fiïæàì ïæàî dì òébîe ,dçöî ìò õéö ïéîk àeäå ,[hiÎgiàeäå ,ïéèéáøLa àìå . §¥Ÿ¥¥¦¨§Ÿ¤¤§§¦¦©¦§¨©¦©¨¥Ÿ¤§Ÿ¤§Ÿ§©§¦¦§
ïàkîe ïàkî äééçì ìò dì äìBúå dLàø ìò BzëøBkL õéö ïéîk ïk íb[kïéa ,áäæå óñk ìL íäL ïéa , ©¥§¦¦¤©§©Ÿ¨§¨¨©§¨¤¨¦©¦©¥¤¥¤¤¤§¨¨¥

ïéðBòáö éðéî ìL íäL[`käëáOì íéøeôz ïðéàL àeäå .[akdúBàøäì íôìLz ànL Leçì Lé æàL , ¤¥¤¦¥¦§¦§¤¥¨§¦©§¨¨¤¨¥¨¤¨¦§§¥§©§¨
äëáOì íéøeôz íä íà ìáà .äéúBøáçì[bkälâú àlL ,äëáOä íò íöìçú àì éàceL ,Cëì Leçì ïéà ¯ §©§¤¨£¨¦¥§¦©§¨¨¥¨§¨¤©©Ÿ©§§¥¦©§¨¨¤Ÿ§©¤

.døòN§¨¨
døòN éelâì úLLBç dðéàL äìeúa ìáà ,äàeNða ?íéøeîà íéøác äna24úàöì äøeñàL íéøîBà Lé ¯ ©¤§¨¦£¦¦§¨£¨§¨¤¥¨¤¤§¦§¨¨¥§¦¤£¨¨¥

íàéáúe çkLz Ck øçàå déBð úBàøäì éãk äëáOä íò íöìçz ànL ,äëáOa íéøeôz íä íà óà íää¤©¦¥§¦©§¨¨¤¨©§§¥¦©§¨¨§¥§©§¨§©©¨¦§©§¦¥
dãéa[ck: §¨¨

ד  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
úôèåèá [æé מן למעלה שניתן לפי טוטפת נקרא -

(תפילין) הטוטפת במקום .20המצח
ïæåàì ïæåàî [çé,ראשה מאחורי קשור אינו הטוטפת -

בשבכה. לקשרו ניתן אך
ïæåàì ïæåàî [èé"קשת" עם בשבת לצאת מותר -

ללא  היטב מהודקת שתהיה להזהר יש אך לשיער,
מחמת  בידה תוליכנה שלא וכן נפילה, חשש

.21שהתרופפה 
ïàëîå ïàëî [ë בקדמת) הראש על שכורכים תכשיט -

שבימינו, לשיער" "קשת כעין הלחיים) מעל הראש
הלחיים. עד יורדים צדדיו ושני

ïéðåòáö éðéî [àë נחשבים שרביטין או טוטפת -

צבעונין  ממיני כשהם גם .22כתכשיט
äëáùì íéøåôú ïðéàù [áë מרשת העשוי ראש כיסוי -

צפופה.
äëáùì íéøåôú íä [âë,וזהב כסף של תכשיטים -

קשורים  אלא תפורים אינם אפילו בהם, לצאת מותר
צבעונין  מיני של תכשיטים אבל קיימא, של בקשר
אם  אלא לבגד, קשורים הם אפילו ייפלו שמא חוששים

לבגד  תפורים הם .23כן
äãéá íàéáúå [ãë בכובע לצאת יכולות הבתולות גם -

אחר  ראש כיסוי היטב 25או מהודק שיהיה יקפידו אך ,
ברוח  יעוף .26שלא

zetqede mipeiv
ואיתוקמה.20) ד"ה ע"ב נז דף חננאל רבינו
שרי 21) אי נשאלתי כז: סי' ח"א משה באר שו"ת

- עיגול בחצי העשוי' - מסרק עם לצאת להבתולות
אוגרת  ועי"ז לבנה, כחצי המסרק וצורת שבשערותיהן,
כי  שערותיה, לסרוק כלל נעשה אינו הזה ומסרק שערותיה,
זה  ומסרק הרבה.. מזה זה רחוקות כזה מסרק של השינים
המסרק  שיני נאחזין היטב הדק כי משערה שיפול אפשר אי

ראשה. בשער
דרך  כזה מסרק להסיר בחול הבתולות דרך אין שאם השבתי
שרי, ואנה אנה העומדות השערות ולהשכיב הילוכן

אסור. ובלאה"כ
ככסף 22) חשוב ואינו כך הולכות עניות נשים שרק אף

לחברותיה. להראות תורידם שמא חוששים וזהב,
חוששים 23) שלא שאף סכ"ב שא סי' על לעיל נתבאר

מכלֿמקום  קיימא, של בקשר הקשור תכשיט להתרת

אם (·˙ÌÈËÈ˘Î)חוששים אלא בידה, ותביאנו ייפול שמא
וכן  ייפול, שלא יפה אותו שתוקעין יקר תכשיט הוא כן
בפמ"ג  אבל לשבכה", "תפורים כאן שוע"ר מלשון מדוייק
שא  בסי' וכן א, (ס"ק ובתהל"ד בזה, הסתפק ה ס"ק מש"ז
כשהם  להתיר כתב והוא) ד"ה הלכה בביאור וכן טו, ס"ק
ייפול  שמא חוששים ולא קיימא, של בקשר לשבכה קשורים

תסירם. שמא אלא
פרועות 24) לילך שדרכן בתולות ס"ד: עה סי' לעיל ראה

בהן. שרגילין כיון כנגדן לקרות מותר ראש...
סכ"ג)25) (כדלהלן בתכשיטין היתר שנהגו מה פי על

להלן  וראה בלבד, לקישוט המשמש בכובע גם לצאת מותר
נכרית. פאה לעניין טז סעיף

שלא 26) להקפיד צריכות תמיד, ראשן מכסות שאינן כיון
נ. סעיף שא סי' לעיל כמבואר ייפול
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ד  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
úôèåèá [æé מן למעלה שניתן לפי טוטפת נקרא -

(תפילין) הטוטפת במקום .20המצח
ïæåàì ïæåàî [çé,ראשה מאחורי קשור אינו הטוטפת -

בשבכה. לקשרו ניתן אך
ïæåàì ïæåàî [èé"קשת" עם בשבת לצאת מותר -

ללא  היטב מהודקת שתהיה להזהר יש אך לשיער,
מחמת  בידה תוליכנה שלא וכן נפילה, חשש

.21שהתרופפה 
ïàëîå ïàëî [ë בקדמת) הראש על שכורכים תכשיט -

שבימינו, לשיער" "קשת כעין הלחיים) מעל הראש
הלחיים. עד יורדים צדדיו ושני

ïéðåòáö éðéî [àë נחשבים שרביטין או טוטפת -

צבעונין  ממיני כשהם גם .22כתכשיט
äëáùì íéøåôú ïðéàù [áë מרשת העשוי ראש כיסוי -

צפופה.
äëáùì íéøåôú íä [âë,וזהב כסף של תכשיטים -

קשורים  אלא תפורים אינם אפילו בהם, לצאת מותר
צבעונין  מיני של תכשיטים אבל קיימא, של בקשר
אם  אלא לבגד, קשורים הם אפילו ייפלו שמא חוששים

לבגד  תפורים הם .23כן
äãéá íàéáúå [ãë בכובע לצאת יכולות הבתולות גם -

אחר  ראש כיסוי היטב 25או מהודק שיהיה יקפידו אך ,
ברוח  יעוף .26שלא

zetqede mipeiv
ואיתוקמה.20) ד"ה ע"ב נז דף חננאל רבינו
שרי 21) אי נשאלתי כז: סי' ח"א משה באר שו"ת

- עיגול בחצי העשוי' - מסרק עם לצאת להבתולות
אוגרת  ועי"ז לבנה, כחצי המסרק וצורת שבשערותיהן,
כי  שערותיה, לסרוק כלל נעשה אינו הזה ומסרק שערותיה,
זה  ומסרק הרבה.. מזה זה רחוקות כזה מסרק של השינים
המסרק  שיני נאחזין היטב הדק כי משערה שיפול אפשר אי

ראשה. בשער
דרך  כזה מסרק להסיר בחול הבתולות דרך אין שאם השבתי
שרי, ואנה אנה העומדות השערות ולהשכיב הילוכן

אסור. ובלאה"כ
ככסף 22) חשוב ואינו כך הולכות עניות נשים שרק אף

לחברותיה. להראות תורידם שמא חוששים וזהב,
חוששים 23) שלא שאף סכ"ב שא סי' על לעיל נתבאר

מכלֿמקום  קיימא, של בקשר הקשור תכשיט להתרת

אם (·˙ÌÈËÈ˘Î)חוששים אלא בידה, ותביאנו ייפול שמא
וכן  ייפול, שלא יפה אותו שתוקעין יקר תכשיט הוא כן
בפמ"ג  אבל לשבכה", "תפורים כאן שוע"ר מלשון מדוייק
שא  בסי' וכן א, (ס"ק ובתהל"ד בזה, הסתפק ה ס"ק מש"ז
כשהם  להתיר כתב והוא) ד"ה הלכה בביאור וכן טו, ס"ק
ייפול  שמא חוששים ולא קיימא, של בקשר לשבכה קשורים

תסירם. שמא אלא
פרועות 24) לילך שדרכן בתולות ס"ד: עה סי' לעיל ראה

בהן. שרגילין כיון כנגדן לקרות מותר ראש...
סכ"ג)25) (כדלהלן בתכשיטין היתר שנהגו מה פי על

להלן  וראה בלבד, לקישוט המשמש בכובע גם לצאת מותר
נכרית. פאה לעניין טז סעיף

שלא 26) להקפיד צריכות תמיד, ראשן מכסות שאינן כיון
נ. סעיף שא סי' לעיל כמבואר ייפול

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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מנחה ‡ להתפלל צריך שחרית התפלל ולא נאנס או טעה
שצריך  לתשלומין והב' מנחה לשם הראשונה שתים
התשלומין  לתפלת שעה חובת שהיא המנחה תפלת להקדים
לא  לתשלומין הראשונה שתהא בדעתו שהיתה היפך ואם
אותה  לחזור וצריך לתשלומין שהיא תפלה חובת ידי יצא
תשלומין  תקנו שלא (לפי שעה חובת שהוא התפלה אחר
ומשלים  חוזר שאז שעה חובת שהיא בתפלה כשעוסק אלא
כמו  אח"כ ולא לכן קודם ולא בתפלותיו שפסק מה
תפלה  להתפלל שצריך מקום בכל הדין וכן שיתבאר)

לתשלומין.

גילה  א"כ אלא ולהתפלל לחזור שא"צ לומר מפקפקים ויש
והראשונה  חובה לשם היא שהשניה בתפלתו בפירוש דעתו
ולא  בשניה והבדיל שבת מוצאי שהוא וכגון לתשלומין
לחדש  לדבריהם לחוש ויש שיתבאר כמו בראשונה הבדיל
לבטלה  ברכה חשש אין שאז ומתפלל כשחוזר דבר איזה

א': סעיף ק"ז בסי' שנתבאר כמו הכל לדברי

ערבית · להתפלל צריך מנחה התפלל ולא נאנס או טעה
ואע"פ  לתשלומין והב' ערבית לשם הראשונה שתים
יומו  שעבר כיון אומרים אין הקרבנות כנגד הן שהתפלות
הרחמים  בקשת הן התפלות מקום שמכל כיון קרבנו בטל
שכר  לו שאין אלא תפלה שכר לו יש שיתפלל אימת וכל

בזמנה: תפלה

שתים ‚ שחרית מתפלל ערבית התפלל ולא נאנס או טעה
לאכול  ואסור לתשלומין והשניה שחרית לשם הראשונה

להפסיק: צריך אין התחיל ואם השניה שיתפלל עד

וברכות „ תשלומין לה שאין אומרים יש שמע קריאת אבל
שנתבאר  כמו תשלומין להן אין הכל לדברי שמע קריאת

נ"ח: בסימן

* * *
שחרית ‰ תפלת אחר מיד לתשלומין יתפלל שלא וטוב

כדי  אפים) נפילת (שאחר באשרי ביניהם יפסיק אלא
תורה  של תנחומין דברי מתוך תשלומין בתפלת גם לעמוד

ב'. סעיף רל"ד בסי' שיתבאר כמו

לומר  טוב שתים ערבית או שתים מנחה כשמתפלל וכן
כדי  בשהייה די הדין שמן אע"פ לתפלה תפלה בין אשרי
שלא  הזהיר הזוהר אך ק"ה בסי' כמ"ש אמות ד' הילוך
אא"כ  ערבית אחר או מנחה אחר לדוד תהלה מזמור לומר

חובה: בתורת ולא בתורה כקורא יאמרנו

Â והוא שתים מנחה או שתים שחרית להתפלל שצריך מי
רם: בקול התפלה שמחזיר במה יוצא ש"ץ

Ê תפלה בזמן אלא שהפסיד לתפלה תשלומין אין
אם  כגון תפלה זמן שאינה בשעה לא אבל לה) (הסמוכה
אינו  שעה חובת שהיא תפלה שהתפלל אחר הרבה שהה
תקנו  שלא לפי שהפסיד תפלה לתשלומי עוד להתפלל יכול
שהיא  בתפלה שעוסק בזמן אלא שהפסיד לתפלה תשלומין
ומשלים  חוזר הוא בתפלה עסוק שהוא כיון שאז שעה חובת

בתפלותיו: שפשע מה

Á כגון בלבד לה הסמוכה לתפלה אלא תשלומין תקנו לא
ערבית  מתפלל מנחה ולא שחרית התפלל ולא טעה אם
הסמוכה  תפלה שהיא מנחה לתשלומי האחרונה שתים

תפלות. בשאר וכן תשלומין לה אין שחרית אבל לערבית

מתפלל  בשבת שחרית התפלל ולא טעה אם מקום ומכל
למוסף  ענין שאין לפי מוסף עבר שכבר אע"פ שתים מנחה
נקראות  הם ולכן התמידים במקום שהם ומנחה שחרית עם
שהוא  כיון ביניהם מפסיק שהמוסף אע"פ לזו זו סמוכות

לגמרי: אחר ענין

Ë לאותה הסמוכה לתפלה אלא תשלומין שאין אע"פ
מכל  תשלומין להם אין שהפסיד אחרות ותפלות תפלה
כמו  דבר בהן ושיחדש נדבה אותן להתפלל רוצה אם מקום
מי  ולכן כן לעשות ונכון בידו הרשות ק"ז בסי' שנתבאר
נכון  נקי המקום היה ולא בתפיסה תפוס או חולה שהיה
בהן  ויחדש שהפסיד התפלות כל יתפלל שכשיצא הדבר

דבר.

ויבא. יעלה בכולן מזכיר חודש בראש מתפיסה יצא ואם

כמו  למחר עד בנדבה ישלימן לא בשבת יצא אם (אבל
ק"ז): בסי' שנתבאר

* * *
È שהאיך תשלומין לה אין מוסף התפלל ולא היום כל עבר

ז' תקנו לא וגם מוסף זמן עבר וכבר הקרבנות יקרא
בלבד  שפתינו פרים ונשלמה משום אלא מוסף של ברכות
שהן  תפלות שאר אבל קרבנו בטל זמנו עבר ודאי ובזה

היום: כל שיתפלל ולואי הרחמים בקשת

‡È מי אבל לאנוס או לשוגג אלא תשלומין תקנו לא
אפילו  תשלומין לה אין אחת תפלה התפלל ולא שהזיד
וגו' לתקן יוכל לא מעוות נאמר ועליו לה הסמוכה בתפלה
שכיון  חידוש וא"צ נדבה אותו יתפלל רוצה אם מקום ומכל
חידוש  שום בלי להשלימה חייב היה שוגג היה שאם
לו  ויש כשוגג מזיד עושה בנדבה מתפלל שהוא ועכשיו
שכר  לו שאין אלא רחמים ובקשת תחנונים תפלת שכר

הרשות: תפלת שכר אלא מצוה תפלת

·È בנפש בשאט התפלה כשמבטל אלא מזיד נקרא אינו
שלא  ממונו בצורך טרוד שהיה מי אבל טרדא שום בלי
שעשה  אע"פ מלהתפלל הפסיד כך ידי ועל הפסד לידי יבא
מכל  ממון הפסד משום תפלה זמן לעבור שאסור כדין שלא
תשלומין  יהא שלא לענין ופושע מזיד נקרא אינו מקום

לתפלתו.

אע"פ  אונס חשוב הזמן יודע היה ולא שכור שהיה מי וכן
סבור  שהיה מפני התפלה זמן שהגיע אחר לשתות שהתחיל
המועט  היין מן שיפיג לאחר להתפלל שהות לו שיהיה
אחר  לבו נמשך ואח"כ מיושבת בדיעה לשתות שהתחיל
נשאר  שלא עד כך כל ונשתכר התפלה על ושכח המשתה

התפלה. זמן עבור טרם מעליו יינו להסיר שהות

שהיה  בעוד התפלל ולא עסק באיזה מתעסק שהיה מי וכן
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זמן  לו ישאר שעדיין סבור שהיה מפני להתפלל זמן לו
כך  ובין כך ובין בו מתעסק שהוא עסק אותו שיגמור לאחר
אינו  התפלה זמן שעבר עד בעסקו ונמשך התפלה על שכח
אם  אפילו תשלומין לו ויש הוא כאנוס שהשוכח מזיד נקרא
והוא  התפלה זמן משהגיע האסורים מהעסקים הוא העסק

ה  ביטל שלא כיון באיסור זה בעסק בשאט התחיל תפלה
ושכח  העסק שיגמור אחר להתפלל סבור היה אלא בנפש

אח"כ:

* * *
‚È התיבה לפני וירד לערבית סמוך הכנסת לבית שבא מי

אין  מנחה התפלל לא ועדיין יום מבעוד ערבית והתפלל
המנחה  זמן עבר לא שעדיין כיון התפלל ולא להזיד לדמותו
שאי  לומר תמצא אם ואף מיד מנחה להתפלל צריך לפיכך
שכבר  כיון שעה באותה המנחה תפלת להתפלל לו אפשר
ערבית  אלא יהא לא מקום מכל ערבית בתפלת לילה עשאו

מנחה. לתשלומי והשניה שתים

שכבר  כיון בשניה גם ויבא יעלה יזכיר חודש ראש הוא ואם
חודש: ראש עליו קבל

„È ערבית מתפלל שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה
והשניה  ערבית לשם הראשונה שבת של שתים
ידי  יצא לא חול של השניה התפלל ואם לתשלומין

שבת. הזכרת בלי בשבת תפלה שאין תשלומין

ערבית  מתפלל חודש ראש בערב מנחה התפלל לא אם וכן
ולא  בראשונה ויבא יעלה אמר ואם חודש ראש של שתים
חוזרין  שאין לחזור א"צ בשתיהן אמר שלא או בשניה
את  מקדשין שאין מפני בערבית חודש ראש הזכרת בשביל
הזכיר  אם אבל תכ"ב בסי' שיתבאר כמו בלילה החודש
בשביל  ולהתפלל לחזור צריך בראשונה ולא בשניה
תשלומי  לשם בראשונה שכיון דעתו שגילה לפי תשלומין
חודש  ראש של בה הזכיר לא ולכן חודש ראש ערב מנחת
תפלת  והמקדים חודש ראש של ערבית לשם כיון ובשניה
תשלומין  ידי יצא לא שעה חובת שהיא לתפלה תשלומין
שכח  אם אבל במזיד כן שעשה והוא למעלה שנתבאר כמו

שיתבאר: כמו לחזור א"צ בראשונה להזכיר

ÂË שחרית והתפלל חודש בראש ערבית התפלל ולא טעה
ולהתפלל  לחזור צריך בב' ויבא יעלה ושכח שתים
בשביל  חוזרין אין ובערבית ערבית לתשלומי שהוא אע"פ
בלילה  החודש קידוש שאין מפני זהו חודש ראש הזכרת

ולהתפלל: לחזור צריך ביום אותה שמתפלל עכשיו אבל

* * *
ÊË במוצאי ערבית מתפלל בשבת מנחה התפלל ולא טעה

מבדיל  ואינו בראשונה מבדיל חול של שתים שבת
בהזכרת  כן שאין מה אחת בפעם די שהבדלה לפי בשניה

בכל להזכיר שצריך חודש צריך ראש לכן שבהן התפלות
שנתבאר  כמו בהם שמתפלל תשלומין בתפלת להזכיר ג"כ
א"צ  בשתיהן הבדיל לא אם וכן יצא בשתיהן הבדיל ואם
הואיל  בתפלה הבדלה הזכרת בשביל חוזרין שאין לחזור

רצ"ד. בסי' שיתבאר כמו הכוס על לאומרה ויכול

עלתה  שניה בשניה והבדיל בראשונה הבדיל לא אם אבל

ולהתפלל  לחזור וצריך עלתה לא ראשונה ערבית לשם לו
לשם  בראשונה שכיון דעתו שגילה לפי מנחה לתשלומי י"ח
לשם  כיון ובשניה בה הבדיל לא ולכן שבת מנחת תשלומי
שכח  אם אבל במזיד הבדיל שלא והוא שבת מוצאי ערבית
שעשה  כיון דעתו גילה לא שהרי לחזור א"צ בה מלהבדיל

דעת: בלא

ÊÈ שבת של הזכיר ולא י"ח והתפלל שבת של במנחה טעה
אם  ולהתפלל לחזור וצריך חובתו ידי יצא שלא אע"פ
שחשכה  עד נזכר לא אם מקום מכל יום מבעוד נזכר הוא
יתפלל  לא ג"כ בערבית שהרי שתים ערבית להתפלל א"צ
כלום  ירויח ולא במנחה שהתפלל כמו חול של י"ח רק
ה"ז  במנחה יצא שלא שכיון אומרים ויש אלו בתשלומין
והדבר  שתים ערבית להתפלל שצריך כלל התפלל לא כאלו
וא"צ  נדבה בתורת הב' יתפלל ספק ידי ולצאת מוכרע
חידוש  לך אין הספק על שמתפלל שכיון דבר בה לחדש

ק"ז. בסי' שנתבאר כמו מזה גדול

ובלילה  חודש ראש של במנחה ויבא יעלה הזכיר לא אם וכן
צריך  חודש ראש ג"כ בלילה אם אבל חודש ראש אינו
יעלה  הזכרת ירויח שהרי הכל לדברי שתים ערבית להתפלל

ב'. יו"ט בליל הדין וכן תשלומין בתפלת ויבא

אותם  שירויח הרוח משיב או ומטר טל ותן שכח אם וה"ה
תשלומין: בתפלת

* * *
ÁÈ בזמנה שלא בתפלה ימים שאר מאורע ומזכיר הטועה

או  מועד של וחולו חודש בראש שלא ויבא יעלה כגון
אפילו  מיד פוסק שטעה נזכר אם בחול ויו"ט שבת של
כל  או הברכה שגמר לאחר עד נזכר לא ואם הברכה באמצע
חשובים  ימים שאר מאורע הזכרת שאין אומרים יש התפלה
הברכה  לתחלת או לראש לחזור להצריכה בתפלה הפסק

כאלו  שדינו וי"א בה באמצע שהפסיק בשיחה הפסיק
בה  שהפסיק הברכה לתחלת או לראש לחזור שצריך התפלה
שספק  אע"פ הלכה) (ולענין ק(י)"ד בסי' שנתבאר דרך על
שיתפלל  והלואי הואיל בתפלה מקום מכל להקל ברכות
ויתפלל  יחזור מוכרע שהדבר מקום כל לפיכך היום כל אדם

שנתבאר: כמו דבר בה לחדש צריך ואין נדבה בתורת

אונס: או טעות לסיבת התפלל שלא מי קח סימן א' חלק

(של ‡ י"ח מתפללין צבור ומצא הכנסת לבית הנכנס
י"ח  להתחיל יכול אם עדיין עוברת השעה ואין מנחה)
אל  לאו ואם יתפלל לקדושה הש"ץ יגיע שלא עד ולגמור
חשוב  זה שאמן הקדוש האל אחר אמן שיענה  עד יתפלל
אח"כ  שישמע שיודע או קדושה כבר שמע ואם כקדושה

להמתין. א"צ

ולגמור  להתחיל יכול אם ערבית מתפללין הצבור מצא ואם
לענות  שיוכל בענין י"ח שלאחר לקדיש ש"ץ שיגיע עד
אם  אפילו נ"ו בסי' שנתבאר דרך על רבא שמיה יהא אחריו
ואם  יתפלל שם כמ"ש רבא שמיה יהא אמן לענות יוכל לא
לפי  בערבית קדיש כבר ששמע אע"פ יתפלל אל לאו

קצבה. לו אין שהקדיש
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זמן  לו ישאר שעדיין סבור שהיה מפני להתפלל זמן לו
כך  ובין כך ובין בו מתעסק שהוא עסק אותו שיגמור לאחר
אינו  התפלה זמן שעבר עד בעסקו ונמשך התפלה על שכח
אם  אפילו תשלומין לו ויש הוא כאנוס שהשוכח מזיד נקרא
והוא  התפלה זמן משהגיע האסורים מהעסקים הוא העסק

ה  ביטל שלא כיון באיסור זה בעסק בשאט התחיל תפלה
ושכח  העסק שיגמור אחר להתפלל סבור היה אלא בנפש

אח"כ:

* * *
‚È התיבה לפני וירד לערבית סמוך הכנסת לבית שבא מי

אין  מנחה התפלל לא ועדיין יום מבעוד ערבית והתפלל
המנחה  זמן עבר לא שעדיין כיון התפלל ולא להזיד לדמותו
שאי  לומר תמצא אם ואף מיד מנחה להתפלל צריך לפיכך
שכבר  כיון שעה באותה המנחה תפלת להתפלל לו אפשר
ערבית  אלא יהא לא מקום מכל ערבית בתפלת לילה עשאו

מנחה. לתשלומי והשניה שתים

שכבר  כיון בשניה גם ויבא יעלה יזכיר חודש ראש הוא ואם
חודש: ראש עליו קבל

„È ערבית מתפלל שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה
והשניה  ערבית לשם הראשונה שבת של שתים
ידי  יצא לא חול של השניה התפלל ואם לתשלומין

שבת. הזכרת בלי בשבת תפלה שאין תשלומין

ערבית  מתפלל חודש ראש בערב מנחה התפלל לא אם וכן
ולא  בראשונה ויבא יעלה אמר ואם חודש ראש של שתים
חוזרין  שאין לחזור א"צ בשתיהן אמר שלא או בשניה
את  מקדשין שאין מפני בערבית חודש ראש הזכרת בשביל
הזכיר  אם אבל תכ"ב בסי' שיתבאר כמו בלילה החודש
בשביל  ולהתפלל לחזור צריך בראשונה ולא בשניה
תשלומי  לשם בראשונה שכיון דעתו שגילה לפי תשלומין
חודש  ראש של בה הזכיר לא ולכן חודש ראש ערב מנחת
תפלת  והמקדים חודש ראש של ערבית לשם כיון ובשניה
תשלומין  ידי יצא לא שעה חובת שהיא לתפלה תשלומין
שכח  אם אבל במזיד כן שעשה והוא למעלה שנתבאר כמו

שיתבאר: כמו לחזור א"צ בראשונה להזכיר

ÂË שחרית והתפלל חודש בראש ערבית התפלל ולא טעה
ולהתפלל  לחזור צריך בב' ויבא יעלה ושכח שתים
בשביל  חוזרין אין ובערבית ערבית לתשלומי שהוא אע"פ
בלילה  החודש קידוש שאין מפני זהו חודש ראש הזכרת

ולהתפלל: לחזור צריך ביום אותה שמתפלל עכשיו אבל

* * *
ÊË במוצאי ערבית מתפלל בשבת מנחה התפלל ולא טעה

מבדיל  ואינו בראשונה מבדיל חול של שתים שבת
בהזכרת  כן שאין מה אחת בפעם די שהבדלה לפי בשניה

בכל להזכיר שצריך חודש צריך ראש לכן שבהן התפלות
שנתבאר  כמו בהם שמתפלל תשלומין בתפלת להזכיר ג"כ
א"צ  בשתיהן הבדיל לא אם וכן יצא בשתיהן הבדיל ואם
הואיל  בתפלה הבדלה הזכרת בשביל חוזרין שאין לחזור

רצ"ד. בסי' שיתבאר כמו הכוס על לאומרה ויכול

עלתה  שניה בשניה והבדיל בראשונה הבדיל לא אם אבל

ולהתפלל  לחזור וצריך עלתה לא ראשונה ערבית לשם לו
לשם  בראשונה שכיון דעתו שגילה לפי מנחה לתשלומי י"ח
לשם  כיון ובשניה בה הבדיל לא ולכן שבת מנחת תשלומי
שכח  אם אבל במזיד הבדיל שלא והוא שבת מוצאי ערבית
שעשה  כיון דעתו גילה לא שהרי לחזור א"צ בה מלהבדיל

דעת: בלא

ÊÈ שבת של הזכיר ולא י"ח והתפלל שבת של במנחה טעה
אם  ולהתפלל לחזור וצריך חובתו ידי יצא שלא אע"פ
שחשכה  עד נזכר לא אם מקום מכל יום מבעוד נזכר הוא
יתפלל  לא ג"כ בערבית שהרי שתים ערבית להתפלל א"צ
כלום  ירויח ולא במנחה שהתפלל כמו חול של י"ח רק
ה"ז  במנחה יצא שלא שכיון אומרים ויש אלו בתשלומין
והדבר  שתים ערבית להתפלל שצריך כלל התפלל לא כאלו
וא"צ  נדבה בתורת הב' יתפלל ספק ידי ולצאת מוכרע
חידוש  לך אין הספק על שמתפלל שכיון דבר בה לחדש

ק"ז. בסי' שנתבאר כמו מזה גדול

ובלילה  חודש ראש של במנחה ויבא יעלה הזכיר לא אם וכן
צריך  חודש ראש ג"כ בלילה אם אבל חודש ראש אינו
יעלה  הזכרת ירויח שהרי הכל לדברי שתים ערבית להתפלל

ב'. יו"ט בליל הדין וכן תשלומין בתפלת ויבא

אותם  שירויח הרוח משיב או ומטר טל ותן שכח אם וה"ה
תשלומין: בתפלת

* * *
ÁÈ בזמנה שלא בתפלה ימים שאר מאורע ומזכיר הטועה

או  מועד של וחולו חודש בראש שלא ויבא יעלה כגון
אפילו  מיד פוסק שטעה נזכר אם בחול ויו"ט שבת של
כל  או הברכה שגמר לאחר עד נזכר לא ואם הברכה באמצע
חשובים  ימים שאר מאורע הזכרת שאין אומרים יש התפלה
הברכה  לתחלת או לראש לחזור להצריכה בתפלה הפסק

כאלו  שדינו וי"א בה באמצע שהפסיק בשיחה הפסיק
בה  שהפסיק הברכה לתחלת או לראש לחזור שצריך התפלה
שספק  אע"פ הלכה) (ולענין ק(י)"ד בסי' שנתבאר דרך על
שיתפלל  והלואי הואיל בתפלה מקום מכל להקל ברכות
ויתפלל  יחזור מוכרע שהדבר מקום כל לפיכך היום כל אדם

שנתבאר: כמו דבר בה לחדש צריך ואין נדבה בתורת

אונס: או טעות לסיבת התפלל שלא מי קח סימן א' חלק

(של ‡ י"ח מתפללין צבור ומצא הכנסת לבית הנכנס
י"ח  להתחיל יכול אם עדיין עוברת השעה ואין מנחה)
אל  לאו ואם יתפלל לקדושה הש"ץ יגיע שלא עד ולגמור
חשוב  זה שאמן הקדוש האל אחר אמן שיענה  עד יתפלל
אח"כ  שישמע שיודע או קדושה כבר שמע ואם כקדושה

להמתין. א"צ

ולגמור  להתחיל יכול אם ערבית מתפללין הצבור מצא ואם
לענות  שיוכל בענין י"ח שלאחר לקדיש ש"ץ שיגיע עד
אם  אפילו נ"ו בסי' שנתבאר דרך על רבא שמיה יהא אחריו
ואם  יתפלל שם כמ"ש רבא שמיה יהא אמן לענות יוכל לא
לפי  בערבית קדיש כבר ששמע אע"פ יתפלל אל לאו

קצבה. לו אין שהקדיש
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בערב  בין בשחר בין ואילך עלינו שמן הקדישים מקום ומכל
עליהם. להמתין שא"צ אפשר מנהג אלא שאינן כיון

צריך  ברכו עדיין שמע לא והוא שמע על פורסים אם אבל
קדיש  בלא אותו אומרים אם ואפילו ברכו בשביל להמתין

בערבית: כגון

* * *
לכן · קודם שנכנס או קדושה אחר הכנסת לבית נכנס ואם

שיגיע  עד ולגמור להתחיל יכול אם לאח"כ עד והמתין
ברכת  אחר אמן לענות שיוכל בכדי תפלה לשומע הש"ץ
יתפלל  וקדיש כקדושה חשוב ג"כ זה שאמן תפלה שומע
ומוסף  ויו"ט בשבת וכן מודים לאחר עד יתפלל אל לאו ואם
אלא  יתפלל לא תפלה שומע של אמן בהם שאין חודש ראש
שישחה  כדי למודים ש"ץ שיגיע קודם לגמור יכול כן אם
עמהם  יכרע לא והוא יכרעו הם שאם במודים הצבור עם
(וכן  לו ומשתחוים כורעים שחביריו במי ככופר נראה יהא

בעלינו). כגון ומשתחוים כורעים שהצבור מקום בכל

מהברכות  לאחת או למודים להגיע יכול אם הדין והוא
שלא  פי על ואף יתפלל למודים ש"ץ כשיגיע בהן ששוחים

שהצב  מודים לומר כיון יכול כלום בכך אין אומרים ור
עמהם. ששוחה

בתפלת  אפילו או במנחה או במוסף אמורים דברים במה
עד  אמר אם אבל ישראל גאל חתימת קודם וממתין שחרית
סמיכת  משום ולענות להמתין עוד יכול שאינו ישראל גאל
לו  ונזדמן מיד ולהתפלל להתחיל ומוכרח לתפלה גאולה
ישחה  באמצען הברכות באחת והוא למודים ש"ץ שמגיע
אינו  אם אבל הברכות כל באמצע לשחות שמותר עמו
באמצע  שישחה סמך על יתחיל לא מיד להתחיל מוכרח
ברכה  באמצע שיהיה לצמצם יוכל לא שמא כי ברכה איזו
בסופה  או ברכה בתחלת יהיה אלא למודים ש"ץ כשמגיע
והודאה  באבות אלא בסופה או ברכה בתחלת שוחין ואין
לצמצם  לבו יתן ואם [קי"ג] (קל"ג) בסי' שיתבאר כמו בלבד

בתפלתו: יפה יכוין ולא יטרד בזה

הצבור: עם בתפלתו לכוין היחיד יתנהג איך דין קט סימן א' חלק
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daeyz ixry

¯Â‡È·Â'כו אלומים מאלמים בענין ידוע הנה הדברים
דבחי' בירור בחי' א' בירורי' מיני ב' שיש
מעולם  לאין היש ביטול בחי' הנקרא שזהו כו' ב"ן
דרפ"ח  בירורים בחי' וזהו כו' היחוד לעולם הפירוד
הוא  שני בירור בחי' אבל כו' ורע טוב כעה"ד כו'
בבחי' הכל נברר שכבר שלאחר בירור אחר בירור

ועו  חוזר לאין היש עצמו ביטול אין בבחי' ונכלל לה
אא"ס  המשכת בחי' נמשך ומזה מ"ה בירור בחי' והוא
ולא  כו' מ"ה דשם העצמי ביטול בבחי' תמיד באצי'
אלומתי  קמה וזהו במ"א וכמ"ש כלל היש ביטול בחי'
דאצי' ז"א יסוד בחי' דיוסף ב' בירור בחי'
דמ"ה  ביטול בבחי' גם הרי כו' לאלומתי ותשתחווינה
שאין  רק כו' אלומתי שנקרא מאחר עבוד' לשון שייך
האמיתי  ביטול בחי' אלא כו' הנפרד היש ביטול זה
רק  שאינו התפלה מן שפטור אומנתו תורתו ענין כמו
שיהיה  דישראל העבודה בחי' וזהו כו' היש ביטול
בחי' והוא וכל מכל הרע שיבוער גם המשיח בימות
בחי' שייך הרי דאצי' מ"ה בבחי' אבל היש ביטול

המוחין  שבגדלות עבודה בחי' וזהו כנ"ל ג"כ עבודה
כו' והריחו במשיח (וז"ש כו' העצמי מה בחי' דחכמה
במל' מגיע ששרשו דע"י חוטמא בבחי' ודאין דמורח
לג"ר  ומקור שרש העולמים מחי דפרחא נשמתא דא"ס
מעבודה  גם למעלה וזהו כנ"ל מאד וזהו כו' דא"ק
ומקור  פנימיות מבחי' זהו כי דח"ע המוחין דגדלות
ומבואר  כידוע כו' הפשוט ורצון הפשוט התענוג
שהוא  המוחין שבקטנות עבודה בחי' אבל במ"א)
כו' אלומים מאלמים כמו לאין הנפרד היש ביטול
כו' זרים ועמדו וז"ש אחרים ע"י נעשית זו מלאכה
עכשיו  דישראל עבודה במדריגת דאוה"ע הגרים שיהיו
וא"כ  כלל נפרד בחי' לעולם יהיה שלא ואע"פ כנ"ל
הענין  כו' בזרים גם לעולם דקטנות עבודה שייך איך
מבחי' הרבה למעלה ג"כ דלע"ל דקטנות דעבודה הוא
דקטנות  העבודה יהיה אז כי עכשיו דרפ"ח הבירורים
כלל  רע בחי' שם שאין דאצי' דנוג"ה בירור בבחי'
הרגשת  והעדר ביטול בחי' רק כו' רע יגורך לא כמ"ש
מ"ה  ראו ראומה בפי' במ"א שכתוב כמה לבד עצמותו
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

ויתקנו  שיעבדו הגרים שהן זרים ידי על כן גם וזהו כו'
ומ"ה  אין לבחי' להביאו דאצי' דנוגה היש לבחי'
טפלי' יהיו אלא עצמם בשביל לא זה וגם כו' דאצי'
צאנכ' ורעו שאמר וזה עבודתם לעבוד לישראל ובטלי'
הנ"ל  המוחין גדלות בבחי' לישראל יסתיר שלא דוקא
בעצמ' לעבוד לישראל ואין דאצי' דנוג"ה היש בבחי'
עבודתו  לעבוד כמ"ש ג"כ כזו עבודה קטנו' בחי'
זרים  ידי על נעשית זו מלאכה אלא כו' עבודתו נכריה
עבודתם  ובעבור בשבילו שיעבדו העולם מאומות
שלהם  עליי' וזהו לישראל ונטפלו נכללו לישראל
בבחי' הן הרי בפ"ע נבדל דבר בחי' כשהיה משא"כ

של  הבירור לאחר גם אל נוג"ה אהפוך אז דכתיב הם
שתורתו  שרשב"י וזהו וד"ל. כו' ברורה שפה העמים

אפשר  אמר דאצי' שבמ"ה הב' בירור בבחי' אומנתו
רש"מ  עושין שישראל בזמן אלא כו' וזורע חורש אדם
כו' זרים ועמדו כמ"ש אחרים ע"י נעשית מלאכתן
תשלום  מצד ולא מלתא תליא רש"מ דבעושין
שאין  לפי כו' כשעושין עכשיו גם אלא לע"ל הבירורים
הבירורים  שהוא המצוות בקיום רש"מ עושין פי'
הרצון  מקור מבחי' הוא הפי' אלא לבד היש דביטול
של  רצונו עושין שמשם הרצון בעל שהוא הפשוט
דבחי' הב' בחי' אלא נפרד יש ביטול בבחי' ולא מקום
וכנ"ל  דאצי' דנוג"ה דבירור עבודה שייך לזה וגם מ"ה
אחרים  ידי על נעשה זה אלא כו' חורש אדם אפשר אם
רשב"י  וכמ"ש מאדך דבכל אהבה ע"י והיינו כנ"ל ג"כ

וד"ל: במ"א וכמ"ש כו' אתקטרנא קטירא בחד
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ויתקנו  שיעבדו הגרים שהן זרים ידי על כן גם וזהו כו'
ומ"ה  אין לבחי' להביאו דאצי' דנוגה היש לבחי'
טפלי' יהיו אלא עצמם בשביל לא זה וגם כו' דאצי'
צאנכ' ורעו שאמר וזה עבודתם לעבוד לישראל ובטלי'
הנ"ל  המוחין גדלות בבחי' לישראל יסתיר שלא דוקא
בעצמ' לעבוד לישראל ואין דאצי' דנוג"ה היש בבחי'
עבודתו  לעבוד כמ"ש ג"כ כזו עבודה קטנו' בחי'
זרים  ידי על נעשית זו מלאכה אלא כו' עבודתו נכריה
עבודתם  ובעבור בשבילו שיעבדו העולם מאומות
שלהם  עליי' וזהו לישראל ונטפלו נכללו לישראל
בבחי' הן הרי בפ"ע נבדל דבר בחי' כשהיה משא"כ

של  הבירור לאחר גם אל נוג"ה אהפוך אז דכתיב הם
שתורתו  שרשב"י וזהו וד"ל. כו' ברורה שפה העמים

אפשר  אמר דאצי' שבמ"ה הב' בירור בבחי' אומנתו
רש"מ  עושין שישראל בזמן אלא כו' וזורע חורש אדם
כו' זרים ועמדו כמ"ש אחרים ע"י נעשית מלאכתן
תשלום  מצד ולא מלתא תליא רש"מ דבעושין
שאין  לפי כו' כשעושין עכשיו גם אלא לע"ל הבירורים
הבירורים  שהוא המצוות בקיום רש"מ עושין פי'
הרצון  מקור מבחי' הוא הפי' אלא לבד היש דביטול
של  רצונו עושין שמשם הרצון בעל שהוא הפשוט
דבחי' הב' בחי' אלא נפרד יש ביטול בבחי' ולא מקום
וכנ"ל  דאצי' דנוג"ה דבירור עבודה שייך לזה וגם מ"ה
אחרים  ידי על נעשה זה אלא כו' חורש אדם אפשר אם
רשב"י  וכמ"ש מאדך דבכל אהבה ע"י והיינו כנ"ל ג"כ

וד"ל: במ"א וכמ"ש כו' אתקטרנא קטירא בחד

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig

•

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

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

`id LzFg`" :xn`PW ,FzFg` lFral `NW (e"vw)¤Ÿ¦§£¤¤¡©£§¦
"'Ek12.

oaEnxn`n xE`iaA ,xg` mFwnA x`AzpW dn iR lr ¨©¦©¤¦§¨¥§¨©¥§¥©£©
'a cEOr 'w xFn` dWxR xdGd13izFg`" wEqR lr l"Pd ©Ÿ©¨¨¨¡©©©©¨£¦

"'Ek `id ia` za14irnA xEAirA mcFrA `awEpe `"Gd iM , ©¨¦¦¦©¨§§¨§¨§¦¦§¥
xEAig oFWlE ,zFg`e g` mi`xwp `Oi` ohaA ,`Oi ¦̀¨§¤¤¦¨¦§¨¦¨§¨§¦

`Ed15'`peeg`' oiprA rEcIM ,16Îxg`e .deg`A milcBW ©¨©§¦§¨©§¨¨¤§¥¦§©§¨§©©
,cqgd ici lr mixqppe ,'xFg`A xFg`' md miclFPWM KM©§¤¨¦¥¨§¨§¦§¨¦©§¥©¤¤

`zi`cMixg` dWxR xdGA17."oirfb WixtE cqg `z`" : ¦§¦¨©Ÿ©¨¨¨©£¥¨¨¤¤¨¦¦§¦
W`xc dxiqPd oiprA xg` mFwnA oM mB x`Fan dfe§¤§¨©¥§¨©¥§¦§¨©§¦¨§Ÿ

dpWd18,xnFl dvFx ."odiYWl cg` lzFM dNgzOW" : ©¨¨¤¦§¦¨¤¤¨¦§¥¤¤©
riRWOdW cr ,milrnE ar WEalA zkWnp drRWddWM§¤©©§¨¨¦§¤¤¦§¨©§¦©¤©©§¦©
,eilr oFxzI Fl oi`e lAwOd mr drRWdd zbVdA deẄ¤§©¨©©©§¨¨¦©§©¥§¥¦§¨¨
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Î"ÂÓÎÂ מקבל כשהי' נער שנק' יהושע בענין יובן
כי  נעלה, היותר במדרגה ג"כ הי' רבו ממשה
לבנה  כפני יהושע ופני חמה כפני משה פני ארז"ל הנה
מהשמש  הארתה מקבלת שהיא בעת שהלבנה וכמו
שהי' בעת יהושע כמ"כ גבוה, יותר במדרגה היא
תמיד  מקבל שהי' נעלה יותר הי' רבו ממשה מקבל
משפיע  כשנעשה ואח"כ כו', ה' שמש משה מבחי'
ומאירה  משפעת שהיא בעת הלבנה כמו ע"ד הי' בפ"ע

כו'. דומה ואינו הארץ על
‰‰Â נער כמ"ש נער בשם מט"ט מלאך נק' למעלה

אמרו, עולם של שרו וארז"ל זקנתי גם הייתי
יש  והנה דיצי'. ו"ק מט"ט הקבלה וע"ד מט"ט, שהוא
דיצי' כשו"ק היינו היא הא' בחי', שני ג"כ בזה
ומשפיעין  עצמן שהם כמו היינו והב' מאצי', מקבלים
המ"ם  אחר ביו"ד מלא מיט"ט יש ולכן כו' למטה
שהוא  בעת והיינו (מט"ט), יו"ד בלא ויש (מיט"ט),
השפעה  הוא יו"ד (כי ביו"ד מיט"ט נק' מאצי' מקבל
המל' פ"ד אבי"ע שער בפרד"ס כו', חכ' יו"ד מאצי'
וכשמתלבשת  יו"ד נק' דאצי' הע"ס מכל כלולה כשהיא
משפיע  שהוא ובעת ביו"ד), מיט"ט נק' אזי במט"ט
ע"א  דפ"ח בזח"ב (וכמ"ש יו"ד בלא מט"ט נק' למטה
מיני' מתברכין יומא דההוא ע"ב דס"ג ח"ב בזהר וכ"כ
ביומוי  חד כל לתתא מזונא יהיב חד וכל יומין, שית כל
שיש  אלא שביעאה, ביומא דמתברכי' ברכה מההיא
מקבלי' דאצי' מדות שג' והיינו זו בחי' ג"כ באצי'
שההשפעה  נער ופי' בינה). בחי' היינו שביעאה מיומא
פי' זעירין, אתוון רברבין אתוון ע"ד קטנות בבחי' היא
שהם  אלא רברבין אתוון כמו הוא זעירין שאתוון

בקטנות. שההשפעה הוא נער בחי' וכמ"כ בצמצום
‰‰Â תמר אל כו' מלאך שולח אנכי הנה כתי' במשה

לפניך  מלאכי ילך כי כו' בקרבו שמי כי כו' בו

מט"ט  רבו כשם ששמו מט"ט זה בקרבו שמי (וארז"ל
פניך  אין אם כמ"ש לקבלו משה רצה ולא שדי) גימ'
שהוא  כמו מט"ט בחי' מלאך ששלח פי' כו', הולכים
שדי  שם בקרבו שמי כי מלאכי, וזהו מאצי' מקבל
לא  ואעפ"כ מאצי', מקבל שהוא כמו והיינו בקרבו
חמה  כפני משה שפני לפי והיינו לקבלו משה רצה
המלאך  לקבל רצה לא לכן אצי' בחי' היינו ה' שמש
בחי' הי' משה משא"כ מאצי' מקבל הי' המלאך כי
נעלה  היותר מדרגה שהוא עצמו אצי' בחי' ה' שמש

(ה' ביהושע אבל כתי'כו', המלאך אליו כשבא י"ד)
ארצה  פניו על יהושע ויפול באתי עתה ה' צבא שר
משה  בימי אבל לעוזרך, באתי עתה ופרש"י וישתחו,
שהי' יהושע פי' ע"ש, שנא' בי חפץ ולא באתי רבך
שהוא  כמו (ולא משפיע בחי' שהוא כמו נער בחי'
כמו  נער בחי' המלאך אליו כשבא לזה כנ"ל) מקבל
יהושע  קבלו ה' צבא שר כמ"ש מאצי' מקבל שהוא
נער  בחי' הי' אעפ"כ נער בחי' ג"כ הי' שהמלאך ואף

וכנ"ל. מאצי' מקבל שהוא כמו
ÏÎÂ'כתי עכשיו אבל כו', ויהושע משה בימי הי' זה

קאי  נערים פי' שריהם, נערים ונתתי ד') ג' (ישעי'
(כי  בעשי' וסנד"ל ביצי' מט"ט וסנד"ל, מט"ט על
אלו  בחי' ושני כידוע), מעשי' כ"א מאיר אינו בחו"ל
שהוא  כמו ולא בפ"ע שהוא כמו נער מבחי' רק הם
מכל  גבוה היא זו השפעה מ"מ אך כו'. מאצי' מקבל
שרים, מע' הוא ההשפעות שאר כי ההשפעות, שאר
מט"ט  מבחי' הוא לישראל ההשפעה בחי' משא"כ
שהוא  עולם של שרו נק' ולכן שרים ע' כולל שהוא
לך  יצוה מלאכיו כי כתי' ולכן כו', השרים כל הכולל
אמר  כמ"ש מקיפים בחי' שומרים בבחי' שהם לשמרך
שקאי  בזהר ואיתא י"ב) ך"א (ישעי' בוקר אתא שומר

כו'. ישראל את ששומר מט"ט על
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c"agרמב i`iyp epizeax zxezn
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

dPde (gkdkldd z` rcil `id hEWR iR lr dricId §¦¥©§¦¨©¦¨¦¥©¤©£¨¨
z` drhi `le hWRd z` rcil ,i"Wx WExiR iR lr©¦¥©¦¥©¤©§¨§Ÿ©§¤¤

.Fnvr©§
mrh rci ,cg` oiprA mi`xFn` F` mi`PY zFricaE§¥©¨¦£¨¦§¦§¨¤¨¥©©©
xnbC `ixhe `lwWaE ;cg`e cg` lM lW `xaqE,` §¨¨¤¨¤¨§¤¨§©§¨§©§¨¦§¨¨

Fzxaq dzid dn ahid rcil mikixv ,miwExitE zFiWEwA§§¥¦§¦¦¥©¥¥¨¨§¨§¨¨
WCgzp dnE ,Fl dWwEd df mEXOW dklddA dNgY§¦¨§©£¨¨¤¦¤§¨©¦§©¥
oWwnd zxaq lHan uExiYd m`e ;uExiYd ici lr dYr©¨©§¥©¥§¦©¥§©¥§¨©©©§¨
,FziiWEw xiqOW `N` oWwnd zxaq miIwO F` ,ixnbl§©§¥§©¥§¨©©©§¨¤¨¤¥¦§¨
xaC Fl WCgOW e` ,`iWEw Dpi`X Fl d`xOW m ¦̀¤©§¤¤¥¨§¨¤§©¥¨¨
,oM m`e ,FziiWEw dxq dfAW ,xzFi Dx`anE dklddA§©£¨¨§¨©¨¥¤¨¤¨¨§¨§¦¥

.uExiYd xg`l dkldd zpeEM `Ed Ki` rcil Kixv̈¦¥©¥©¨©©£¨¨§©©©¥
zFiWETd xEXiwe xcq xFnWl mikixv llM KxcaE§¤¤§¨§¦¦¦§¥¤§¦©§
.zFiWETd ici lr oiprd dPYWn minrtle .mivExiYde§©¥¦§¦§¨¦¦§©¤¨¦§¨©§¥©§
mikixv ,ibiltC i`xFn` F` i`PY ixzl oiWwnWM hxtaE¦§¨§¤©§¦¦§¥©¨¥£¨¥¦§¦¦§¦¦
mvrA miwExiRdn WCgzOde ,dfA xcQd c`n xFnWl¦§§Ÿ©¥¤¨¤§©¦§©¥¥©¥¦§¤¤
`lwXde ,mdinrhaE ,mzxaqE ,cg`e cg` lkl oiCd©¦§¨¤¨§¤¨§¨¨¨§©£¥¤§©©§¨
zpeEke hWR `Ed Ki` rcil ,dpWOd oicA `xnbC `ixhe§©§¨¦§¨¨§¦©¦§¨¥©¥§©§©¨©

.dfA WCgzPW dnE ,`xnbC `zniwF`d itl dpWOd©¦§¨§¦¨¦§¨¦§¨¨©¤¦§©¥¨¤
lke driC lM ,`ibEQd ihxR lM rcIX :`Ed llMde§©§¨¤¥©¨§¨¥©§¨¨¥¨§¨
iptA `xaq lM Epiid .Flv` dxExA didYW ± `xaq§¨¨¤¦§¤§¨¤§©§¨§¨¨¦§¥
lMW ,Flv` mixCEqn Eidi mNEke ,dxExA didY Dnvr©§¨¦§¤§¨§¨¦§§¨¦¤§¤¨

.`Fai FnFwn lr cg ¤̀¨©§¨
iptA dilr xFfgi ,miptA `ibEQd z` xnBW xg`e§©©¤¨©¤©§¨¦§¦©§¨¤¨¦§¥

Fnvr("orciix xrAi`" `xwPd)EWwdW dnE ,driC lM , ©§©¦§¨¦¤¥¤¨¥¨©¤¦§
lM hFlwie .xaCd zpwqn `Ed Ki`e ,EvxiYX dnE dilr̈¤¨©¤¦§§¥©§¨©©¨¨§¦§¨
dOM dR lrA xFfgl eilr cAki `le ,FgFnA ahid df¤¥¥§§Ÿ¦§©¨¨©§§©¤©¨

.ahid xaCd Flv` hlwEIW cr ,l"Pd otF`A minrR§¨¦§¤©©©¤§©¤§©¨¨¥¥

.`ibEQd lr zFtqFYd z` cFnli KM xg`e§©©©¦§¤©¨©©§¨

zxxFan i"Wx WExiR iR lr `ibEQdW xg`lE§©©¤©§¨©¦¥©¦§¤¤
:d`xi ,FgFnA ahid dhlwpe ,Flv` zxCEqnE§¤¤¤§§¦§§¨¥¥§¦§¤

`Ede ,oiprd xzFi mix`an wx mWExitA zFtqFYd m ¦̀©¨§¥¨©§¨£¦¥¨¦§¨§
mihxtn F` mix`aOW wx ,i"Wx zhiW iR lr oM mB©¥©¦¦©©¦©¤§¨£¦§¨§¦
`vFIW cr mvExize mziiWEw `Ed dfaE ,dfA mihxR§¨¦¨¤¨¤§¨¨§¥¨©¤¥
Kixve ,hxtl mpFvxW mixaCd ihxR F` ,xaCd xExiA¥©¨¨§¨¥©§¨¦¤§¨§¨¥§¨¦

r Fl WCgzPW dn rcil;mWExiR ici l ¥©©¤¦§©¥©§¥¥¨

`NW dn mix`anE ,xg` oiprA miWxtn minrtle§¦§¨¦§¨§¦§¦§¨©¥§¨£¦©¤Ÿ
.md mzhiW itl miWxtnE ,i"Wx zhiW itl Edl `gip¦¨§§¦¦©©¦§¨§¦§¦¦¨¨¥
minrtle ,`ibEQd lkA miWExiRd wENig rbFp minrtle§¦§¨¦¥©¦©¥¦§¨©§¨§¦§¨¦
Flv` zxxFan `ibEQdW xg`lE .dPOn cg` hxtA wx©¦§¨¤¨¦¤¨§©©¤©§¨§¤¤¤§
iwENigA lAlAzi `le ,xaCd z` rcil Fl dWwi `lŸ¦§¤¥©¤©¨¨§Ÿ¦§©§¥§¦¥
KM `ibEQd i"Wx WExiR itlC rcie ,miWExiRde zFhiXd©¦§©¥¦§¥©¦§¦¥©¦©§¨¨

.Kke KM zFtqFYd WExiR itlE ,Kke§¨§¦¥©¨¨§¨

zFnFwOn zFtqFYd miWwOW xaCd gikWe iEvnE¨§¨¦©©¨¨¤©§¦©¨¦§
`xnBd oiIrl uEgPW minrtl Wie ,q"WA mixg £̀¥¦©©§¥¦§¨¦¤¨§©¥©§¨¨
xW`ke .mziiWEw ahid rcil ickA dPOn miWwOW¤©§¦¦¤¨¦§¥¥©¥¥§¨¨§©£¤
lke ,DnFwnA `ibEQdA od ,oiprdA zFtqFYd milRltn§©§§¦©¨§¨¦§¨¥§©§¨¦§¨§¨
,dlFcB zEpizn dfl uEgp ,mixg` zFnFwOn m` oMW¤¥¦¦§£¥¦¨¨¤§¦§¨

FlkU xXwlE(jif orb`xhÎEv)mvr Epiid ,mzpeEM rcil §©¥¦§¨¤¦¥©©¨¨¨©§¤¤
lr miWwOW dn ,KM xg`e ;xaCd oiadl ,mdNW `xaQd©§¨¨¤¨¤§¨¦©¨¨§©©©©¤©§¦©
xzFi wnFrl F` zxg` `xaq icil mi`aE Ff `xaq§¨¨¨¦¦¥§¨¨©¤¤§¤¥
lM dR lrA oM mB xFfgl ,KM xg`e ;Dnvr Ff `xaqA¦§¨¨©§¨§©©©©§©¥§©¤¨
,daFh dhilwaE xCEqnE xxFan didIW ,mdNW lERlRd©¦§¤¨¤¤¦§¤§¨§¨¦§¦¨¨
.mdNW lERlRdn z`Gd `ibEQdA WCgzPW dn rcie§¥©©¤¦§©¥§©§¨©Ÿ¥©¦§¤¨¤
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

z"y'd - mixn`nd xtq

‰‰Â של הדרגה זו ובעבודה טוב, של דרגה הוא הבל
הבל  טוב". כי צדיק "אמרו שכתוב כמו צדיק,
אינו  הזה העולם הבא, העולם הוא שהעיקר סבור היה
הבא. לעולם הכנה לעשות יכול האדם שבו מקום אלא
שכלי  במבט ברא יתברך שהשם הבריאה על הביט הבל

תכלית  בשביל הזה העולם את ברא יתברך שהשם נכון
ברצונו  עלה כך כי הבורא, רצון היא והתכלית וכוונה,
גשמי. שיהיה עולם כזה יברא ברוךֿהוא שהוא ית'
דירה  לו להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאוה כתוב
לעצמו  לעשות התאווה ברוךֿהוא הבורא ִבתחתונים",
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

dPde (gkdkldd z` rcil `id hEWR iR lr dricId §¦¥©§¦¨©¦¨¦¥©¤©£¨¨
z` drhi `le hWRd z` rcil ,i"Wx WExiR iR lr©¦¥©¦¥©¤©§¨§Ÿ©§¤¤

.Fnvr©§
mrh rci ,cg` oiprA mi`xFn` F` mi`PY zFricaE§¥©¨¦£¨¦§¦§¨¤¨¥©©©
xnbC `ixhe `lwWaE ;cg`e cg` lM lW `xaqE,` §¨¨¤¨¤¨§¤¨§©§¨§©§¨¦§¨¨

Fzxaq dzid dn ahid rcil mikixv ,miwExitE zFiWEwA§§¥¦§¦¦¥©¥¥¨¨§¨§¨¨
WCgzp dnE ,Fl dWwEd df mEXOW dklddA dNgY§¦¨§©£¨¨¤¦¤§¨©¦§©¥
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‰‰Â של הדרגה זו ובעבודה טוב, של דרגה הוא הבל
הבל  טוב". כי צדיק "אמרו שכתוב כמו צדיק,
אינו  הזה העולם הבא, העולם הוא שהעיקר סבור היה
הבא. לעולם הכנה לעשות יכול האדם שבו מקום אלא
שכלי  במבט ברא יתברך שהשם הבריאה על הביט הבל

תכלית  בשביל הזה העולם את ברא יתברך שהשם נכון
ברצונו  עלה כך כי הבורא, רצון היא והתכלית וכוונה,
גשמי. שיהיה עולם כזה יברא ברוךֿהוא שהוא ית'
דירה  לו להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאוה כתוב
לעצמו  לעשות התאווה ברוךֿהוא הבורא ִבתחתונים",
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נשמתוֿ הזקן] [אדמו"ר הרבי אמר הנחותים, בין דירה
אינם  הטעמים כל כי הבריאה, על טעם שאין עדן
הקדושֿברוךֿ "נתאווה כתוב אלא [מובנים], טעמים
הוא  שהעולם להיות קושיא. כל אין תאווה ועל הוא"
התכלית  הוא עצמו הרצון במילא הבורא, רצון
יעשה  שהאדם היא הכוונה כוונה, יש ובתכלית
אמר  רוחניות, מגשמיות עושים איך רוחניות. מגשמיות
של  הפירוש רוחניות, היא יהודים של שגשמיות הרבי
פי  על היא הגשמיות שכאשר הוא יהודים של גשמיות
והן  ומסחר עסק של הגשמיות הן התורה, דיני
אדם, בני צרכי ושארי ושתייה אכילה של הגשמיות
את  ממלא האדם אזי תורה, עלֿפי הוא זה כל כאשר

ז  רוחניות, מהגשמיות נעשית ואז העליונה את הכוונה
האדם, עלֿידי מתבצעת העליונה שהכוונה אומרת
כך  רוחניות, מגשמיות [יותר] עושה שהאדם וככל
זו  עבודה שעלֿידי יותר, העליונה הכוונה מתמלאת
צאן, רועה היה הבל ולכן האדם, של השלמות נעשית
הבורא  בגדלות ולהתבונן רגוע להיות יוכל שהוא כדי
שריבוי  הוי'" מעשיך רבו "מה שכתוב כמו ברוךֿהוא,
הוא  הבריאה שענין ברוךֿהוא, הבורא מורה הנבראים
גם  פועלת זו והתבוננות ברוךֿהוא, הבורא בחיק רק

באמת. טובות מידות אצלו שנהיות
‰‰Â והרע הטוב האלוקים". עשה זה לעומת זה "את

מכתיר  "רשע ככתוב תמידית, במלחמה עומדים
והטוב  הטוב, את ומקיף מכתר הרע הצדיק", את

הרע  היצר של המלחמה וזו הרע. על להתגבר מתעורר
לפעמים  הנה ובמלחמה, תמידית. שהיא הטוב והיצר
שהרע  פעם קורה ואם השני, ולפעמים מתגבר אחד
ליפול  לא האדם צריך חסֿושלום, הטוב על מתגבר
תשובה, של עצה שיש לדעת אלא עצמו בעיני ברוחו
מדרכי  אחת וזו שחטא האדם את משפיל הרע היצר כי
שלא  כדי אותו ולהשפיל האדם את לבלבל הרע היצר
הבלבולים  נגד להתחזק האדם וצריך תשובה, יעשה
כמו  שחטא, מה כל על תשובה ולעשות הרע היצר של
אדם, וכל חטא. כל לתקן צריך כיצד בספרים שכתוב
כחות  מלמעלה לו נותנים שלו, והטבע המהות ערך לפי
אלה  גם הנה ובאמת עבודה, על והן תשובה על הן
בחוש  רואים שאנו כפי עלינו, לא קין של בדרגה שהם
וחכמים  רעות מדות בעלי מאד רעים אנשים שישנם
גם  להם יש באמת מלידה, בטבע אצלם שזה להרע
המידות  את ולהפך לשנות יכולים הם שאיתם כוחות
מדוע  טעם כתוב קין בשם ולכן טובות. למידות הרעות
רעות, מדות בעל הוא קין שהרי הגם קין, שם לו נתנו
הוא  כך כי הוי'", את איש "קניתי שמו של הטעם הנה
הרעות  המידות את ויהפך ישנה שהאדם העליון הרצון
רחמים, שזהו הוי' שם כאן כתוב ולכן טובות, למידות
אלקים  השם כתוב תשובה שזוהי שת השם ואצל
את  "ותקרא וזהו חוזק. עלֿידי באה תשובה כי דווקא,
שעלֿידיֿזה  תשובה של המדרגה היא זו שת", שמו

גבוהות. הכי למדרגות מגיע האדם

z"y ,ziy`xa ,c"qa
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רש"ל ·. הרב  לש"ץ ציווה שליט"א אדמו"ר (כ"ק
ה"יהי  הרחמים, אב תפילת לומר שיחי' גרינברג
לשלום  – שליט"א אדמו"ר כ"ק שתיקן – רצון"
בני  ולצעירי ישראל לכלל שברך" ו"מי המדינה,
כ"ק  המלחמה. מערכות בכל בצבא העובדים ישראל
שהש"ץ  העת בכל רגליו על עמד שליט"א אדמו"ר
מלה  הש"ץ עם בלחש ואמר התפילות, את אמר

אמר): ואחר־כך במלה.
אומר  המלך הגמרא 3דוד השכלתי". מלמדי "מכל

דבר 4אומרת  הן דבר, כל הארץ". מבהמות "מלפנו
ב'מלמדים'. אותנו סובבו ללמד. בא הפכו, והן טוב
בבריאת  הכוונה את לראות יכולים הדברים מכל
שיש  העליה והן לגוף התיקון הן בעולם, האדם

וכך  תורה של בענין הדבר כך על־ידי־זה. לנשמה
שרואים  כפי פרטית, השגחה של בענין הדבר
על־ידי  בעלי־תשובה נעשו אדם בני שכמה במוחש,

פרטית. השגחה של ענין
מלמד  שונים, מלמדים ישנם תורה ומלמדי בלומדי
הוא  אחד כל ראש־ישיבה. גמרא, מלמד דרדקי,
ללמד  יכול אינו דרדקי מלמד אחד. בדבר רק מלמד
אינו  וראש־ישיבה לראש־ישיבה, שזקוקים אלה את

דרדקי. למלמד שזקוקים אלה את ללמד יכול
שיכולים  השער, את פתח הזקן רבנו כ"ק הוד
ואיך  ללמוד מה לדעת שיש אלא כולם, אצל ללמוד

בשמחה" לקבולי "וצריך עד וכאשר 5ללמוד, ,
של  לאמיתו גלוי. טוב הדבר נעשה בשמחה מקבלים
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המצב  את וגם טוב, גם־כן הוא הרע הרי דבר,
בשמחה. לקבל צריך הנוכחי

המחלה,‚. את יודעים משיח. חבלי הם כעת
רפואה. חצי כבר זה  סיבתה את שיודעים ומחלה
חבלי  את חז"ל חזו שנה, מאות וחמש אלף לפני כבר

הגאולה. סוד את ידעו גם הם הנוכחיים, משיח
לים, מעבר ומשפחותיהם אחינו עם שעושים מה
לנו. זאת עושים כאילו לעצמינו לצייר צריכים
הדם  בלב , סכין לו תוחבים שלנו, האח את הורגים
בו, נעשה זה כאילו לעצמו לצייר שיש הרי ניגר,
זה  וציור – ח"ו – בלבו סכין תוחבים אותו, הורגים
תענוג, של ושתיה מאכילה להימנע לפעול צריך

והדומה. יופי לבושי
כשהוא  במנוחה, ולאכול לשבת יכול הוא כיצד

את יודע לייפות יכול הוא כיצד מרעב. גווע שאחיו
ונופל  בשלג ויחף ערום מתהלך אחיו כשבן עצמו
אחרי  במנוחה, גלידה אוכל זמן באותו והוא מיסורים,
הוא  – מה אלא עצמו?! את ומייפה דשנה ארוחה
זו  הרי לצדקה. מטבע ונותן בכיס ידו את מכניס
הריהו  – ממוות תציל צדקה – מוות של קופסא
הוא  המוות ואת המוות, לקופסת משהו משליך
הרגש, מתוך לתת צריכים צדקה לאחרים. משאיר

השני. את להרגיש
נביא „. שהיה למרות מהקב"ה, ברח הנביא יונה

אף־על־ השואבה, בית שמחת על־ידי לנבואה וזכה
וברח  מהקב"ה, להתחבא יכול שהוא סבר פי־כן

טובעת. שהספינה כלל ידע ולא נרדם בספינה,
ויונה  לים, חבילותיהם את השליכו כבר כולם
"מה  עליו, וצעק בא שרב ־החובל עד לישון, המשיך

נרדם" מדינה 6לך אניה, על קפצו אמריקה יהודי ,
שהספינה  כלל יודעים ולא ונרדמו, טובה, מאוד

יעורר. שרב ־החובל עד מחכים מדוע בסכנה.
חמשה  על עוברים זקנם, את המגלחים יהודים
לתער, סם בין ההבדל את יודעים אינם הם לאוין,
דוקרים  הם וכך לאוין, חמשה על הזמן כל ועוברים
לפארק  בשבת הולכים הם היהודי. בלב  דקירות חמש
בגלל  או כך על שידעו מבלי זה אם שבת, ומחללים
שבת  מחללים הם  שיהיה איך לב , שימת העדר
מאפה  דברי לקנות הולכות יהודיות נשים בפרהסיא.
לאכול  יכולים שלא חושבת היא בשבת, טריים
על־ידי־ בשבת. לקנות והולכת אתמול, שנאפו מזונות
בעליהן  את ועושות חולות, עצמן את עושות הן זה
מקבלים  כאבים, מקבלים הם חולים, – וילדיהן

מהעולם. ח"ו והולכים זריקות

המחללים  ולאחות לאמא לאבא, לומר צריכים
שהם  המשפחה, טהרת על שומרים ואינם שבת
אמנם  באים לאש. ואחיהם ילדיהם את שולחים
ו"שמע  כנפות' 'ארבע מהתפילין, הנוצרים המלאכים
לעומתם, אך טוב. וממליצים  החיילים של ישראל"
מחללי  והאמהות האבות את הדין מלאכי מביאים
טהרת  על שומרות שאינן האחיות את השבת,
נגדם. לעמוד מיכאל למלאך גם קשה ואז המשפחה,
באמת  הם הילדים להם, שנותנים החינוך לפי
שבת־קודש, מחללי והאמא האבא אך צדיקים,

ח"ו. – האש תוך אל ילדיהם את דוחפים
שי  השבת, על שימרו אחיות! אמהות, מרו אבות,

בני  כל ילדיכם. את ותצילו המשפחה טהרת על
ערכו. לפי אחד כל בתשובה, לחזור צריכים ישראל

ההורים, את ולעורר לבית מבית ללכת צריכים
ונכדיהם  ילדיהם את לשלוח והסבתות, הסבים
ילדיהם  את ששולחים אלה כשרים. לתלמודי־תורה
שהם  לדעת צריכים כשרים, לא לתלמודי־תורה

רח"ל. לשמד ילדיהם את מוסרים
אינם  שבת, שומרי שאינם הלא־כשרים המורים
הם  הרי – בכשרות מתנהגים אינם תפילין, מניחים

ברבים. לפרסם צריכים וזאת מיסיונרים, כמו
שהיו  הרבנים' 'אגודת של עבודתה זוהי בעצם,
וחינוך  בכלל, חינוך אודות ליהודים להסביר צריכים
הרבנים' כש'אגודת הזמן יגיע בוודאי בפרט. הכשר
אי־ניצול  על יצטערו לב  ובכאב מהתרדמה, תתעורר

זה. זמן
לריב  לא שהוא, כמו המצב את לכולם להסביר יש
הוא  מה לומר: צריכים שבת למחללי להסביר. אלא
'בעל  אינו גם־כן הוא – עצמו על מילא ממני. רוצה
ממנו, גדולים גיבורים שהיו לו לומר צריכים הבית',
יחיד  שכל לו לומר צריכים ל"ע... כיום נמצאים והם
רח"ל. מגיפה בשעת כמו הוא כעת הזמן לכלל, נוגע

בגלל ‰. רק כסלו", "י"ט השנה לחגוג לא  חשבתי
הרבה  שזה בגלל וכן לגלות, יכול שאינני סודי ענין
לבטל  רציתי לא – כסלו י"ט סעודת שעורכים שנים
שבזכות  השי"ת יעזור גדר, פורצת שמחה הרי זאת.
יהודי  כל יתעורר הצדיקים־רביים, וכל השמחה בעל

תשובה. של בהתעוררות
דברי  שכל למרות כאן, שדיברו המוסר דברי כל
אפילו  תשובה התעוררות גם וכן טוב, זה – תורה
הוא, העיקר מכל־מקום טוב, גם־כן זה – לשעה
בתשובה, לחזור צריכים פועל. לידי יבואו שהדברים

שיעורר. לרב־החובל לחכות ולא
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

המצב  את וגם טוב, גם־כן הוא הרע הרי דבר,
בשמחה. לקבל צריך הנוכחי

המחלה,‚. את יודעים משיח. חבלי הם כעת
רפואה. חצי כבר זה  סיבתה את שיודעים ומחלה
חבלי  את חז"ל חזו שנה, מאות וחמש אלף לפני כבר

הגאולה. סוד את ידעו גם הם הנוכחיים, משיח
לים, מעבר ומשפחותיהם אחינו עם שעושים מה
לנו. זאת עושים כאילו לעצמינו לצייר צריכים
הדם  בלב , סכין לו תוחבים שלנו, האח את הורגים
בו, נעשה זה כאילו לעצמו לצייר שיש הרי ניגר,
זה  וציור – ח"ו – בלבו סכין תוחבים אותו, הורגים
תענוג, של ושתיה מאכילה להימנע לפעול צריך

והדומה. יופי לבושי
כשהוא  במנוחה, ולאכול לשבת יכול הוא כיצד

את יודע לייפות יכול הוא כיצד מרעב. גווע שאחיו
ונופל  בשלג ויחף ערום מתהלך אחיו כשבן עצמו
אחרי  במנוחה, גלידה אוכל זמן באותו והוא מיסורים,
הוא  – מה אלא עצמו?! את ומייפה דשנה ארוחה
זו  הרי לצדקה. מטבע ונותן בכיס ידו את מכניס
הריהו  – ממוות תציל צדקה – מוות של קופסא
הוא  המוות ואת המוות, לקופסת משהו משליך
הרגש, מתוך לתת צריכים צדקה לאחרים. משאיר

השני. את להרגיש
נביא „. שהיה למרות מהקב"ה, ברח הנביא יונה

אף־על־ השואבה, בית שמחת על־ידי לנבואה וזכה
וברח  מהקב"ה, להתחבא יכול שהוא סבר פי־כן

טובעת. שהספינה כלל ידע ולא נרדם בספינה,
ויונה  לים, חבילותיהם את השליכו כבר כולם
"מה  עליו, וצעק בא שרב ־החובל עד לישון, המשיך

נרדם" מדינה 6לך אניה, על קפצו אמריקה יהודי ,
שהספינה  כלל יודעים ולא ונרדמו, טובה, מאוד

יעורר. שרב ־החובל עד מחכים מדוע בסכנה.
חמשה  על עוברים זקנם, את המגלחים יהודים
לתער, סם בין ההבדל את יודעים אינם הם לאוין,
דוקרים  הם וכך לאוין, חמשה על הזמן כל ועוברים
לפארק  בשבת הולכים הם היהודי. בלב  דקירות חמש
בגלל  או כך על שידעו מבלי זה אם שבת, ומחללים
שבת  מחללים הם  שיהיה איך לב , שימת העדר
מאפה  דברי לקנות הולכות יהודיות נשים בפרהסיא.
לאכול  יכולים שלא חושבת היא בשבת, טריים
על־ידי־ בשבת. לקנות והולכת אתמול, שנאפו מזונות
בעליהן  את ועושות חולות, עצמן את עושות הן זה
מקבלים  כאבים, מקבלים הם חולים, – וילדיהן

מהעולם. ח"ו והולכים זריקות

המחללים  ולאחות לאמא לאבא, לומר צריכים
שהם  המשפחה, טהרת על שומרים ואינם שבת
אמנם  באים לאש. ואחיהם ילדיהם את שולחים
ו"שמע  כנפות' 'ארבע מהתפילין, הנוצרים המלאכים
לעומתם, אך טוב. וממליצים  החיילים של ישראל"
מחללי  והאמהות האבות את הדין מלאכי מביאים
טהרת  על שומרות שאינן האחיות את השבת,
נגדם. לעמוד מיכאל למלאך גם קשה ואז המשפחה,
באמת  הם הילדים להם, שנותנים החינוך לפי
שבת־קודש, מחללי והאמא האבא אך צדיקים,

ח"ו. – האש תוך אל ילדיהם את דוחפים
שי  השבת, על שימרו אחיות! אמהות, מרו אבות,

בני  כל ילדיכם. את ותצילו המשפחה טהרת על
ערכו. לפי אחד כל בתשובה, לחזור צריכים ישראל

ההורים, את ולעורר לבית מבית ללכת צריכים
ונכדיהם  ילדיהם את לשלוח והסבתות, הסבים
ילדיהם  את ששולחים אלה כשרים. לתלמודי־תורה
שהם  לדעת צריכים כשרים, לא לתלמודי־תורה

רח"ל. לשמד ילדיהם את מוסרים
אינם  שבת, שומרי שאינם הלא־כשרים המורים
הם  הרי – בכשרות מתנהגים אינם תפילין, מניחים

ברבים. לפרסם צריכים וזאת מיסיונרים, כמו
שהיו  הרבנים' 'אגודת של עבודתה זוהי בעצם,
וחינוך  בכלל, חינוך אודות ליהודים להסביר צריכים
הרבנים' כש'אגודת הזמן יגיע בוודאי בפרט. הכשר
אי־ניצול  על יצטערו לב  ובכאב מהתרדמה, תתעורר

זה. זמן
לריב  לא שהוא, כמו המצב את לכולם להסביר יש
הוא  מה לומר: צריכים שבת למחללי להסביר. אלא
'בעל  אינו גם־כן הוא – עצמו על מילא ממני. רוצה
ממנו, גדולים גיבורים שהיו לו לומר צריכים הבית',
יחיד  שכל לו לומר צריכים ל"ע... כיום נמצאים והם
רח"ל. מגיפה בשעת כמו הוא כעת הזמן לכלל, נוגע

בגלל ‰. רק כסלו", "י"ט השנה לחגוג לא  חשבתי
הרבה  שזה בגלל וכן לגלות, יכול שאינני סודי ענין
לבטל  רציתי לא – כסלו י"ט סעודת שעורכים שנים
שבזכות  השי"ת יעזור גדר, פורצת שמחה הרי זאת.
יהודי  כל יתעורר הצדיקים־רביים, וכל השמחה בעל

תשובה. של בהתעוררות
דברי  שכל למרות כאן, שדיברו המוסר דברי כל
אפילו  תשובה התעוררות גם וכן טוב, זה – תורה
הוא, העיקר מכל־מקום טוב, גם־כן זה – לשעה
בתשובה, לחזור צריכים פועל. לידי יבואו שהדברים

שיעורר. לרב־החובל לחכות ולא
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להקים  צריכים בתים, ובעלי שוחטים רבנים,
כפי  הזמן מצב את אחד לכל להסביר הסברה חברות

כעת. שהוא
הראשונים  להיות צריכים ישיבה, בני תורה, בני
על  להימנות צריכים אחד. לכל האמת בהסברת
לעשות, שצריכים מה הכל ולעשות ישראל" "מחנה
הצלת  אלא היהדות החזקת רק לא שזה לדעת וצריך

ישראל. עם
.Â אדמו"ר כ"ק אמר המזון, ברכת (אחר

שליט"א):
דרקיע  מלכותא כעין  דארעא מה 7מלכותא כל .

יש  – הזה בעולם הדבר,שיש ברור הבא. בעולם
כל  עצוב. הוא עילאה בעלמא הנוכחי כסלו" שה"י"ט
עצובים, התחתון ובגן־עדן העליון בגן־עדן הצדיקים
את  השי"ת יקבל הזה. בעולם אשר אלה כל כדוגמת
ישראל  בני לכל ויתן אחד, כל של דמעותיהם

תשובה. התעוררות

b"yz ,elqk h"i
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ב.7) קעו, זח"ג א. קנז, זח"א א. נח, ברכות

•
ycew zexb`

תש"א  מרחשון, ד' ב"ה,

ברוקלין 

שי' מוהרמ"ל אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום

ש"ק  על בעזה"י יבא אשר יותר טוב כי התבוננתי

יוודע  עמהם שיהי' האחדים בימים ובטח לפה, הבע"ל

בכדי  ובמהיר באוירון היום לו כותב והנני כדרוש. הכל

בתלגרמה  ויודיע ש"ק. על בעזה"י לבואו הכל לסדר שיוכל

פניהם  לקבל הלכו העבר ועש"ק ביום כי לפה, בואו זמן

בעזרו  יהי' והשי"ת קודם, ביום לדעת וצריכים באו, ולא

וברוחניות. בגשמיות

ומברכו  הדו"ש ידי"ע

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dcp(iyiy meil)

òâBðåmda.àîè §¥©¨¥
:xfrl` iax lr dywn `xnbdäfîedcp ináéúëäå ,øBäèixde - ©¤¨§¨§¦

(`k hi xacna) aezk,'åéãâa ñaëé äcpä éî äfîe'`edy epiide ©¥¥©¦¨§©¥§¨¨
.e`nhp eilry micbady oiprl s` `nh:`xnbd zvxznéàî- ©

yexitd dn'äfî',aezka xen`d,òâBð`nhp dcp ina rbepdy ©¤¥©
:`xnbd dywn .`nhp epi` dfnd la` ,micba `nhneáéúëäå§¨§¦

[aezk ixde-],'òâBð' áéúëäå 'äfî'xn`p (my) weqtd jynday ©¤§¨§¦¥©
recn 'rbep' eyexit 'dfn' m`e ,'axrd cr `nhi dCPd inA rbPde'§©Ÿ¥©§¥©¦¨¦§¨©¨¨¤

.minrt izy exikfdl aezkd jxvedãBòåiabl ixdy ,dywäfî §©¤
c xn`péòa[jixvy-]ñeakiable ,micbaàì òâBðc xn`péòa ¨¥¦¥©Ÿ¨¥

[jixvy-]ñeakm`e ,'axrd cr `nhi' `l` ea xn`p `ly ,micba ¦¦§¨©¨¨¤
eicba z` qakl jixvy ea xn`py 'dfn'dy yxtl okzi `l ok

.eicba z` qakl jixv epi` rbepd ixdy ,'rbep' `ed
:`xnbd zx`an okleéàî àlàyexitd dn -,àNBð ,'äfî' ¤¨©©¤¥

.`nhp epi` dfnd la` ,micba `nhne `nhp dcp in `yepdy
dfn' m` :`xnbd dywn,`yep eyexit 'áBzëéìåweqtd aezkiy - §¦§

yexita,'àNBð':`xnbd zvxzn .'dfn' xn`p recneïì òîLî à÷ ¥¨©§©¨
eprinydl `a weqtd -äàfä øeòéLk éøãc ãòccr `nhp epi`y - §©§¨¥§¦©¨¨

.`nhd lr epnn zefdl milekiy xeriy mda yiy dcp in `yiy
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäy (.t migaf)äàfädcp in ly ¨¦¨§©§¨©©¨¨
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øîéîì àkéà éàî ,øeòéLyxtl oi` ezrcl ixd ,xnel yi dn - ¦©¦¨§¥©

m`e ,xeriy jixvy eprinydl 'dfn' oeyla `yep weqta xn`py
:`xnbd zvxzn .'`yep' yexita xn`p `l recn okïàîì eléôà£¦§©

øîàcd`fdyàðîa ìáà àøáâc àabà éléî éðä ,øeòéL äëéøö dðéà §¨©¥¨§¦¨¦¨¥¦¥©©¨§©§¨£¨§¨¨
øeòéL àðéòaxeriy oi`y ,mc`d iabl `l` mpi` el` mixac - §¦¨¦

z` ea liahny ilka j` ,d`fda eilr ribzy z`hgd in zenkl
.xeriy ea didiy jixv ,zefdl ick aef`d ilerabïðúãkdpyna §¦§©

,(d"n a"it dxt)ìBaèiL éãk ,äàfä éãk ïäa àäéå íéna eéäé änk©¨¦§©©¦¦¥¨¤§¥©¨¨§¥¤¦§
z` eaéLàødïéìBòáâaef`d ly,äféåxeriy mda didiy xnelk ¨¥¦§¦§©¤

`nhd lr dpnn fizdl lkeiy dliah aef`d z` liahdl lkeiy
dy dnn uegz` abple gpwl jixv didi `le ,rlea envr aef`

dxn` jkl ,xeriy jixv ilkay oeike .d`fdd jxevl aef`a ilkd
cr `nhp dcp in `yepd oi`y epcnll ,'dfn' oeyla `yep dxezd

.df xeriy `yiy
:`xnbd zniiqneðééäådn edfe -äîìL øîàc(bk f zldw), §©§§¨©§ŸŸ

,'épnî ä÷Bçø àéäå ,äîkçà ézøîà'mikgdl xeaq iziid ,xnelk ¨©§¦¤§¨¨§¦§¨¦¤¦
rbepde ,mixedh eilr mifny ine dfnd recn mrhd z` rcile

.eze` izbyd `le ,`nh
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העֹולם  עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנח

לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ללכת ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעלּולים
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ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" להכניסֹו להׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעליו

הזמין הּקּב"ה ׁשּכן, ּפרטית,BÏלאלקּות. ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה. החפץ את ׁשּיעלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַּכדי

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬

:äfäáEì-çwz äøBähä äîäaä | ìkî ©¤«¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²
øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà äráL äráL¦§¨¬¦§−̈¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â

:BzLàå Léà íéðL àåä äøäè àìâóBòî íb ´Ÿ§Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬§¦§«©´¥¯
òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL äráL íéîMä©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©

:õøàä-ìë éðt-ìrãéëðà äráL ãBò íéîéì ék ©§¥¬¨¨¨«¤¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ
äìéì íéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr øéèîî©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨

Là íe÷éä-ìk-úà éúéçîeéðt ìrî éúéNr ø ¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬
:äîãàää:ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nriå ¨«£¨¨«©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

åíéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨®̈§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìræåéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²

:ìeanä éî éðtî äázä-ìà Bzàçäîäaä-ïî ¦−¤©¥¨®¦§¥−¥¬©©«¦©§¥¨Æ
-ïîe äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧

:äîãàä-ìr Nîø-øLà ìëå óBòäèíéðL ¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«§©̧¦
øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥®̈©«£¤²

:çð-úà íéýìû äeöéì éäéåéîe íéîiä úráL ¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´
:õøàä-ìr eéä ìeanäàéúBàî-LL úðLa ©©½¨−©¨¨«¤¦§©̧¥«¥³

íBé øNr-äráLa éðMä Lãça çð-éiçì äðL̈¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬−
íBäz úBðérî-ìk eò÷áð äfä íBia Lãçì©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´

:eçzôð íéîMä úaøàå äaøáéíLbä éäéå ©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«©§¦¬©¤−¤
:äìéì íéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

âéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöra§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤
ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈

:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨

:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèøëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧
íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®

:Bãra ýåýé øbñiå©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«



רמז ipy ,oey`x - f ,e - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çð úùøô
åèçð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈

:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨

:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤
âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½

íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈
:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåúBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´

daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈
ìLe:dúîB÷ änà íéLæèäázì äNrz | øäö §¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈

äázä çúôe äìrîìî äplëz änà-ìàå§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©©¥−̈
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa:äNrz íéL §¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨

(éåì)æéõøàä-ìr íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìLà øNa-ìk úçLúçzî íéiç çeø Ba-ø §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMäçé-úà éúî÷äå ©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøaE §¦¦−¦®̈¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨
Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNäº̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®

:eéäé äá÷ðe øëæ(ìàøùé)ë-ïîe eäðéîì óBòäî ¨¨¬§¥−̈¦«§«¥«¨´§¦¥À¦
eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

éìà eàáé ìkî íéðL:úBéçäì Eàëäzàå §©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäåáëøLà ìëk çð Nriå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧
:äNr ïk íéýìû Búà äeö
ïåùàø

¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr ` zegiy ihewl)

ÈÁ‰ ÏkÓe(יט (ו, ƒ»»«

העֹולם  עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנח

לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ללכת ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעלּולים

מּוטל  – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ׁשּיׁש אדם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשל

ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" להכניסֹו להׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעליו

הזמין הּקּב"ה ׁשּכן, ּפרטית,BÏלאלקּות. ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה. החפץ את ׁשּיעלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַּכדי

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬

:äfäáEì-çwz äøBähä äîäaä | ìkî ©¤«¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²
øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà äráL äráL¦§¨¬¦§−̈¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â

:BzLàå Léà íéðL àåä äøäè àìâóBòî íb ´Ÿ§Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬§¦§«©´¥¯
òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL äráL íéîMä©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©

:õøàä-ìë éðt-ìrãéëðà äráL ãBò íéîéì ék ©§¥¬¨¨¨«¤¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ
äìéì íéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr øéèîî©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨

Là íe÷éä-ìk-úà éúéçîeéðt ìrî éúéNr ø ¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬
:äîãàää:ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nriå ¨«£¨¨«©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

åíéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨®̈§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìræåéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²

:ìeanä éî éðtî äázä-ìà Bzàçäîäaä-ïî ¦−¤©¥¨®¦§¥−¥¬©©«¦©§¥¨Æ
-ïîe äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧

:äîãàä-ìr Nîø-øLà ìëå óBòäèíéðL ¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«§©̧¦
øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥®̈©«£¤²

:çð-úà íéýìû äeöéì éäéåéîe íéîiä úráL ¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´
:õøàä-ìr eéä ìeanäàéúBàî-LL úðLa ©©½¨−©¨¨«¤¦§©̧¥«¥³

íBé øNr-äráLa éðMä Lãça çð-éiçì äðL̈¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬−
íBäz úBðérî-ìk eò÷áð äfä íBia Lãçì©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´

:eçzôð íéîMä úaøàå äaøáéíLbä éäéå ©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«©§¦¬©¤−¤
:äìéì íéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

âéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöra§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤
ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈

:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨

:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèøëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧
íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®

:Bãra ýåýé øbñiå©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

iriax ,iyily - g - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

ּתיבֹות  על קאי ׁש"ּתיבה" הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְִֵֵֵֶַַַַַָָָידּועה

ׁשיהּודי  - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין וזהּו והּתפילה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה

והּתפילה, הּתֹורה ּתיבֹות ּבתֹוך עצמֹו את להכניס ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָצרי

רּבים" "מים המּבּול, ממי לינצל ּביכלּתֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָועלֿידיֿזה

ֶָָׁשּבעֹולם.

éùéìùæéõøàä-ìr íBé íéraøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤
ìrî íøzå äázä-úà eàNiå íénä eaøiå©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬

:õøàäçéõøàä-ìr ãàî eaøiå íénä eøaâiå ¨¨«¤©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤
:íénä éðt-ìr äázä Cìzåèéeøáb íénäå ©¥¬¤©¥−̈©§¥¬©¨«¦§©©À¦¨«§²

íéøää-ìk eqëéå õøàä-ìr ãàî ãàî§¬Ÿ§−Ÿ©¨®̈¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábäëLîç ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦£¥̧

eqëéå íénä eøáb äìrîìî änà äøNr¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©®̈¦©§ª−
:íéøääàëõøàä-ìr Nîøä | øNa-ìk òåâiå ¤«¨¦«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤

õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòä³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´
:íãàä ìëå õøàä-ìráëçeø-úîLð øLà ìk ©¨®̈¤§−Ÿ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©

:eúî äáøça øLà ìkî åétàa íéiçâëçîiå ©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©
íãàî äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
eçniå íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨®̈¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«

ãëàîe íéMîç õøàä-ìr íénä eøaâiå:íBé ú ©¦§§¬©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−«
çàäiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ

øáriå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧
:íénä ekLiå õøàä-ìr çeø íéýìûáeøëqiå ¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦©¦¨«§Æ

íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðérî©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïîâCBìä õøàä ìrî íénä eáLiå ¦©¨¨«¦©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´

:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä eøñçiå áBLå̈®©©§§´©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«
ãøNr-äráLa éréáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬

:èøøà éøä ìr Lãçì íBéäCBìä eéä íénäå −©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«§©©À¦¨Æ¨´
ãçàa éøéNra éøéNrä Lãçä ãr øBñçå§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ§¤¨´

:íéøää éLàø eàøð Lãçìåíéraøà õwî éäéå ©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−©§¨¦´
:äNr øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬¨¨«

æúLáé-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤

:õøàä ìrî íénäçBzàî äðBiä-úà çlLéå ©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤©−̈¥«¦®
:äîãàä éðt ìrî íénä el÷ä úBàøìè-àìå ¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«§Ÿ

åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî̈«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
çìLiå õøàä-ìë éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³

à åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé:äázä-ìéìçiå ¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«©¨´¤
äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úráL ãBò½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈

:äázä-ïîàéäpäå áør úrì äðBiä åéìà àázå ¦©¥¨«©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬
íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè úéæ-äìr£¥©−¦¨¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦

:õøàä ìrîáéíéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå ¥©¬¨¨«¤©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®
:ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úà çlLéå©§©©Æ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

âéãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
çð øñiå õøàä ìrî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ
éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

:äîãàäãéíBé íéøNrå äráLa éðMä Lãçáe ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−
:õøàä äLáé Lãçìñ ©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqw zxaeg zeniyx)

Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו הּמצוֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת

א-ז: ּבאֹותּיֹות (ונרמזֹות יצרּה k¯a˙לׁשבת ÏÊb,ה',‡·¯, ְְְִִֶֶָָָָָ≈»ƒ¿«∆∆
Ï·‰ ,ÌÈÈc,(עבֹודהֿזרה ׁשל ּתעּתּועים (לׁשֹון ÈÂÂ(מעׂשה ƒƒ∆∆ְֲֲִֵֶַַָָָ«ְ

ּדּמים), ּבׁשפיכּות ׁשעּקרּה ּדֹור eÊ˙צעקה, ׁשאנׁשי וכיון .( ְְִִִִֶָָָָָ¿ְְֵֵֶַָ

הּתכלית  נתקּיימה לא אּלה, מצוֹות ׁשבע על עברּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּבּול

ּולאחר  הּבריאה, ּבטלה – ּובמילא העֹולם, נברא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמענּה

מחדׁש. העֹולם נבנה ְִֵַַָָָָָהּמּבּול

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæèàö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−
éðáe EzLàå äzà äázä-ïîéðá-éLðe EE ¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

:CzàæéóBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

áéúëàöåäéø÷eøôe õøàá eöøLå Czà àöéä©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬
:õøàä-ìr eáøåçé-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå §¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«

:Bzà åéðáèéóBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk ¨−̈¦«¨©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½
NîBø ìk-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìr −Ÿ¥´©¨®̈¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦
:äázäë| ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå ©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ

ìriå øBähä óBòä ìkîe äøähä äîäaä©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©



iyyרמח ,iying - h - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaæna úìòàëççépä çéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNr øLàkáëøéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

èàøîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íäìáíëàøBîe ¨¤²§¬§−¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³

óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr äéäé íëzçå§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬

:eðzð íëãéa íiäâéç-àeä øLà Nîø-ìk ©−̈§¤§¤¬¦¨«¨¤̧¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNr ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàã:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
ä-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨

epLøãà äiçåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈

äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈
:íãàä-úàæõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¤¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤

:dá-eáøeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

"צא  הציוּוי ּבא - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין לאחרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאמנם,

ּבזה: והענין גֹו'". הּתיבה ְְִִֵֶַָָָָמן

החיה  "ּכל [וכן גֹו'" הּתיבה מן "צא - היא הּכונה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתכלית

לפעֹול  הינּו, (ּבעלּֿכרחם)], אּתה" "הֹוציאם ,"אּת היצא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָגֹו'

רק  (ולא ד"ּתחּתֹון" ּומצב ּבמעמד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹּבעֹולם

לּתיבה), להכניסֹו נעלה, למצב ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלהעלֹותֹו

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìèíëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ¥«Ÿ©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®

:íëéøçà íërøæ-úàåéäiçä Lôð-ìk úàå §¤©§£¤−©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ
õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòa íëzà øLà£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤
:õøàä úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçLáé-úBà úàæ íéýìû øîàiå §©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«
-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôðâé-úà ¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìræé-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ©¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà úéøaä©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

לא  אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אין  ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, צר ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש לּמּבּול? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמקֹום

לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא חסֿוׁשלֹום, למּבּול ראּוי ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהעֹולם

ׁשּלא  אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב העֹולם היה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּגם

על  מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ואי-ראּית מּבּול. עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַיהיה

ּבׁשפל  ּדֹורֹו היה אם אפילּו הּדֹור: צּדיק ׁשל זכּותֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּגדל

היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ה' הבטחת היתה לא וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּמּצב,

ֱִֶָנענׁשים.

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLälà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤

:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éðaëçð ìçiå §¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©
:íøk òhiå äîãàä Léààëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
:äìäà CBúa ìbúiå økLiåáëéáà íç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´
ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë:õeça åéçà-éðL §©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈©«

âë-ìr eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©
úåør úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ



רמט iyy ,iying - h - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaæna úìòàëççépä çéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNr øLàkáëøéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

èàøîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íäìáíëàøBîe ¨¤²§¬§−¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³

óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr äéäé íëzçå§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬

:eðzð íëãéa íiäâéç-àeä øLà Nîø-ìk ©−̈§¤§¤¬¦¨«¨¤̧¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNr ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàã:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
ä-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨

epLøãà äiçåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈

äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈
:íãàä-úàæõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¤¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤

:dá-eáøeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

"צא  הציוּוי ּבא - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין לאחרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאמנם,

ּבזה: והענין גֹו'". הּתיבה ְְִִֵֶַָָָָמן

החיה  "ּכל [וכן גֹו'" הּתיבה מן "צא - היא הּכונה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתכלית

לפעֹול  הינּו, (ּבעלּֿכרחם)], אּתה" "הֹוציאם ,"אּת היצא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָגֹו'

רק  (ולא ד"ּתחּתֹון" ּומצב ּבמעמד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹּבעֹולם

לּתיבה), להכניסֹו נעלה, למצב ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלהעלֹותֹו

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìèíëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ¥«Ÿ©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®

:íëéøçà íërøæ-úàåéäiçä Lôð-ìk úàå §¤©§£¤−©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ
õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòa íëzà øLà£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤
:õøàä úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçLáé-úBà úàæ íéýìû øîàiå §©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«
-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôðâé-úà ¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìræé-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ©¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà úéøaä©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

לא  אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אין  ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, צר ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש לּמּבּול? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמקֹום

לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא חסֿוׁשלֹום, למּבּול ראּוי ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהעֹולם

ׁשּלא  אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב העֹולם היה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּגם

על  מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ואי-ראּית מּבּול. עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַיהיה

ּבׁשפל  ּדֹורֹו היה אם אפילּו הּדֹור: צּדיק ׁשל זכּותֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּגדל

היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ה' הבטחת היתה לא וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּמּצב,

ֱִֶָנענׁשים.

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLälà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤

:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éðaëçð ìçiå §¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©
:íøk òhiå äîãàä Léààëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
:äìäà CBúa ìbúiå økLiåáëéáà íç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´
ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë:õeça åéçà-éðL §©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈©«

âë-ìr eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©
úåør úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ

iriay - `i ,i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eàøãëäNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨
:ïèwä Bða Bìäëãár ïrðk øeøà øîàiå −§¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤

åéçàì äéäé íéãár:åëýåýé Ceøa øîàiå £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−
:Bîì ãár ïrðë éäéå íL éäìàæëíéýìû zôé ¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ

:Bîì ãár ïrðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
çëìL ìeanä øçà çð-éçéåäðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈

:äðL íéMîçåèëúBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ
:úîiå äðL íéMîçå äðLôéàälàå ¨½̈©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ§¥̧¤Æ

íéða íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−
:ìeanä øçàáïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða ©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈

:ñøéúå CLîe ìáúåâúôéøå æðkLà øîb éðáe §ª®̈¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−
:äîøâúåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäíúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈
ìì Léà:íäéBâa íúçtLîì BðLåíç éðáe ¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈

:ïrðëe èeôe íéøöîe Lekæàáñ Leë éðáe ¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ
äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå äìéåçå©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈

:ïããe àáLçìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå §¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½
:õøàa øab úBéäìèéðôì ãéö-øab äéä-àeä ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´

éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬
:ýåýééCøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå §Ÿ̈«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤

:ørðL õøàa äðìëå ãkàåàéàåää õøàä-ïî §©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«¦¨¨¬¤©¦−
øér úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé̈¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ¦−

:çìk-úàåáéàåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå §¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´®̈©¦−
:äìãbä øéräâé-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe ¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤

:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðrãé-úàå £¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«§¤
íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²

ìt:íéøzôk-úàå íézLñåèãìé ïrðëe §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²
:úç-úàå Bøëa ïãéö-úàæè-úàå éñeáéä-úàå ¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ§¤

:éLbøbä úàå éøîàäæéé÷ørä-úàå éeçä-úàå ¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−
:éðéqä-úàåçé-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå §¤©¦¦«§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤

:éðrðkä úBçtLî eöôð øçàå éúîçäèééäéå ©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«©§¦º
äfr-ãr äøøâ äëàa ïãévî éðrðkä ìeáb§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®

äîãàå äøîrå äîãñ äëàaáéúëíéáöe «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§Ÿ¦−

éø÷ì-ãr íéBáöe:òLëíç-éðá älà §¦−©¨«©¥´¤§¥½̈
ìì íúçtLîì:íäéBâa íúöøàa íúðLñ §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«

àëìeéçà øár-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−
:ìBãbä úôéáëøeMàå íìér íL éða ¤¬¤©¨«§¥¬¥−¥¨´§©®

:íøàå ãeìå ãLëtøàåâëìeçå õeò íøà éðáe §©§©§©−§¬©«£¨«§¥−£¨®¬§−
:Lîå øúâåãëçìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå §¤¬¤¨©«§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©

:øár-úà ãìéäëíL íéðá éðL ãlé øárìe ¨©¬¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´
åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä̈«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−

:ïè÷éåëóìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤
:çøé-úàå úåîøöç-úàåæë-úàå íøBãä-úàå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¤£¨¬§¤

:äì÷c-úàå ìæeàçëìàîéáà-úàå ìáBò-úàå −̈§¤¦§¨«§¤¨¬§¤£¦«¨¥−
:àáL-úàåèë-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå §¤§¨«§¤¦¬§¤£¦−̈§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBéìàLnî íáLBî éäéå ¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬«¨−̈¦¥¨®
:íãwä øä äøôñ äëàaàìíL-éðá älà «Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤¥´¤§¥¥½

ìì íúçtLîì:íäéBâì íúöøàa íúðL §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ®̈§©§Ÿ−̈§«¥¤«
áìíäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®

:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð älàîeô ¥¥¹¤¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr i zegiy ihewl)

e‡¯ ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»
מּובן  הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

רע  רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעצמֹו

רק  ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק לראֹות עליו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזּולתֹו,

ּׁשּנֹוגע ואם ‡ÂÈÏמה למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו לעׂשֹות: ֵֶַַ≈»ְְְְֲֲִִִַַָ

רעת את ּומרּגיׁש רֹואה קּים B¯·Áהּוא הּזה ׁשהרע סימן – ְִֶֶַַָ¬≈ִֶֶַַַָָָ

ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכתֹורת ּבֹו, ְְְִֵֶַַַַַַַַָּגם

¯‡eזהּו ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו לא – ֶ¿∆¿«¬ƒ∆…»ְְְִִֶָָֹֹ

לעׂשֹות  צריכים ּׁשהם ּבמה התרּכזּו אּלא ּבאביהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוחּסרֹון

לא. ותּו אביהם), ערות את ְְְֲִֶֶֶַַַֹ(ויכּסּו

éòéáùàéàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤®̈§¨¦−
:íéãçàáär÷á eàöîiå íãwî írñða éäéå £¨¦«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²

íL eáLiå ørðL õøàa:â-ìà Léà eøîàiå §¤¬¤¦§−̈©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤
äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eärø¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçìãìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå ©«Ÿ¤©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá BLàøå§Ÿ´©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬



iriayרנ - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìëä-úàå øérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤
eða øLà ìcânä:íãàä éðaåïä ýåýé øîàiå ©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´

úBNrì ílçä äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®
:úBNrì eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzrå§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«

æeòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eärø úôN LéàçíMî íúà ýåýé õôiå ¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìrèïk-ìr ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º
-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨
-ìk éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä̈®̈¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨

:õøàäôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå©−¤¤©§©§®̈§¨©−¦©©¬©©«

àéLîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñáéãLëtøàå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´

ìLe Lîç éç:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâééçéå ©½¨¥¬§¦−¨®̈©−¤¤¨«©©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ãéìL éç çìLå:øár-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤
åèìL øár-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
æèìLe òaøà øár-éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤

:âìtæéìL âìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéåíéL ¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðLñ ¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëéçéå §©¬¦§¦−¨®̈©−¤¤§«©§¦´

íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñáëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦¬

ìL âeøN:øBçð-úà ãìBiå äðL íéLâëéçéå §−§¦´¨¨®©−¤¤¨«©§¦´
äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåñãëòLz øBçð éçéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©
:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNråäëøBçð éçéå §¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´¨À

çøz-úà BãéìBä éøçàäðL äøNr-òLz ©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäæë-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå ¨¨«§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà íøáà©§½̈¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

çëBzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä úîiå©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàaèëíéLð íäì øBçðå íøáà çwiå §¬©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®

äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaìéøN éäzå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−

:ãìå dì ïéà äø÷ràìBða íøáà-úà çøz çwiå £¨®̈¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ

:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiå ïrðk äöøàáìeéäiå ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´
çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©

øça*Ñ: §¨¨«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

Ì‰¯·‡ ÏL B¯B„a ‰È‰ el‡Â(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»

נח  מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

ּכאׁשר  ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם האּבןֿעזרא: ׁשּכתב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ(ּוכפי

לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ואי נח), ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמת

ּבּדֹור הּכּונה ׁשּלֹוBlLׁש"ּבדֹורֹו" הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְֶַַַָָ∆ְֶֶַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל: וכלׁשֹון ְְְְִִַַַַָָּומנהיגֹו.

(*423 'îòå ,63 'îò å"èç ù"å÷ì ô"ò



רני iriay - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìëä-úàå øérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤
eða øLà ìcânä:íãàä éðaåïä ýåýé øîàiå ©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´

úBNrì ílçä äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®
:úBNrì eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzrå§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«

æeòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eärø úôN LéàçíMî íúà ýåýé õôiå ¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìrèïk-ìr ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º
-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨
-ìk éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä̈®̈¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨

:õøàäôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå©−¤¤©§©§®̈§¨©−¦©©¬©©«

àéLîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñáéãLëtøàå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´

ìLe Lîç éç:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâééçéå ©½¨¥¬§¦−¨®̈©−¤¤¨«©©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ãéìL éç çìLå:øár-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤
åèìL øár-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
æèìLe òaøà øár-éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤

:âìtæéìL âìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéåíéL ¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðLñ ¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëéçéå §©¬¦§¦−¨®̈©−¤¤§«©§¦´

íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñáëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦¬

ìL âeøN:øBçð-úà ãìBiå äðL íéLâëéçéå §−§¦´¨¨®©−¤¤¨«©§¦´
äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåñãëòLz øBçð éçéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©
:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNråäëøBçð éçéå §¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´¨À

çøz-úà BãéìBä éøçàäðL äøNr-òLz ©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäæë-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå ¨¨«§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà íøáà©§½̈¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

çëBzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä úîiå©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàaèëíéLð íäì øBçðå íøáà çwiå §¬©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®

äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaìéøN éäzå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−

:ãìå dì ïéà äø÷ràìBða íøáà-úà çøz çwiå £¨®̈¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ

:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiå ïrðk äöøàáìeéäiå ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´
çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©

øça*Ñ: §¨¨«
BBB
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.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô
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Ì‰¯·‡ ÏL B¯B„a ‰È‰ el‡Â(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»

נח  מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

ּכאׁשר  ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם האּבןֿעזרא: ׁשּכתב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ(ּוכפי

לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ואי נח), ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמת

ּבּדֹור הּכּונה ׁשּלֹוBlLׁש"ּבדֹורֹו" הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְֶַַַָָ∆ְֶֶַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל: וכלׁשֹון ְְְְִִַַַַָָּומנהיגֹו.

(*423 'îòå ,63 'îò å"èç ù"å÷ì ô"ò
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:ãìå dìàìèBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå −̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³

Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®

ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©
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.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
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íéða Bì äãìéå ìòa dì:ýåýé øîà ¨©©§¨§¨¨¦¨©¬§Ÿ̈«
áCìäà íB÷î | éáéçøä÷éæçäì ©§¦´¦§´¨«¢¥À§©£¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5205:5708:0208:0408:3608:3809:3409:3511:5511:5416:5716:5217:2317:1816:3217:29באר שבע )ח(

05:5305:5808:0208:0408:3608:3909:3409:3511:5411:5416:5716:5217:2117:1616:2317:26חיפה )ח(

05:5105:5608:0108:0308:3508:3709:3209:3411:5311:5316:5916:5417:2117:1616:1517:26ירושלים )ח(

05:5305:5808:0308:0508:3708:3909:3409:3611:5511:5416:5616:5117:2317:1716:3117:28תל אביב )ח(

06:3206:4108:1908:2309:0309:0709:5609:5912:0812:0816:4516:3517:1917:1016:1817:23אוסטריה, וינה )ח(

06:2006:1309:0008:5509:4009:3610:5010:4713:3813:3819:5019:5620:1820:2519:3720:37אוסטרליה, מלבורן )ק(
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07:2007:2709:1909:2209:5810:0110:5310:5513:1013:0917:5917:5118:2918:2217:3418:33ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:2107:2709:2009:2309:5810:0210:5310:5613:1013:1017:5917:5218:2918:2217:3518:34ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:5908:0609:5609:5910:3510:3911:3011:3213:4613:4618:3218:2419:0318:5618:0819:08ארה״ב, דטרויט )ק(

07:3107:3609:4309:4410:1610:1811:1411:1513:3513:3518:4018:3519:0519:0018:1819:10ארה״ב, האוסטון )ק(

07:0707:1209:1409:1609:4909:5210:4610:4813:0613:0618:0417:5918:3218:2617:4218:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2607:3009:4109:4310:1310:1511:1211:1313:3513:3418:4318:3919:0819:0418:2219:14ארה״ב, מיאמי )ק(

07:1707:2409:1509:1809:5409:5710:4910:5113:0613:0517:5417:4618:2418:1717:2918:28ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:4407:5109:4309:4610:2210:2511:1711:1913:3413:3418:2318:1618:5318:4617:5918:58ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:1707:2409:1409:1709:5309:5710:4810:5113:0413:0417:5217:4418:2218:1517:2718:26ארה״ב, שיקגו )ק(

05:5705:5508:3408:3209:0509:0310:1010:0912:4812:4818:3618:3818:5919:0218:1919:11בוליביה, לה-פס )ח(

07:2607:3609:0609:1109:5409:5910:4610:4912:5612:5617:2617:1518:0317:5216:5918:06בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:2507:3509:0709:1109:5409:5910:4610:4912:5612:5617:2717:1618:0317:5317:0018:07בלגיה, בריסל )ח(

05:2405:2008:0208:0008:3508:3309:4209:4012:2312:2318:2218:2518:4218:4618:0718:56ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1305:0907:5107:4908:2408:2209:3009:2912:1112:1118:0418:0818:2918:3317:4918:43ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4406:5508:2508:2909:1209:1710:0410:0712:1412:1416:4516:3417:2017:1016:2117:24בריטניה, לונדון )ח(

06:5807:0908:3308:3809:2309:2910:1410:1812:2312:2216:4716:3517:2617:1416:2217:29בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:5307:0408:3108:3509:1909:2510:1110:1412:2012:2016:4916:3717:2517:1416:2117:29גרמניה, ברלין )ח(

07:0607:1608:4908:5409:3609:4010:2810:3112:3912:3917:1117:0117:4717:3716:4517:51גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2205:1708:0107:5808:3508:3209:4209:4012:2412:2418:2718:3118:4618:5118:1319:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3706:3908:5708:5809:2709:2910:2710:2812:5212:5218:0818:0518:3218:2917:4718:38הודו, מומבאי )ח(

06:3206:3508:5308:5409:2309:2410:2310:2412:4812:4818:0518:0218:2818:2617:4418:35הודו, פונה )ח(

06:1906:2808:0808:1108:5108:5609:4509:4711:5811:5716:3516:2617:0917:0016:0917:13הונגריה, בודפשט )ח(

06:2506:3208:2408:2709:0209:0609:5810:0012:1412:1417:0316:5617:3317:2616:3917:38טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4506:5108:4808:5009:2509:2810:2110:2312:3912:3917:3217:2618:0117:5517:0918:06יוון, אתונה )ח(

06:3906:4808:2908:3209:1209:1610:0510:0812:1912:1816:5716:4817:3117:2216:3117:35מולדובה, קישינב )ח(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת נח 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
05:5205:5708:0208:0408:3608:3809:3409:3511:5511:5416:5716:5217:2317:1816:3217:29באר שבע )ח(

05:5305:5808:0208:0408:3608:3909:3409:3511:5411:5416:5716:5217:2117:1616:2317:26חיפה )ח(

05:5105:5608:0108:0308:3508:3709:3209:3411:5311:5316:5916:5417:2117:1616:1517:26ירושלים )ח(

05:5305:5808:0308:0508:3708:3909:3409:3611:5511:5416:5616:5117:2317:1716:3117:28תל אביב )ח(

06:3206:4108:1908:2309:0309:0709:5609:5912:0812:0816:4516:3517:1917:1016:1817:23אוסטריה, וינה )ח(

06:2006:1309:0008:5509:4009:3610:5010:4713:3813:3819:5019:5620:1820:2519:3720:37אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:3106:3908:2108:2509:0409:0809:5710:0012:1112:1116:5116:4117:2417:1516:2517:28אוקראינה, אודסה )ח(

06:0506:1407:5307:5708:3708:4109:3009:3311:4311:4216:1916:1016:5416:4415:5316:58אוקראינה, דונייצק )ח(

06:1706:2708:0408:0808:4808:5309:4109:4411:5411:5316:3016:2017:0416:5516:0317:08אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:4606:5708:2908:3409:1609:2110:0810:1112:1912:1916:5116:4117:2717:1716:2417:31אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:3906:5008:2208:2609:0809:1310:0110:0412:1212:1116:4316:3317:1917:0916:1617:23אוקראינה, קייב )ח(

06:5507:0308:4708:5109:2909:3310:2310:2512:3712:3717:2117:1217:5117:4316:5517:55איטליה, מילאנו )ח(

05:5405:5408:2508:2408:5408:5409:5709:5612:2812:2818:0118:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

05:5805:5108:3808:3409:1609:1210:2410:2213:1113:1119:1919:2519:4619:5219:0620:04ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:3906:3109:1909:1410:0209:5811:1311:1014:0314:0420:2020:2720:5120:5920:0821:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2907:3509:3009:3210:0710:1011:0311:0513:2013:2018:1118:0418:4118:3417:4718:45ארה״ב, בולטימור )ק(

07:2007:2709:1909:2209:5810:0110:5310:5513:1013:0917:5917:5118:2918:2217:3418:33ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:2107:2709:2009:2309:5810:0210:5310:5613:1013:1017:5917:5218:2918:2217:3518:34ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:5908:0609:5609:5910:3510:3911:3011:3213:4613:4618:3218:2419:0318:5618:0819:08ארה״ב, דטרויט )ק(

07:3107:3609:4309:4410:1610:1811:1411:1513:3513:3518:4018:3519:0519:0018:1819:10ארה״ב, האוסטון )ק(

07:0707:1209:1409:1609:4909:5210:4610:4813:0613:0618:0417:5918:3218:2617:4218:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2607:3009:4109:4310:1310:1511:1211:1313:3513:3418:4318:3919:0819:0418:2219:14ארה״ב, מיאמי )ק(

07:1707:2409:1509:1809:5409:5710:4910:5113:0613:0517:5417:4618:2418:1717:2918:28ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:4407:5109:4309:4610:2210:2511:1711:1913:3413:3418:2318:1618:5318:4617:5918:58ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:1707:2409:1409:1709:5309:5710:4810:5113:0413:0417:5217:4418:2218:1517:2718:26ארה״ב, שיקגו )ק(

05:5705:5508:3408:3209:0509:0310:1010:0912:4812:4818:3618:3818:5919:0218:1919:11בוליביה, לה-פס )ח(

07:2607:3609:0609:1109:5409:5910:4610:4912:5612:5617:2617:1518:0317:5216:5918:06בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:2507:3509:0709:1109:5409:5910:4610:4912:5612:5617:2717:1618:0317:5317:0018:07בלגיה, בריסל )ח(

05:2405:2008:0208:0008:3508:3309:4209:4012:2312:2318:2218:2518:4218:4618:0718:56ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1305:0907:5107:4908:2408:2209:3009:2912:1112:1118:0418:0818:2918:3317:4918:43ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4406:5508:2508:2909:1209:1710:0410:0712:1412:1416:4516:3417:2017:1016:2117:24בריטניה, לונדון )ח(

06:5807:0908:3308:3809:2309:2910:1410:1812:2312:2216:4716:3517:2617:1416:2217:29בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:5307:0408:3108:3509:1909:2510:1110:1412:2012:2016:4916:3717:2517:1416:2117:29גרמניה, ברלין )ח(

07:0607:1608:4908:5409:3609:4010:2810:3112:3912:3917:1117:0117:4717:3716:4517:51גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2205:1708:0107:5808:3508:3209:4209:4012:2412:2418:2718:3118:4618:5118:1319:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3706:3908:5708:5809:2709:2910:2710:2812:5212:5218:0818:0518:3218:2917:4718:38הודו, מומבאי )ח(

06:3206:3508:5308:5409:2309:2410:2310:2412:4812:4818:0518:0218:2818:2617:4418:35הודו, פונה )ח(

06:1906:2808:0808:1108:5108:5609:4509:4711:5811:5716:3516:2617:0917:0016:0917:13הונגריה, בודפשט )ח(

06:2506:3208:2408:2709:0209:0609:5810:0012:1412:1417:0316:5617:3317:2616:3917:38טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4506:5108:4808:5009:2509:2810:2110:2312:3912:3917:3217:2618:0117:5517:0918:06יוון, אתונה )ח(

06:3906:4808:2908:3209:1209:1610:0510:0812:1912:1816:5716:4817:3117:2216:3117:35מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת נח 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
06:3406:3708:5408:5509:2509:2610:2410:2512:5012:4918:0518:0118:2918:2617:4418:35מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:1605:0707:5507:4908:4308:3809:5509:5112:4812:4919:1119:2019:4619:5519:0120:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1106:1508:2408:2608:5708:5909:5509:5612:1812:1717:2417:1917:5017:4517:0217:55נפאל, קטמנדו )ח(

06:3706:4308:3708:4009:1509:1810:1110:1312:2812:2817:1917:1217:4917:4216:5317:53סין, בייג'ין )ח(

06:4606:4609:1609:1609:4509:4510:4810:4713:1913:1818:5118:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

06:2206:3308:0008:0508:4908:5409:4009:4411:5011:5016:1716:0616:5516:4415:5016:59פולין, ורשא )ח(

05:3805:3508:1308:1108:4308:4209:4709:4612:2312:2318:0718:0818:3018:3217:5018:41פרו, לימה )ח(

07:1307:2109:0409:0809:4709:5110:4110:4312:5512:5417:3517:2618:0817:5917:1018:12צרפת, ליאון )ח(

07:2907:3909:1509:1910:0010:0410:5210:5513:0513:0417:4117:3118:1418:0517:1418:18צרפת, פריז )ח(

05:4105:4208:1008:0908:3908:3909:4109:4012:1012:1017:3917:3818:0218:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4707:5409:4109:4510:2210:2611:1611:1913:3113:3118:1818:1018:4718:3917:5318:51קנדה, טורונטו )ק(

07:2607:3509:1809:2210:0010:0410:5410:5713:0813:0817:5017:4118:2218:1317:2518:26קנדה, מונטריאול )ק(

07:0107:0709:0809:1009:4309:4610:4010:4112:5912:5917:5717:5118:2518:1917:3418:30קפריסין, לרנקה )ק(

07:4808:0009:2009:2510:1210:1811:0311:0613:1013:1017:3117:1818:1117:5917:0218:15רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:2407:3708:5408:5909:4709:5310:3710:4112:4312:4317:0516:5217:4317:3116:3617:46רוסיה, מוסקבה )ח(

06:5607:0508:4508:4909:2809:3310:2210:2512:3512:3517:1317:0417:4717:3816:4717:51רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0107:1008:5008:5409:3309:3810:2710:2912:4012:3917:2217:1217:5117:4216:5617:55שוויץ, ציריך )ח(

06:1106:1308:3508:3509:0509:0510:0510:0512:3212:3217:5317:5118:1618:1417:3318:23תאילנד, 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

            
 



ונר

Dvar  Malchus
Issue # 00704
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P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

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 ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

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 ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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