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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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 נקודות משיחות קודש - מזמור קטז מתוך "תהילות מנחם"

ו - דלותי ולי יהושיע

"לי יהושיע" – באופן פרטי
הפירוש1 ב"דלותי ולי יהושיע – כשהייתי דל ועני הוא יושיע לי".

כל  סוף,  אין  שהוא  הקב"ה  לגבי  והנה  גדולה2,  עניות  על  מורה  "דל"  הענין,  וביאור 
הנבראים הם "דלים"3, והקב"ה משפיע להם ישועה באופן פרטי – "לי יהושיע". 

ובפרטיות יותר, "לי יהושיע" מורה על השפעת הקב"ה לישראל גם כשהם במעמד ומצב 
שיש לכאו"א מהם "די מחסורו אשר יחסר לו"4, הן בענינים גשמיים והן בענינים רוחניים, 
אבל חסרה להם עשירות. הנה מכיון שמעלתם האמיתית, היא היותם בני אברהם יצחק ויעקב 
ובנות שרה רבקה רחל ולאה, הרי לגביהם נחשב מעמד ומצב זה ל"דלים", והקב"ה מקיים 

בהם את הענין ד"גמול דלים"5. 
וכפס"ד הגמרא6 בנוגע לבעה"ב ששכר פועלים – "אפילו אם אתה עושה להם כסעודת 
בנוגע  ועד"ז  ויעקב",  יצחק  בני אברהם  עימהם, שהם  ידי חובתך  יצאת  לא  שלמה בשעתו 

1( מצו"ד כאן. 
2( ראה ראב"ע תהלים מא, ב "דל בממון ובבשר, והוא חולי". ובכ"מ. להעיר מפרש"י מקץ מא, יט.

3( נוסח תפלת ליל יוהכ"פ. 
4( פ' ראה טו, ח.

5( שבת קד, א.
6( ב"מ רפ"ז.
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‰z‡Â,צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מסרּת כּו' נקמּת כּו' ּדנּת כּו' ְְְְַַַַָָָָָָרבּת

כּו' מעּטים ּביד ורּבים חּלׁשים ּביד ,1ּגּבֹורים ְְְְִִִִִַַַַַָ

ׁשּכל  הּמלחמה, נּצּוח עניני ּפרטי ּומֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹול

ּבזה  ּומדּיק  נּסי. ּבאפן היה הּמלחמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנּצּוח

ׁשנה  חמּׁשים לפני ׁשּנאמר הּזה ֿ הּמתחיל ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבדּבּור

ׁשלׁשה  ּבחנּכה היּו ּדבפרטּיּות תרח"ץ). ְְְְֲִִַַָָָָֹֻ(ׁשנת

[ׁשאֹודֹותיו  הּמלחמה נּצּוח נס אחד: ְִִִִֵֶֶַַָָָָנּסים,

ּברחמי ("ואּתה ׁשם הּנּסים" "ועל ּבּנסח ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻֻמסּפר

ּתפּלת  ׁשּבכל ּבזה, הּדּיּוק וכּידּוע כּו'), ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהרּבים"

הּמלחמה, נצחֹון נס אּלא נזּכר לא הּנּסים" ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ"ועל

לקביעת  ּבנֹוגע וגם הּׁשמן, ּפ נס ּכלל נזּכר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹולא

ימי  ׁשמֹונת ׁש"ּקבעּו אּלא הזּכר לא חנּכה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹֻֻּנס

ולא  הּגדֹול", לׁשמ ּולהּלל להֹודֹות אּלּו ְְְְְֲִֵֵַַָָֹֻחנּכה

נס  ׁשני, נס הּנרֹות]. הדלקת חּיּוב אֹודֹות ְְִִִֵֵֵֵַַַָָנזּכר

ׁשל  ּבחֹותמֹו חתּום ׁשהיה טהֹור ׁשמן ּפ ְְִֶֶֶֶַַָָָָָמציאת

ּגדֹול  על 2ּכהן הסּפיק ׁשהּפ מה ׁשליׁשי, נס . ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ

ימים  ּבׁשלׁשה 2ׁשמֹונה הם אלּו נּסים  ׁשׁשלׁשה , ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹ

ּכסלו  כ"ד ּביֹום היה הּמלחמה נּצּוח נס ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָזמּנים,

ראׁשֹונים  ּכּמה ּבדרּוׁשי 3[ּכׁשיטת וכּמּובא , ְְְִִִִֵַַַָָ

חנּכה.4חסידּות  ׁשם ּבראׁשיּֿתבֹות ּגם ונרמז , ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָֻ

כ"ה  מציאת 5חנּו ונס ּבכ"ה]. ("חנּו") וה ּמנּוחה ּבכ"ד, היה ׁשהּנּצחֹון הינּו , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבכסלו  כ"ה ּביֹום היה הּׁשמן הּׁשמן 6ּפ הבהקת נס התחל ּבכסלו כ"ו ּוביֹום , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

וכּנזּכר  הּנּסים", "ועל אמירת נקּבעה הּמלחמה נּצּוח נס ּכנגד ימים. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלׁשמֹונה
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דחנוכה.)1 הנסים" "ועל הודאת ב.)2נוסח כא, וש"נ.)3שבת רמ. ע' חנוכה ערך תלמודית אנציק' וראה שם. שבת מאירי,

.32 שבהערה תקו"ז בכסלו )4וראה בכ"ה ד"ה אורה שערי נז. ע' ח"א תקס"ג סה"מ אֿב. טז, צו לקו"ת וישב. ס"פ תו"א

ב. תתקסד, ה) (כרך חנוכה באוה"ת ברחמיך: ואתה רד"ה א). (עא, חנוכה נר מצות ריש להצ"צ סהמ"צ א). (כב, פנ"ג

ואילך. קסג ע' תרפ"ו קנז. ע' תרפ"ד נה. ע' תרנ"ח שם.)5בסה"מ: שבת ר"ן קפט. סי' הלקט שבלי סתר"ע. או"ח טור

רמג. ע' שם תלמודית באנציק' נסמן – 4.)6ועוד הערה הנ"ל ברחמיך ואתה ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ובברכת  עשרה שמונה בתפילת החנוכה בימי שאומרים הניסים ' 'ועל בנוסח

נאמר: המזון,

‰z‡ÂהקדושֿברוךֿהואÌ‰Ï z„ÓÚ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ישראל לבני ¿«»¿«¬∆»«ƒ»«¿»»∆
איתם  ועשו גזירות עליהם וגזרו עמדו היונים כאשר ובניו מתתיהו בימי

eÎ'מלחמה z·¯ ,Ì˙¯ˆ ˙Úa¿≈»»»«¿»
z¯ÒÓ 'eÎ zÓ˜ 'eÎ zc«¿»»«¿»»«¿»
ÌÈa¯Â ÌÈLlÁ „Èa ÌÈ¯Babƒƒ¿««»ƒ¿«ƒ

'eÎ ÌÈhÚÓ „Èa1CÏB‰Â , ¿«¿«ƒ¿≈
‰BÓe'הניסים 'ועל נוסח בהמשך ∆

,‰ÓÁÏn‰ Áev ÈÈÚ ÈË¯t¿»≈ƒ¿¿≈ƒ««ƒ¿»»
‰È‰ ‰ÓÁÏn‰ Áev ÏkL∆»ƒ««ƒ¿»»»»

Èq ÔÙ‡a הרבים הטבע פי על כי ¿…∆ƒƒ
והגיבורים  המעטים את מנצחים

והרשעים  החלשים את מנצחים

היה  וכאן הצדיקים את מנצחים

.להיפך 
‰Êa ˜i„Óeהריי"צ Œ¯ea„aהרבי ¿«≈»∆¿ƒ

‰f‰ ÏÈÁ˙n‰ חסידות במאמר ««¿ƒ«∆
אלו במילים ÈÙÏהפותח ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿≈

ı"Á¯˙ ˙L) ‰L ÌÈMÓÁ¬ƒƒ»»¿«
זה  מאמר אמירת לפני שנה חמישים

תשמ"ח  בשנת הרבי ).עלֿידי
‰LÏL ‰kÁa eÈ‰ ˙eiË¯Ù·c¿ƒ¿»ƒ»«¬À»¿…»
Áev Ò :„Á‡ ,ÌÈqƒƒ∆»≈ƒ«

‰ÓÁÏn‰ גברו החשמונאים כאשר «ƒ¿»»
היוונים זה [ÂÈ˙B„B‡Lעל נס על ∆»

המלחמה ניצחון ÁÒpaשל ¯tÒÓ¿À»¿À«
‰z‡Â") ÌL "ÌÈqp‰ ÏÚÂ"¿««ƒƒ»¿«»
,('eÎ "ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ
ÏÎaL ,‰Êa ˜eic‰ Úe„iÎÂ¿«»««ƒ»∆∆¿»

של המפורט "ÏÚÂהנוסח ˙lÙz¿ƒ«¿«
Ò ‡l‡ ¯kÊ ‡Ï "ÌÈqp‰«ƒƒ…ƒ¿»∆»≈
¯kÊ ‡ÏÂ ,‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆƒ¿«ƒ¿»»¿…ƒ¿»

ÔÓM‰ Ct Ò ÏÏk מסופר עליו ¿»≈««∆∆
כל  את טימאו שהיוונים בגמרא

וכאשר השמני  המקדש בבית שהיו ם

לא  וניצחום החשמונאים יד גברה

חתום  שמן של אחד פך אלא מצאו

המהווה  (חותם גדול כהן של בחותמו

בו  והיה נטמא) לא זה ששמן הוכחה

ונעשה  בלבד אחד יום במקדש המנורה את להדליק כדי מספקת בכמות שמן

ימים  לשמונה הספיק והשמן Ï‡נס ‰kÁ Òp ˙ÚÈ·˜Ï Ú‚Ba Ì‚Â ,¿«¿≈«ƒ¿ƒ«≈¬À»…
¯kÊ‰'הניסים 'ועל ‡elבנוסח ‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓL eÚ·w"L ‡l‡ À¿«∆»∆»¿¿«¿≈¬À»≈

·eiÁ ˙B„B‡ ¯kÊ ‡ÏÂ ,"ÏB„b‰ EÓLÏ Ïl‰Ïe ˙B„B‰Ï¿¿«≈¿ƒ¿«»¿…ƒ¿»ƒ
˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰,ימים שמונה «¿»««≈

פך  נס לזכר חכמים שקבעו מצווה

Ctהשמן  ˙‡ÈˆÓ Ò ,ÈL Ò .[≈≈ƒ≈¿ƒ««
Ìe˙Á ‰È‰L ¯B‰Ë ÔÓL∆∆»∆»»»

ÏB„b Ô‰k ÏL BÓ˙BÁa2,כלומר ¿»∆…≈»
נס  עצמה היא השמן פך Òמציאת .≈

Ct‰L ‰Ó ,ÈLÈÏL בו שהיה ¿ƒƒ«∆««
להספיק  אמורה שהייתה בכמות שמן

אחד BÓL‰ליום ÏÚ ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ«¿»
ÌÈÓÈ2eÏ‡ ÌÈq ‰LÏLL , »ƒ∆¿…»ƒƒ≈
Ì‰ שהתרחשו שונים ניסים ≈

ÌÈpÓÊ ‰LÏLa שוניםÒ , ƒ¿…»¿«ƒ≈
ÌBÈa ‰È‰ ‰ÓÁÏn‰ Áevƒ««ƒ¿»»»»¿
‰nk ˙ËÈLk] ÂÏÒk „"Îƒ¿≈¿ƒ««»

ÌÈBL‡¯3, היה כסלו כ"ד שביום ƒƒ
הייתה  לא כבר כ"ה וביום הניצחון

ראשונים enÎÂ·‡מלחמה שיטת ¿«»
,e„ÈÒÁ4˙מאמריÈLe¯„aאלו ƒ¿≈¬ƒ

ÌL ˙B·zŒÈL‡¯a Ìb ÊÓ¯Â¿ƒ¿»«¿»≈≈≈
‰"Î eÁ .‰kÁ5eÈ‰ , ¬À»»«¿

„"Îa ‰È‰ ÔBÁvp‰L לחודש ∆«ƒ»»»¿
("eÁ")כסלו  ‰Áen‰Â ,¿«¿»»

.[‰"Îa¿
‰È‰ ÔÓM‰ Ct ˙‡ÈˆÓ ÒÂ¿≈¿ƒ«««∆∆»»
היינו  המלחמה, ניצחון נס למחרת

ÂÏÒÎa ‰"Î ÌBÈa6ÌBÈ·e , ¿¿ƒ¿≈¿
Îa Â"ÎÂÏÒ בכסלו כ"ה יום למחרת ¿ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙˜‰·‰ Ò ÏÁ˙‰ באופן À¿«≈«¿»««∆∆
ÌÈÓÈ.שיספיק ‰BÓLÏƒ¿»»ƒ

‰ÓÁÏn‰ Áev Ò „‚k¿∆∆≈ƒ««ƒ¿»»
,"ÌÈqp‰ ÏÚÂ" ˙¯ÈÓ‡ ‰Úa˜ƒ¿¿»¬ƒ«¿««ƒƒ
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miaxdו jingxa dz`e

[ואף  הּמלחמה נּצּוח אֹודֹות רק ּבֹו ׁשּנזּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָלעיל

 ֿ מּכל ּבכסלו, ּבכ"ה הּנּסים" "ועל ְְְְְִִִִִֵֶַַָׁשאֹומרים

לפני  חג לקּבע מקֹום ׁשאין מּׁשּום זהּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמקֹום

ּולהּלל  להֹוד ֹות איֿאפׁשר ׁשהרי הּנּצחֹון, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּגמר

זמן  נקּבע ולכן ּבמלחמה, עסּוקים ׁשעדין ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשעה

עּקר  אבל הּמנּוחה, ּביֹום וההֹודאה ְְְֲִִַַַַָָָָההּלּול

נס  ּוכנגד הּמלחמה]. נּצּוח נס על היא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתּקנה

נרֹות  הדלקת מצות נקּבעה הּׁשמן ּפ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָמציאת

את  ׁשּמצאּו יֹום ׁשּבאֹותֹו הענין, (ּכפׁשטּות ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֻחנּכה

זה  ּוכנגד הּמנֹורה, את הדליקּו אז הּׁשמן ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּפ

להבין, צרי אבל הּנרֹות). הדלקת מצות ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָנקּבעה

כ"ו  ּביֹום ּתֹוספתּֿדבר איזֹו הקּבע לא מה ְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻמּפני

לׁשמֹונה  הּׁשמן הבהקת נס התחל ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבכסלו,

רּבנן, ּדתּקּון "ּכל ּדהּנה ׁשם, מדּיק ּגם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָימים.

ּתּקּון" ּדאֹוריתא הדלקת 7ּכעין ׁשּתּקנת ּומּכיון , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבבית  הּמנֹורה להדלקת זכר היא חנּכה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻנרֹות

הּמנֹורה) (נרֹות ּדאֹוריתא הּמצוה הרי ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָהּמקּדׁש,

אםּֿכן  קנים, ׁשבעה מנֹורת נרֹות, ּבׁשבעה ְְְְִִִִִֵֵַָָָהיא

נרֹות. ּבׁשמֹונה היא חכמים ּתּקנת ְֲִִִֵַַַַָָָמ ּדּוע

˙c˜e'ה עבֹודת ּכללּות ּדהּנה ּבזה, הּבאּור ¿À«ְְֲִֵֵֶַַָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ההׁשּתלׁשלּות ּבסדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָנקּבעה

הּטבע, ּבסדר ההמׁשכה אֹופּנים, ׁשני ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבכללּות

ּבמסּפר  הּוא הּטבע ענין נס. ּבדר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָוההמׁשכה

היתה  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבריאת ׁשּלכן 8ׁשבע, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

והם  הספיר ֹות, ׁשבע ּכנגד ׁשהם ימים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבׁשבעה

יׁש ׁשּבפרטּיּות אף (ּכי ּבראׁשית ימי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָׁשבעת

יֹום  הּוא הּׁשביעי יֹום הרי ּבראׁשית, ימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַׁשׁשת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבריאה, מלאכת ויכּלּו9ּגמר ְְְְְִֶֶֶַַַָָֻ

ׁשּבכּמה  ועֹוד, צבאם. וכל והארץ ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמים
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וש"נ.)7 ב. ל, 93)8פסחים ע' חי"ז לקו"ש ותש"ה. תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה שמיני. ר"פ בחיי ורבינו יקר כלי ראה

ועוד. א.)9ואילך. ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba ¯kÊpL ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ'הניסים 'ועל Áevבנוסח ˙B„B‡ ˜¯ ¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»«ƒ«

‰ÓÁÏn‰ השמן פך מציאת על (לא השמן פך נס על כלל בו מדובר ולא «ƒ¿»»
ימים) לשמונה הספיק שהשמן הנס על "ÏÚÂולא ÌÈ¯ÓB‡L Û‡Â]¿«∆¿ƒ¿«

,ÂÏÒÎa ‰"Îa "ÌÈqp‰ ביום ולא הניצחון, נס התרחשות למחרת יום «ƒƒ¿¿ƒ¿≈
בפועל, הנס התרחש שבו בכסלו כ"ד

ÌB˜ÓŒÏkÓ ב'ועל אין עדיין ƒ»»
לניסים  התייחסות שום הניסים'

נס  על רק בו מדובר אלא האחרים

כ"ד  האתמול, ביום למעשה שהתרחש

ÌB˜Óבכסלו, ÔÈ‡L ÌeMÓ e‰Ê∆ƒ∆≈»
ÔBÁvp‰ ¯Ób ÈÙÏ ‚Á Úa˜Ïƒ¿…««ƒ¿≈¿««ƒ»

המוחלט  ‡LÙ‡ŒÈ¯וסיומו È¯‰L ,∆¬≈ƒ∆¿»
Ïl‰Ïe ˙B„B‰Ï הניצחון על ¿¿«≈

ÌÈ˜eÒÚ ÔÈ„ÚL ‰ÚLa¿»»∆¬«ƒ¬ƒ
ÔÓÊ Úa˜ ÔÎÏÂ ,‰ÓÁÏÓa¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«¿«

‰‡„B‰‰Â Ïel‰‰ שבו היום «ƒ¿«»»
הניסים' 'ועל באמירת ¿ÌBÈaמתחילים

,‰Áen‰,בכסלו כ"ה יום הוא «¿»
‰wz‰ ¯wÚ Ï·‡ אמירת של ¬»ƒ«««»»

על  ולהלל להודות כדי הניסים' 'ועל

Áevהנס Ò ÏÚ ‡È‰ƒ«≈ƒ«
‰ÓÁÏn‰ בכ"ד בפועל שהתרחש «ƒ¿»»

שבו  מהזמן שונה בזמן בכסלו,

השמן  פך מציאת של הנס התרחשו

ימים  לשמונה הספיק שהשמן ].והנס
ÔÓM‰ Ct ˙‡ÈˆÓ Ò „‚Îe¿∆∆≈¿ƒ«««∆∆

בכסלו בכ"ה ÂˆÓ˙שהיה ‰Úa˜ƒ¿¿»ƒ¿«
Ï„‰˙eËLÙk) ‰kÁ ˙B¯ ˙˜ «¿»«≈¬À»¿«¿

e‡ˆnL ÌBÈ B˙B‡aL ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿∆»¿
Ê‡ ÔÓM‰ Ct יום ‡˙ באותו ∆««∆∆»

‰Bn¯‰,עצמו ˙‡ e˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ∆«¿»
˙ÂˆÓ ‰Úa˜ ‰Ê „‚Îe¿∆∆∆ƒ¿¿»ƒ¿«

.(˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰«¿»««≈
‰Ó ÈtÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«
¯·cŒ˙ÙÒBz BÊÈ‡ Úa˜‰ ‡Ï…À¿«≈∆∆»»

מיוחד זיכרון Â"Îבתור ÌBÈa¿
Ò ÏÁ˙‰ BaL ,ÂÏÒÎa¿ƒ¿≈∆À¿«≈
‰BÓLÏ ÔÓM‰ ˙˜‰·‰«¿»««∆∆ƒ¿»

?ÌÈÓÈ»ƒ
˜i„Ó Ìb במאמר הריי"צ הרבי «¿«≈

"Ôewz ‡˙È¯B‡c ÔÈÚk ,Ôa¯ Ôew˙c Ïk" ‰p‰c ,ÌL7, מה כל »¿ƒ≈»¿ƒ«»»¿≈¿«¿»ƒ
תקנו תורה דברי כעין חכמים, B¯˙שתיקנו ˙˜Ï„‰ ˙wzL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»««¿»«≈

‰kÁז"ל חכמינו È·a˙שתיקנו ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰Ï ¯ÎÊ ‡È‰ ¬À»ƒ≈∆¿«¿»««¿»¿≈

‡˙È¯B‡c ‰Âˆn‰ È¯‰ ,Lc˜n‰התורה ‰Bn¯‰)מן ˙B¯) «ƒ¿»¬≈«ƒ¿»¿«¿»≈«¿»
,˙B¯ ‰Ú·La ‡È‰ בתורה כמפורש הייתה, המקדש בבית המנורה שהרי ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈÓÎÁ ˙wz ÚecÓ ÔkŒÌ‡ ,ÌÈ˜ ‰Ú·L ˙¯BÓ נרות להדלקת ¿«ƒ¿»»ƒƒ≈«««»«¬»ƒ
B¯˙?חנוכה ‰BÓLa ‡È‰ƒƒ¿»≈

‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆¿ƒ≈
‰Úa˜ '‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk¿»¬«ƒ¿¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa ֿ הקדוש ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
העולמות  את ומהווה בורא ברוךֿהוא

יורד  העליון האלוקי שהאור עלֿידי

מלמעלה  לדרגה, מדרגה ומשתלשל

העולם  והתהוות לבריאת עד מעלה,

עלֿידי  ה' ועבודת הגשמי, הזה

השונות  הדרגות בתוך היא הנבראים

השתלשלות' 'סדר Baשל LiL∆≈
˙eÏÏÎaכללי ÈLבאופן ƒ¿»¿≈

‰ÎLÓ‰‰ ,ÌÈpÙB‡ ירידת «ƒ««¿»»
למטה  העליון האלוקי האור והתגלות

‰Ú·h,בעולמות ¯„Òa¿≈∆«∆«
‰ÎLÓ‰‰Â האור של וההתגלות ¿««¿»»

למטה העליון Òהאלוקי C¯„a¿∆∆≈
של  לאמיתו כי בחסידות (וכמבואר

חוקי  לפי העולם התנהלות גם דבר

פרטית  השגחה עלֿידי היא הטבע

והכל שהטבע מלמעלה אלא ה' מאת

ורק  שבתוכו האלוקי האור על מסתיר

בעיני  בגלוי, רואים נס מתרחש כאשר

מלמעלה) שהכל ‰Ú·hבשר, ÔÈÚ .ƒ¿««∆«
ÔÎlL ,Ú·L ¯tÒÓa ‡e‰¿ƒ¿«∆«∆»≈
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙‡È¯a¿ƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿

‰˙È‰8Ì‰L ÌÈÓÈ ‰Ú·La »¿»¿ƒ¿»»ƒ∆≈
˙B¯ÈÙÒ‰ Ú·L „‚k המידות של ¿∆∆∆««¿ƒ

נצח, תפארת, גבורה, (חסד, העליונות

מלכות) יסוד, Ì‰Âהוד, ימים , שבעה ¿≈
השתלשלות' 'סדר נברא שבהם אלו

Û‡ Èk) ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈¿≈ƒƒ«
ÈÓÈ ˙LL LÈ ˙eiË¯ÙaL∆ƒ¿»ƒ≈≈∆¿≈

˙ÈL‡¯a השביעי ביום ואילו ¿≈ƒ
מהמלאכה  שבת ,הקדושֿברוךֿהוא

הייתה  שהבריאה כאן נאמר מקום מכל

כי  בראשית, ימי ÌBÈבשבעת È¯‰ ,¬≈
¯Ób ÌBÈ ‡e‰ ÈÚÈ·M‰והשלמת BÓkסיום ,‰‡È¯a‰ ˙Î‡ÏÓ «¿ƒƒ¿«¿∆∆«¿ƒ»¿

·e˙kL9elÎÈÂונשלמו ˆ·‡Ì.נסתיימו ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ∆»«¿À«»«ƒ¿»»∆¿»¿»»
e‡¯˜ ˙BÓB˜Ó ‰nÎaL ,„BÚÂ ימי ששת רק ולא הימים שבעת כל ¿∆¿«»¿ƒ¿¿
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ז g"nyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

ּבׁש נקראּו ּבראׁשית)מקֹומֹות ימי ׁשבעת ,8ם ְְְְְְְִִִֵֵֵַ

מּזה  ּולמעלה ההקף, ימי ׁשבעת הם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובכללּות

ּבתׁשּובת  ּכדאיתא 'ׁשמֹונה', מסּפר ְְְְִִִִֶַַָהּוא

הּׁשֹומר 10הרׁשּב"א  על רֹומז 'ׁשמֹונה' ׁשּמסּפר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ההׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה ההקף, .8את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הוי', מּׁשם נמׁש ההׁשּתלׁשלּות סדר ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּנה

מהּוה  מלׁשֹון הוי' על 11ּכי מֹורה והּיּו"ד , ְְְֲִִֶַַַָָָ

ּבּתניא  ּכּמבאר הּפעּלה, (ועלּֿדרֿזה 12התמדת ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ויהיה  הוה היה מּלׁשֹון הּוא הוי' ׁשלׁשת 13הרי , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

ׁשּבסדר  ּומּכיון ועתיד), הוה עבר הּזמן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחלקי

ׁשבעה  הענינים ׁשני יׁשנם ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָההׁשּתלׁשלּות

הוי'. ּבׁשם ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר צרי ְְֲִֵֵֶַַָָָָּוׁשמֹונה,

ּוכמֹו ּבחינֹות, ׁשּתי יׁשנן הוי', ׁשּבׁשם מה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָוזהּו

והוי'14ׁשּכתּוב  ּדלתּתא הוי' הוי', הוי' וּיקרא ְְֲֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָָ

ּבחינת 15ּדלעילא  נמׁש ּדלתּתא הוי' ּדמּׁשם . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ

ּבחינת  נמׁש ּדלעילא הוי' ּומּׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָׁשבעה,

ּכי 16ׁשמֹונה  הוי', הוי' ענין ׁשזהּו לֹומר, ויׁש . ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכנגד  אֹותּיֹות ׁשמֹונה ּבהן יׁש הוי', ּפעמים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּתי

לעיל  הּנזּכר 'ׁשמֹונה' ׁשל 17מסּפר החּדּוׁש וזהּו . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשענינֹו מּׁשּום ּדוקא, ימים ׁשמֹונה ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֻחנּכה

ּדלעילא  הוי' מּבחינת נמׁש חנּכה ּוכמֹו18ׁשל , ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֻ

חׁשּכ19ׁשּכתּוב  יּגיּה והוי' הוי', נרי אּתה ,16י ּכי ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
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ט.)10 ועוד.)11סי' פ"ט. ש"א פרדס ב. רנז, זח"ג וראה פ"ד. ערב )12שעהיוה"א ס"ע לוי"צ תורת וראה שם. שעהיוה"א

דא"ח  – הליקוטים ספר .74 ובהערה יח סו"ס – תשל"ה כו' כסלו מי"ט – תשמ"ה) (קה"ת הרמב"ם על "הדרן" ואילך.

וש"נ. ס"ז. הוי' ערך פ"ז.)13צ"צ שעהיוה"א שם. פרדס שם. ו.)14זח"ג לד, ישראל )15תשא וירא רד"ה בשלח תו"א

ואילך). פד (ע' ס"ב שם צ"צ דא"ח – הליקוטים ספר (באד"ר). א קלח, זח"ג וראה ואילך). סע"ד (סא, הגדולה היד את

המאמר).)16וש"נ. (בתחילת הנ"ל (תרח"ץ) ברחמיך ואתה ע"פ )17סד"ה – תקכה ע' להצ"צ הזוהר ביאורי גם ראה

.22 שבהערה אוה"ת וראה ב). כב, שם – ה אות (ובקיצור ד כא, השמינית על למנצח ד"ה תזריע גם )18לקו"ת וראה

עו). ע' סג, (ע' תר"ס בכסלו בכ"ה וסד"ה כט.)19ריש כב, ש"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL‡¯a˙)בראשית ÈÓÈ ˙Ú·L ÌLa8˙Ú·L Ì‰ ˙eÏÏÎ·e , ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈ƒƒ¿»≈ƒ¿«

‡˙È‡„k ,'‰BÓL' ¯tÒÓ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,Û˜‰‰ ÈÓÈ¿≈«≈∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»
‰¯aL"‡כמובא ˙·eL˙a10ÏÚ ÊÓB¯ '‰BÓL' ¯tÒnL העניין ƒ¿«»«¿»∆ƒ¿«¿∆≈«

השבע, qÓ„¯שמעל ‰ÏÚÓlL ,Û˜‰‰ ˙‡ ¯ÓBM‰«≈∆«≈∆∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰‰8(ומוגבל) הקשור «ƒ¿«¿¿

שבע  .במספר
את  מקיפים ההיקף' ימי 'שבעת כלומר,

וה'שמי  הבריאה מציאות הוא כל ני'

והוא  מעליו, ונמצא ההיקף את השומר

ממציאות  שלמעלה מרומם אור

צדק' ה'צמח אדמו"ר (וכתב הבריאה

"הנה  שמיטה: מצות מצותיך' ב'דרך

היקף  ענין העיר ש"ל מצוה החינוך

יום  – בימים כמו דבר, בכל השביעית

הפסח. ימי ז' וכן שבת, השביעי

כמו  לו, חוצה ואחד ז' ימנה ופעמים

השבועות  ימי ז' וכן עצרת, שמיני

מתן  החמשים ויום העומר דספירת

כו'. השמיטה שני ז' זה דרך ועל תורה

בו  שיש הרשב"א בתשובות כתב וכן

האמת"). לחכמי גדול סוד

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk ‰p‰Â¿ƒ≈»≈∆«ƒ¿«¿¿
הדרגות  כל סוף עד הדרגות כל מראש

,'ÈÂ‰ ÌMÓ CLÓ ה"א יו"ד שם ƒ¿»ƒ≈¬»»
ה"א ÔBLÏÓוא"ו 'ÈÂ‰ Èkƒ¬»»ƒ¿

‰e‰Ó11 חיות והנותן הבורא ,היינו ¿«∆
˙„Ó˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ „"ei‰Â¿«»««¿»«
‡Èza ¯‡·nk ,‰lÚt‰12 «¿À»«¿…»««¿»

לשונו: וזה והאמונה', היחוד ב'שער

הכול  את שמהווה פירושו הוי"ה "דשם

על  משמשת והיו"ד ליש, מאין

ותמיד  הווה בלשון שהיא הפעולה

עושה  היה כמו " לשונו: (וזה הימים כל איוב יעשה ככה פסוק על כדפרש"י

לשון  ופעמים עבר לשון בו שכתב פעמים ותדיר ההוה בדבר כשכתב מחר,

ה' פי ממוצא הברואים בכל ממש רגע בכל הנשפע החיות והיינו עתיד"),

בששת  שנבראו במה להם די לא כי רגע בכל ליש מאין אותם ומהווה ורוחו

בזה" קיימים להיות בראשית ב'הוי',(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ימי זה פירוש מעין ¿«∆∆∆
נוספת משמעות הוי' לשם יש מהווה, ‰È‰לשון ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÂ‰ È¯‰¬≈¬»»ƒ¿»»

‰È‰ÈÂ ‰Â‰13È˜ÏÁ ˙LÏL של, ‰Â‰המרכיבים ¯·Ú ,ÔÓf‰ …∆¿ƒ¿∆¿…∆∆¿≈«¿«»»…∆
„È˙ÚÂ המורכב הזמן בהגדרות שמוגדר עולם נתהווה הוי' משם כלומר, ¿»ƒ

הוא  אלא הללו מההגדרות למעלה הוא עצמו הוא אבל ועתיד, הווה מעבר,

כאחד  ויהי' הווה ÈLהי' ÌLÈ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL ÔÂÈkÓe ,(ƒ≈»∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿∆¿»¿≈
‰Ú·L ÌÈÈÚ‰ הטבע ענייני »ƒ¿»ƒƒ¿»

ולהגבלות  להגדרות של הנתונים

שלמעלה BÓLe‰העולם העניינים ¿»
העולם  ÔkLמגדרי ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,»ƒ«∆≈

'ÈÂ‰ ÌLa Ìb ‡e‰ נבראו שממנו «¿≈¬»»
שממשיך  כפי העולם ענייני כל ונתהוו

.ומבאר 
ÔLÈ ,'ÈÂ‰ ÌLaL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈¬»»∆¿»
·e˙kL BÓÎe ,˙BÈÁa ÈzL14 ¿≈¿ƒ¿∆»

רבנוiÂ˜¯‡בתורה ‰ÈÂ'משה «ƒ¿»¬»»
,'ÈÂ‰ הזוהר בשם בחסידות, ומבואר ¬»»

הוי' שם נאמר בפסוק כי שהעובדה

שתי  בחינות, שתי על רומזת פעמיים

הוי' בשם z˙Ïc‡דרגות 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»
ÏÈÚÏc‡שלמטה 'ÈÂ‰Â15 «¬»»ƒ¿≈»

z˙Ïc‡שלמעלה  'ÈÂ‰ ÌMÓc .¿ƒ≈¬»»ƒ¿«»
הוי' בשם הנמוכה «¿CLÓƒהדרגה
ומתקיים ומתהווה »ÈÁa¿ƒ˙ונברא

‰Ú·L וחוקי בגדרי המוגדר העולם ƒ¿»
ÏÈÚÏc‡הטבע  'ÈÂ‰ ÌMÓe ,ƒ≈¬»»ƒ¿≈»

הוי' בשם העליונה «¿CLÓƒהדרגה
‰BÓL ˙ÈÁa16 העניינים ¿ƒ«¿»

הבריאה  והגבלות מגדרי .שלמעלה
ÔÈÚ e‰ÊL ,¯ÓBÏ LÈÂ של הכפל ¿≈«∆∆ƒ¿«

בפסוק האמור הוי' ‰ÈÂ',שם 'ÈÂ‰¬»»¬»»
'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt ÈzL Èk שם שהוא ƒ¿≈¿»ƒ¬»»

אותיות  ארבע Ô‰aבן LÈ ביחד , ≈»∆
¯tÒÓ „‚k ˙Bi˙B‡ ‰BÓL¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ '‰BÓL'17 לטבע שמעל מה את המסמל .המספר ¿∆«ƒ¿»¿≈
LecÁ‰ e‰ÊÂ,‡˜Âc ÌÈÓÈ ‰BÓL CLÓpL ‰kÁ ÏL רק ולא ¿∆«ƒ∆¬À»∆ƒ¿»¿∆»ƒ«¿»

שהייתה  המקדש מנורת להדלקת זכר נקבעו החנוכה שימי אףֿעלֿפי שבעה,

קנים שבעה ‰ÈÂ'בת ˙ÈÁaÓ CLÓ ‰kÁ ÏL BÈÚL ÌeMÓƒ∆ƒ¿»∆¬À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»
‡ÏÈÚÏc18, והתגלות להמשכת המקור שהיא הוי' בשם העליונה הדרגה ƒ¿≈»

הטבע מגדרי שלמעלה e˙kL·העניינים BÓÎe19 שמואל ‡z‰בספר Èk ¿∆»ƒ«»
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miaxdח jingxa dz`e

(ּכי  חנּכה ׁשּבימי חׁשּכי") ("יּגיּה החׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהארת

החּמה" מּׁשּתׁשקע מצותֹו חנּכה ׁש"ּנר מה 20זהּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

הׁשני  הוי' ׁשם מּבחינת הּוא מקֹורּה ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּדוקא)

(ולכן  ּדלעילא הוי' לבחינת הרֹומז ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבּפסּוק,

ּבֹו מּׁשם iede'נאמר למעלה ׁשהּוא הּמֹוסיף, ּבו' ֱֶַ©£¨¨ְְְִִֵֶַַָ

ּדלתּתא) הוי' סתם, ימי 21הוי' ׁשּׁשמֹונת אֹו . ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָ

והּוא  הוי', ּׁשמֹות ׁשני חּבּור ׁשם על הם ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָֻחנּכה

ׁשּמאירים  הוי' ּׁשמֹות ׁשני ׁשל אֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָׁשמֹונה

חנּכה  ּבימי ׁשל 22יחד ׁש"ּכּנֹור מה ּגם וזהּו . ְֲִִֵֶֶֶַַַַָֻ

וכּנֹור  נימין, ׁשבעה ׁשל היה ְְְִִִִִֵֶַָָָָּביתֿהּמקּדׁש

נימין  ׁשמֹונה ׁשל יהיה ּכי 23ׁשּלעתידֿלבא , ְְִִִִִֶֶֶֶָָָֹ

ׁשם  ּבגימטרּיא כ"ו נר. כ"ו אֹותּיֹות הּוא ְְִִִִֵֵַָ"ּכּנֹור"

הּמאיר 24הוי' נר ׁשל ּבאפן הּוא ּגּופא וזה ,24. ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבסדר  ׁשהּוא ּדכמֹו אֹופּנים, ׁשני יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָּובזה

ּבלבד, ׁשבע ּבמסּפר הּוא הרי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַההׁשּתלׁשלּות,

מהֿׁשאיןּֿכן  ּדלתּתא. הוי' מּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהמׁשכה

הרי  ההׁשּתלׁשל ּות, מּסדר למעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלעתידֿלבא,

מּׁשּום  נימין, ׁשמֹונה 'ׁשמֹונה', ּבמסּפר ְְְְִִִִֶַָהּוא

ההקף  את הּׁשֹומר הּוא 'ׁשמֹונה' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַׁשּמסּפר

הוי' מּׁשם המׁשכה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

.25ּדלעילא  ְִֵָ

‰Ê·e ימים לׁשמֹונה חנּכה ּנס ׁשּנקּבע מה יּובן »∆ְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ

ּכי  ּדאֹוריתא, ּכעין ׁשּלא נרֹות, ְְְְִֵֵֶַָָֹּוׁשמֹונה

למסּפר  הּׁשּי ,החׁש הארת עם קׁשּור זה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנס

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּדוקא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ'ׁשמֹונה'

אחד, אֹופן אֹופּנים. ּבׁשני זה ענין לבאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָויׁש

יֹותר. נעלה אֹור נמׁש החׁש את להאיר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּכדי

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

ב.)20 כא, ד).)21שבת (כא, שם תזריע לקו"ת וראה א). (מא, חשכי יגי' והוי' הוי' נרי אתה כי סד"ה פרשתנו תו"א

22(.17 שבהערה ביאוה"ז ואילך. פי"ח נרי אתה כי ד"ה אורה שערי וראה ב. שכו, חנוכה ב.)23אוה"ת יג, ערכין

שם.)24 לקו"ת הנ"ל. ברחמיך ואתה בסד"ה הובא כ. תיקון סוף שם.)25תקו"ז לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'ÈÂ‰ È¯שלי והאור הנר הוא הוי' ÈkLÁשם dÈbÈ 'ÈÂ‰Â16,'הוי שם ≈ƒ¬»»«¬»»«ƒ«»¿ƒ

היא חסידות עלֿפי הדברים ומשמעות שלי, החושך את »«∆∆L‰‡¯˙יאיר
CLÁ‰האלוקי האור על ומסתיר מעלים שהעולם והסתר ("dÈbÈההעלם «…∆«ƒ«

B˙ÂˆÓ ‰kÁ ¯p"L ‰Ó e‰Ê Èk) ‰kÁ ÈÓÈaL ("ÈkLÁ»¿ƒ∆ƒ≈¬À»ƒ∆«∆≈¬À»ƒ¿»
אותו »¿Ú˜LzMÓƒ∆ƒלהדליק

"‰nÁ‰20חושך Âc˜‡)ומשתרר ««»«¿»
d¯B˜Ó של הזו החושך הארת של ¿»

חנוכה ÌLימי ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«≈
˜eÒtaL ÈL‰ 'ÈÂ‰ אתה 'כי זה ¬»»«≈ƒ∆«»

חשכי' יגיה והוי' הוי' ‰¯ÊÓBנרי ,»≈
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁ·Ï הדרגה ƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿≈»

הוי' שם של Ó‡¯העליונה ÔÎÏÂ)¿»≈∆¡«
Ba ו חשכי' יגי' Âa''והוי' 'ÈÂ‰ ַ¬»»¿

ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÛÈÒBn‰«ƒ∆¿«¿»ƒ≈
,Ì˙Ò 'ÈÂ‰המוסיף וא"ו ‰ÈÂ'ללא ¬»»¿»¬»»

‡z˙Ïc שם של התחתונה הדרגה ƒ¿«»
.21)י'הו 

שימי  כך על נוסף ביאור לומר יש וכן

מצד  דווקא שמונה במספר הם החנוכה

הוי': לשם שלהם השייכות

Ì‰ ‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓML B‡∆¿«¿≈¬À»≈
˙BÓM ÈL ¯eaÁ ÌL ÏÚ«≈ƒ¿≈≈

,'ÈÂ‰ ארבע יש מהם אחד שבכל ¬»»
‡Bi˙B˙אותיות ‰BÓL ‡e‰Â¿¿∆ƒ

'ÈÂ‰ ˙BÓM ÈL ÏL'הוי') ∆¿≈≈¬»»
דלתתא') ו'הוי' אחד דלעילא' שבכל

אותיות ארבע יש ÌÈ¯È‡nL∆¿ƒƒמהם
‰kÁ ÈÓÈa „ÁÈ22. ««ƒ≈¬À»

e‰ÊÂ המיוחדת המעלה זה עניין ¿∆
לעיל, כמבואר שמונה, »Ìbבמספר

העניינים בפנימיות »Ó‰הביאור
Lc˜n‰Œ˙Èa ÏL ¯Bpk"L∆ƒ∆≈«ƒ¿»
¯BpÎÂ ,ÔÈÓÈ ‰Ú·L ÏL ‰È‰»»∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
ÏL ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆∆

ÔÈÓÈ ‰BÓL23, חכמינו כדברי ¿»ƒƒ
הגמרא  לשון (וזה מקומות בכמה ז"ל

יהודה  רבי "תניא, ערכין: במסכת

שבעת  של מקדש של כינור אומר,

ושל  שבע, אלא שובע תיקרי אל פניך, את שמחות שובע שנאמר היה, נימין

שמינית..."), נימא על השמינית, על למנצח שנאמר שמונה, המשיח Èkƒימות
'ÈÂ‰ ÌL ‡i¯ËÓÈ‚a Â"Î .¯ Â"Î ˙Bi˙B‡ ‡e‰ "¯Bpk"24, ƒƒ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¬»»

‡Ùeb ‰ÊÂ(כ"ו בגימטריא (שהוא הוי' שם והתגלות הארת היינו עצמו, ¿∆»

¯È‡n‰ ¯ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰24‰Ê·e הוי'. שם והארת בהתגלות ¿…∆∆≈«≈ƒ»∆
הכינור בעניין e‰L‡הנרמזת BÓÎc ,ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ'הוי שם הארת ≈¿≈«ƒƒ¿∆

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa והגבלה במדידה מסודר, בסדר היא ההארה ,שבו  ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÎLÓ‰ ,„·Ïa Ú·L ¯tÒÓa ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ¿«∆«ƒ¿««¿»»ƒ≈¬»»ƒ¿«»

הוי' שם של התחתונה Œ‰Óהדרגה .«
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡L בימות ∆≈≈∆»ƒ»…

של  וההתגלות ההארה שאז המשיח,

היא הוי' qÓ„¯שם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ ממדידה למעלה «ƒ¿«¿¿

‰e‡והגבלה, È¯‰ ימות של הכינור ¬≈
'BÓL‰',המשיח ¯tÒÓa¿ƒ¿«¿∆

¯tÒnL ÌeMÓ ,ÔÈÓÈ ‰BÓL¿»ƒƒƒ∆ƒ¿«
˙‡ ¯ÓBM‰ ‡e‰ '‰BÓL'¿∆«≈∆

Û˜‰‰ המוגדרת המציאות של הכללי «≈∆
לעיל, כמבואר שבע, במספר שהוא

למעלה  עצמו והוא ההיקף את והשומר

הוי' שם של אור הרי מההיקף,

,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ≈¬»»

‡ÏÈÚÏc25 שם של העליונה הדרגה ƒ¿≈»
לעיל  כמבואר .הוי',

‰Ê·e באריכות לעיל המבואר פי על »∆
החנוכה  ימי של השייכות אודות

הוי' 'שם הארת (מצד שמונה למספר

שמונה  למספר ששייך דלעילא'

שבמספר  השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

דלתתא'), הוי' 'שם מאיר שבו שבע

Ô·eÈעל הפנימי Úa˜pLהטעם ‰Ó »»∆ƒ¿«
ÌÈÓÈ ‰BÓLÏ ‰kÁ Òp≈¬À»ƒ¿»»ƒ
ÔÈÚk ‡lL ,˙B¯ ‰BÓLe¿»≈∆…¿≈

,‡˙È¯B‡c מן המצווה כמו לא ¿«¿»
הדלקת  הנס, נקבע שלזכרה התורה

נרות, בשבעה שהיא במקדש המנורה

‰Ê Ò Èkחנוכה ÌÚשל ¯eL˜ ƒ≈∆»ƒ
¯tÒÓÏ CiM‰ ,CLÁ‰ ˙¯‡‰∆»««…∆««»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ‡˜Âc '‰BÓL'¿∆«¿»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ שממשיך כפי ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
.ומבאר 

‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ï LÈÂ למספר החושך הארת של המיוחדת השייכות של ¿≈¿»≈ƒ¿»∆
‰CLÁשמונה ˙‡ ¯È‡‰Ï È„kL ,„Á‡ ÔÙB‡ .ÌÈpÙB‡ ÈLaƒ¿≈«ƒ∆∆»∆¿≈¿»ƒ∆«…∆

השתלשלות' שב'סדר האלוקות מהארת יותר ונעלה יותר עמוק עניין שהוא

Ùeb‡רגילה  ‰fL ,ÈL ÔÙB‡ .¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ CLÓ,עצמו זה ƒ¿»«¬∆≈∆≈ƒ∆∆»
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ט g"nyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

ּכזה, ּגדֹול חׁש ׁשהיה ּגּופא ׁשּזה ׁשני, ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאֹופן

נעלה  אֹור מּלמעלה ארֹויסּגערּופן) (האט ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָעֹורר

מקֹומֹות 26יֹותר  ּבכּמה הּמבאר עלּֿדר .27 ְְְֵֶֶַַַָָֹ

ממׁשיכים  ׁשעלֿידּה הּנסיֹונֹות, עבֹודת ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָּבמעלת

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר יֹותר. נעלה 28אֹור ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּגלּות, חׁש ּבזמן העבֹודה מעלת ְֲֲִֶַַַַָָָֹאֹודֹות

העלם  מחמת ׁשּדוקא ּדמׁשיחא, ּבעקבתא  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּובפרט

ּדעקבתא  ּומכּפל הּכפּול והחׁש ְְְְְִֶַַַָָָָֹֻהּגלּות

המסירּותֿנפׁש, ּכח ּביׂשראל מתעֹורר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּדמׁשיחא,

מּפני  יתּבּיׁש ּד"אל  המסירּותֿנפ ׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּובפרט

הּזקן 29הּמלעיגים" אדמֹו"ר ּפתּגם וכּידּוע . ְְְְִִִֵַַַַַַַָָ

 ֿ מֹורי ּכבֹודֿקדּׁשת עלֿידי ונתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ(ׁשּנמסר

אדמֹו"ר  הּפסּוק 30וחמי על ענו 31) מׁשה והאיׁש ְְְִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבעּקר  האדמה, ּפני על אׁשר האדם מּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמאד

ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּדרא ּבפני ענו מׁשה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹהיה

ּבתקף  אצלם ׁשּיׁשנֹו המסירּותֿנפׁש ענין ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמחמת

יתּבּיׁש ּד"אל המסירּותֿנפ ׁש ּובפרט ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּביֹותר,

זֹו עבֹודה ֿ ידי על ׁשּדוקא  הּמלעיגים", ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמּפני

העתידה. הּגאּלה ׁשל הּגּלּוי את ְְֲִִִִֶֶַַָָָֻמביאים

‰Ê·e,לעיל הּנזּכרים נּסים ׁשלׁשה ענין ּגם יּובן »∆ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ

הּמלחמה  נּצּוח נס ּדענין ּבחנּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהיּו

מהּמאמר), (ּכּמבאר ּבּטבע הּמלּבׁש נס הּוא ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהרי
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פי"ט.)26 שם אורה שערי ליראיך )27ראה נתת ד"ה ואילך. 94 ע' תש"ח מנסה כי ד"ה ואילך). ב (יט, ראה פ' לקו"ת

וש"נ. ואילך). קפה ע' מלוקט (סה"מ רנז )28תשל"ו (ע' תרפ"ה ואילך), קפו (ע' תרמ"ח בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה

6 ע' חי"ז לקו"ש וראה ובכ"מ. תש"ט, ישנה אני ד"ה בתחילתו: אידיש בסה"מ ואילך.ואילך), 121 ע' ח"ל ואילך. 9

בתחילתו.)29 או"ח שו"ע ב.)30ראה סד, שמות תו"ח וראה ב). נג, ח"א קונטרסים (סה"מ פ"ט תרפ"ט טובו מה ד"ה

ועוד. .237 ע' תש"י ה. ע' תש"ט תסד. ע' עטר"ת ג.)31סה"מ יב, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העובדה  (‰‡Ëעצם ¯¯BÚ ,‰Êk ÏB„b CLÁ ‰È‰L∆»»…∆»»∆≈»

ÔÙe¯ÚbÒÈB¯‡ והמשיך ועורר ÏÚÓlÓ‰'קרא' והתגלות ) המשכה ¬¿∆¿ƒ¿«¿»
של BÈ˙¯והארה ‰ÏÚ ¯B‡26 הרגיל דרך על המאיר C¯cŒÏÚמהאור . «¬∆≈«∆∆

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰27החסידות B·Ú„˙בתורת ˙ÏÚÓa «¿…»¿«»¿¿«¬«¬«
d„ÈŒÏÚL ,˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆«»»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¬∆≈
הרגיל, באופן ה' עבודת ידי על מאשר

וניסיונות, ועיכובים מניעות אין כאשר

על  ההתגברות ידי על דווקא כי

מעוררים הניסיונות  המניעות ועל

יותר  נעלית והתגלות .המשכה
תורה' ב'לקוטי שמבואר (וכפי

מנסה  "כי ראה: פרשת הזקן, לאדמו"ר

כי  העניין לדעת... אתכם אלוקיכם ה'

הזה  בעולם ירידתה קודם הנשמה הנה

ושם  העליון... בעולם עומדת הייתה

ואחר  יתברך, אלוקותו גילוי אצלה היה

הזה  בעולם המדרגות בסתר ירדה כך

בשביל  היא ירידתה ותכלית השפל...

מהסתר  שהם להאדם שבאין הניסיונות

במניעת  השפע חיות והסתלקות פנים

כדי  ממון מניעת או הגוף בריאת

וקדושתו  ה' וחיות אור על להסתיר

יתירה  התגברות האדם וצריך יתברך...

לשום  לחוש שלא בניסיון לעמוד

לו  באין כך ובשביל ושלום. חס מניעה

כדי  עליהם שיתגבר כדי הניסיונות

ומדרגת  למעלת יבוא כן שעלֿידי

דעת  בחינת אצלו שיהא דהיינו לדעת

והטעם  יתברך... בו והרגשה והשגה

לידי  האדם את מביאין שהניסיונות

שירדו  הגם הניסיונות הנה כי דעת

בהם  מוסתר הנה יתברך וקדושתו ה' חיות על מסתירים להיות פנים בהסתר

אלוקי  יסודתו חיות פנים והסתר בהעלם מטה מטה שירד אלוקי החיות והנה ...

שנפל  אלא דקדושה... עליונות ממדרגות נעלה מאד גבוה ממקום קודש בהררי

מונע  כל נגד ומתגבר בניסיון האדם וכשעומד המדרגות בסתר מטה מטה וירד

אור  שיוצא ונמצא ה' וחיות אור ומעלימים המסתירים המסכים כל קורע אזי

דעת  בחינת לה להמשיך בנפשו זה גילוי ונמשך הגילוי אל מהעלם ה' וחיות

יתברך..."). אלקותו והתגלות

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ28החסידות ÏÚÓ˙בתורת ˙B„B‡ ¿«∆∆«¿…»¿»«≈«¬«
‰„B·Ú‰'ה את עובד ‰eÏb˙,שהאדם CLÁ ÔÓÊa העלם יש כאשר »¬»ƒ¿«…∆«»

האלוקי האור על במיוחד גדול ÁÈLÓc‡,והסתר ‡˙·˜Úa Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
שאז  מתקרבות המשיח של רגליו עקבות כאשר הגלות, סוף של בתקופה

יותר  עוד מתגבר וההסתר ההעלם

ÌÏÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡˜ÂcL על ∆«¿»«¬«∆¿≈
בזמן שישנו «»‰eÏb˙האלוקות

ÏtÎÓe ÏeÙk‰ CLÁ‰Â¿«…∆«»¿À»
¯¯BÚ˙Ó ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈…««¿ƒ∆∆

שאת  ביתר ה' Ë¯Ù·eלעבודת ,ƒ¿»
Lia˙È Ï‡"c LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆¿«ƒ¿«≈

"ÌÈ‚ÈÚÏn‰ ÈtÓ29 שהיא ƒ¿≈««¿ƒƒ
כוחות  הדורשת גדולה נפש מסירות

.מיוחדים 
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ Ìb˙t Úe„iÎÂ¿«»«ƒ¿««¿«»≈
È„ÈŒÏÚ ¯‡a˙Â ¯ÒÓpL)∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈«¿≈
ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙M„˜Œ„B·k¿¿À«ƒ¿»ƒ

¯"BÓ„‡30 הריי"צ ÏÚהרבי ( «¿«
˜eÒt‰31 משה על בתורה האמור «»

Ó‡„רבנו ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â¿»ƒ…∆»»¿…
Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓƒ»»»»¬∆«¿≈
‰LÓ ‰È‰ ¯wÚaL ,‰Ó„‡‰»¬»»∆¿ƒ»»»…∆
‡˙·˜Úc ‡¯c ÈÙa ÂÚ»»ƒ¿≈»»¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc היהודים של הדור ƒ¿ƒ»
הגלות, בסוף ה' את ועובדים שחיים

נמוכה  בדרגה עצמו ראה רבנו ומשה

(כביכול) ÓÁÓÔÈÚמהם ˙ «¬«ƒ¿«
ÌÏˆ‡ BLiL LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆∆∆¿∆¿»
שצריכים  אלה דורות אנשי אצל

במיוחד  קשים ניסיונות על להתגבר

Ë¯Ù·e ,¯˙BÈa Û˜˙a¿…∆¿≈ƒ¿»
"ÌÈ‚ÈÚÏn‰ ÈtÓ Lia˙È Ï‡"c LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ זהו שכאמור «¿ƒ∆∆¿«ƒ¿«≈ƒ¿≈««¿ƒƒ

עליו  להתגבר כדי מיוחדים כוחות שצריך B·Ú„‰דבר È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,∆«¿»«¿≈¬»
BÊהגלות חושך של הניסיונות על ההתגברות ‰Èelbשל ˙‡ ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆«ƒ

ÏLבעת שיאיר במיוחד הגדול ‰È˙Ú„‰.האור ‰l‡b‰ ∆«¿À»»¬ƒ»
Ìb Ô·eÈ ‰Ê·eחסידות פי ÏÈÚÏ,על ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈq ‰LÏL ÔÈÚ »∆»«ƒ¿«¿…»ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‰kÁa eÈ‰L שמונה דלק ושהשמן השמן פך מציאת המלחמה, ניצחון ∆»«¬À»

Ú·haימים  LaÏn‰ Ò ‡e‰ È¯‰ ‰ÓÁÏn‰ Áev Ò ÔÈÚc .¿ƒ¿«≈ƒ««ƒ¿»»¬≈≈«¿À»«∆«
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miaxdי jingxa dz`e

ּכנגד  ׁשהּוא כ"ד ּבמסּפר נרמז ׁשּזה ׁשם ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹוכּמבאר

לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּד"ּברּו אֹותּיֹות ְְְְִֵַָָכ"ד

ׁשּבעֹולמֹות 32ועד" ליחּודאּֿתּתאה רֹומז ׁשּזה , ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מאצילּות  ׁשּלמּטה וענין 33ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה . ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ

מּוב  הרי זה מלחמה, ׁשל ׁשנּצחֹון ּבפׁשטּות, ּגם ן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

וכּו', מעּטים ּביד רּבים ׁשל ּבאפן הּוא ּכאׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַֹּגם

מציאּות  להיֹות ׁשצריכה זה עצם הרי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָמּכלֿמק ֹום

זה  הרי לֹוחמים עם נלחמים ׁשל מלחמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָׁשל

מעּטים  ׁשּיהיּו ׁשּצריכים ּבּטבע, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַהתלּבׁשּות

"ואּתה  אֹומרים זה ועל הרּבים. עם ְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּנלחמים

חּדּוׁש ׁשּזהּו [ּולהעיר , כּו'. הרּבים" ְְֲִִִֶֶֶַַָָּברחמי

הּדרּוׁשים  ׁשּברב זה, ּבמאמר מבאר 34ּגדֹול ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

הּׁשמן  ּפ נס לזכר חנּכה ימי עּקר ׁשּנקּבע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻהּטעם

מבאר  ּכאן ואּלּו הּמלחמה, נצחֹון לזכר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹולא

נצחֹון  לזכר קביעּות ׁשל ענין ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָׁשּיׁשנֹו

ּפ מציאת ּנס הּוא מּזה ּולמעלה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּמלחמה],

ׁשּזה  אּלא הוי', ׁשם ּכנגד מּמׁש, נס ׁשּזהּו ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמן,

ּד"כה", ּבאפן הוי' ׁשם הינּו כ"ה, ּבמסּפר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹנרמז

ּגדֹול, נס ׁשּזהּו אף הּׁשמן, ּפ מציאת ּנס ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּכי

ּכי  הּטבע, ּדׁשלילת ּבאפן זה אין ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמּכלֿמקֹום

נתּגלּגל  ׁשם ׁשהיּו הּׁשמן ּפּכי ּכל ּבין אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיּתכן

מצות  קבעּו ּוכנגדֹו ּבֹו, נגעּו ׁשּלא אחד ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹּפ

היה  ׁשּלא הּנס הּוא מּזה ּולמעלה הּנרֹות. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהדלקת

ׁשמֹונה  מּמּנּו והדליקּו אחד יֹום אּלא להדליק ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָּבֹו

ּבגימטרּיא  כ"ו ּבכסלו, ּבכ"ו הּוא זה ונס ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָימים,

מאֹותֹו ימים, ׁשמֹונה מּמּנּו ׁשהדליקּו זה ּכי ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָהוי',

זה  הרי הּבא, ּבּיֹום חדׁש ּפ ׁשּנברא ולא ,ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּפ

מּצד  ּכי מּמׁש, הּטבע ׁשלילת ׁשל ּבאפן ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹנס

והּנס  אחד, יֹום להדליק אּלא ּבֹו היה לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּטבע

זה, טבע ׁשֹולל ימים ׁשמֹונה מּמּנּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהדליקּו
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רע"ד).)32 יח, במדבר בלקו"ת (הובא פ"ב המוחין לידת שער ע"ח ב. רסד, זח"ג וראה רע"א). (כט, יג תיקון תקו"ז

א.)33 מח, בראשית אוה"ת וראה ובכ"מ. ג. קטו, תו"א ועוד.)34ראה .4 שבהערה המקומות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(¯Ó‡n‰Ó ¯‡·nk) ביד וגיבורים מעטים ביד רבים ניצחון אמנם כי «¿…»≈««¬»

בא  והניצחון מלחמה הייתה מקום מכל אבל עלֿטבעי ניצחון הוא חלשים

הלחימה  ÌLעלֿידי ¯‡·nÎÂבמאמר‰fL המלחמה שניצחון העובדה ¿«¿…»»∆∆
בטבע המלובש בנס Î"„היה ¯tÒÓa ÊÓ¯,בכסלו כ"ד בחודש, היום ƒ¿»¿ƒ¿«

זה, נס היה Î"„שבו „‚k ‡e‰L∆¿∆∆
„B·k ÌL Ce¯a"c ˙Bi˙B‡ƒ¿»≈¿

"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ32‰fL , «¿¿»»∆∆∆
‰‡zzŒ‡„eÁÈÏ ÊÓB¯ יחוד ≈¿ƒ»«»»

וביטול  ה' אחדות היינו תחתון,

מצד  שהוא כפי לאלוקות העולמות

התחתונים  מצד הנבראים,

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚaL∆»»¿ƒ»¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Ó ‰hÓlL ‰iNÚ33 ¬ƒ»∆¿«»≈¬ƒ

הם  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

הכלליים  הרוחניים העולמות ארבעת

וחסידות  בקבלה כך על ומבואר

בעולם  לאלוקות והביטול ה' שאחדות

העולמות, מארבעת העליון האצילות,

שאין  עד מאד ונעלה עמוק באופן הוא

ואילו  האלוקות מלבד מציאות שום

יש  בריאהֿיצירהֿעשיה בעולמות

עולמות  של למציאות מקום נתינת

ישראל  ש'שמע מבואר ועוד ונבראים

'יחודא  הוא אחד' ה' אלוקינו ה'

של  הביטול היינו עליון), (יחוד עליאה'

מצד  למעלה, מצד שהיא כפי המציאות

עולם  של עניינו הוא האלוקות',

מלכותו  כבוד שם ו'ברוך האצילות,

תתאה, 'יחודא הוא ועד' לעולם

שגילוי  כאן נאמר כך ועל כאמור,

המלחמה  ניצחון בנס האלוקות והארת

בטבע  המלובש נס שהוא בכסלו, בכ"ד

כ"ד  בו שיש שם...' ל'ברוך שייך

.אותיות 
‰Ê ÔÈÚÂ נס של הפנימי התוכן ¿ƒ¿»∆

המלחמה Ìbניצחון Ô·eÓ»«
˙eËLÙa בפועל הנס ,מאופן ¿«¿

Ìb È¯‰ ,‰ÓÁÏÓ ÏL ÔBÁvL∆ƒ»∆ƒ¿»»¬≈«
ÌÈa¯ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ¯L‡k«¬∆¿…∆∆«ƒ

,'eÎÂ ÌÈhÚÓ „Èa ניצחון היינו ¿«¿«ƒ¿
הטבע  היפך נס, בדרך עלֿטבעי,

המעטים, את מנצחים ÎÈ¯ˆL‰שהרבים ‰Ê ÌˆÚ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆∆∆∆¿ƒ»
È¯‰ ÌÈÓÁBÏ ÌÚ ÌÈÓÁÏ ÏL ‰ÓÁÏÓ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒƒ¬ƒ¬≈

˙eLaÏ˙‰ ‰Êהנס eÈ‰iLשל ÌÈÎÈ¯vL ,Ú·ha הפחות לכל ∆ƒ¿«¿«∆«∆¿ƒƒ∆ƒ¿
‰Ê ÏÚÂ .ÌÈa¯‰ ÌÚ ÌÈÓÁÏp‰ ÌÈhÚÓ במלחמה הניצחון נס על ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿«∆

e‰fL ,¯ÈÚ‰Ïe] .'eÎ "ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰z‡Â" ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«»¿«¬∆»«ƒ¿»ƒ∆∆
ÌÈLe¯c‰ ·¯aL ,‰Ê ¯Ó‡Óa ÏB„b LecÁ34 החסידות מאמרי ƒ»¿«¬»∆∆¿…«¿ƒ

¯wÚ Úa˜pL ÌÚh‰ ¯‡·Ó¿…»«««∆ƒ¿«ƒ«
ÔÓM‰ Ct Ò ¯ÎÊÏ ‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈∆≈««∆∆
,‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ¯ÎÊÏ ‡ÏÂ¿…¿≈∆ƒ¿«ƒ¿»»
Ìb BLiL ¯‡·Ó Ô‡k el‡Â¿ƒ»¿»≈∆∆¿«

˙eÚÈ·˜ ÏL ÔÈÚ החנוכה ימי ƒ¿»∆¿ƒ
,[‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ¯ÎÊÏ¿≈∆ƒ¿«ƒ¿»»
˙‡ÈˆÓ Òp ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ«

Ò e‰fL ,ÔÓM‰ Ct למעלה ««∆∆∆∆≈
kמהטבע ,LnÓ'ÈÂ‰ ÌL „‚ «»¿∆∆≈¬»»

מ'סדר  שלמעלה מה את המסמל

לעיל ,השתלשלות' «∆‡l‡כמבואר
‰fLהשמן פך מציאת ÊÓ¯נס ∆∆ƒ¿»

'ÈÂ‰ ÌL eÈ‰ ,‰"Î ¯tÒÓa¿ƒ¿««¿≈¬»»
,"‰Î"c ÔÙ‡a מגיע לא שעדיין ¿…∆¿…

הגימטריא  שהוא כ"ו מספר למעלת

עצמו  הוי' Ctדשם ˙‡ÈˆÓ Òp Èkƒ≈¿ƒ««
ÏB„b Ò e‰fL Û‡ ,ÔÓM‰«∆∆«∆∆≈»
בטבע  המלובש כנס מוגדר לא ,ואפילו

‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓנסÔÙ‡a ƒ»»≈∆¿…∆
˙ÏÈÏLcגדריÚ·h‰ לגמריÈk , ƒ¿ƒ««∆«ƒ

ÔÓM‰ Èkt Ïk ÔÈa ¯L‡ ÔÎzÈƒ»≈¬∆≈»«≈«∆∆
ÌL eÈ‰Lהמקדש ÏbÏb˙בבית ∆»»ƒ¿«¿≈
„Á‡ Ctשמן Baשל eÚ‚ ‡lL «∆»∆…»¿

אותו  טמאו ולא B„‚Îeהיוונים ,¿∆¿
.˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰ ˙ÂˆÓ eÚ·»̃¿ƒ¿««¿»««≈

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe מנס נעלה יותר נס ¿«¿»ƒ∆
מציאת  מנס ואפילו המלחמה ניצחון

השמן ‰È‰פך ‡lL Òp‰ ‡e‰«≈∆…»»
Ba שמן הטהור, השמן עם האחד בפך

מספקת ÌBÈבכמות ‡l‡ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ∆»
‰BÓL epnÓ e˜ÈÏ„‰Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒƒ∆¿»
Â"Îa ‡e‰ ‰Ê ÒÂ ,ÌÈÓÈ»ƒ¿≈∆¿
,'ÈÂ‰ ‡i¯ËÓÈ‚a Â"Î ,ÂÏÒÎa¿ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¬»»
‰BÓL epnÓ e˜ÈÏ„‰L ‰Ê Èkƒ∆∆ƒ¿ƒƒ∆¿»

Ct‰ B˙B‡Ó ,ÌÈÓÈ עצמו‡ÏÂ , »ƒ≈««¿…
,‡a‰ ÌBia L„Á Ct ‡¯·pL∆ƒ¿»«»»««»
˙ÏÈÏL ÏL ÔÙ‡a Ò ‰Ê È¯‰¬≈∆≈¿…∆∆¿ƒ«

של וההגבלות Baהגדרים ‰È‰ ‡Ï Ú·h‰ „vÓ Èk ,LnÓ Ú·h‰«∆««»ƒƒ««∆«…»»
ÌÈÓÈ ‰BÓL epnÓ e˜ÈÏ„‰L Òp‰Â ,„Á‡ ÌBÈ ˜ÈÏ„‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ∆»¿«≈∆ƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ
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יי g"nyz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,uwn t"y

ּביֹום  מיחד ּבענין זה נס הקּבע לא זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻֻּומּטעם

לפי  הּגּלּוי ׁשהיה לפי ּדבר ּבֹו חּדׁשּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַָָָָֹכ"ו,

ימי  ׁשמֹונת לאחרי מעׂשה ּבׁשעת ׁשּגם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעה,

 ֿ לעתיד יהיה הּגּלּוי ועּקר הּנס, נמׁש לא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻחנּכה

איֿאפׁשר  הּגּלּוי מעלת ׁשּמחמת והינּו, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹלבא.

לעתידֿלבא  יהיה והּגּלּוי לזה, זכר ,16לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

הוי'" ּכבֹוד "ונגלה יהיה יהיה 35ׁשאז וההעלם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

נע  הּמבאר ּבמדרגה ועלּֿדר יֹותר, ּבענין 36לית ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

נעלית  מדרגה גּלּוי ּדהינּו האלקים", הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵַַַָָָָֹ"הוי'

ּדלתּתא, הוי' ּבחינת - זֹו מדרגה ׁשּלגּבי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּדהוי',

קץ, אין עד עלּיֹות ּבזה ויׁש יחׁשב, ְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּכ"אלקים"

הּוא  "הוי' הּכּפּורים ּביֹום ׁשאֹומרים מה ְְְֲִִִֶֶַַָָוזהּו

 ֿ על עלּיֹות ׁשבע ׁשהן ּפעמים ׁשבע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹהאלקים"

לעיל  הּנזּכר ׁשהּגּלּוי 37ּדר מּובן זה ׁשּמּכל , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  עכׁשו מהֿׁשאיןּֿכן לעתידֿלבא, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיהיה

ׁשּבכל  אּלא לזה. זכר עֹוׂשים אין ולכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּבהעלם,

וזהּו זה, ענין ּגםּֿכן יׁשנֹו רמז ׁשל ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹזאת,

(ּכּנזּכר  ׁשרֹומז ימים, ׁשמֹונה הם חנּכה ׁשּימי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמה

ּדלעילא. הוי' לׁשם ְְְֲִֵֵֵָָָלעיל)

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂּד"עמדּת זה ענין ּבנּו ׁשּיקּוים ƒƒ»ְְְְִֶֶַַָָָָ

על  ּדקאי צרתם", ּבעת ְְֵֵֶַָָָָָלהם

ּגדֹולה, הכי הּצרה ׁשהּוא הּגלּות ענין ְְְֲִִֶַַַָָָָָּכללּות

יהיּו ולא הּׁשמדֹות  ּכל עברּו ׁשּכבר לאחר ְְְְְְְִֶַַַַָָָָֹּדגם
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ה.)35 מ, ד"ה )36ישעי' וראה ואילך). שמו ע' מלוקט (סה"מ ס"ג תש"מ שובה ד"ה ואילך. ג סד, שובה שבת לקו"ת

ואילך. תקפג ע' לע"ל ערך צ"צ דא"ח – הליקוטים ס' וש"נ. סכ"ז. ח"ב) מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום ראה )37ושבתי

שמט). ע' מלוקט (סה"מ פ"ו הנ"ל שובה ד"ה ואילך. סע"ג סה, שם לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê Ú·Ë ÏÏBL לחלוטין אותו Ê‰ומבטל ÌÚhÓe שנס , בגלל דווקא ≈∆«∆ƒ««∆

לגמרי הטבע גדרי שלילת הוא ÁÈÓ„זה ÔÈÚa ‰Ê Ò Úa˜‰ ‡Ï של …À¿«≈∆¿ƒ¿»¿À»
זה לנס Â"Î,זכר ÌBÈaבפועל הנס התרחש שבו Baהיום eLcÁ ‡lL ¿∆…ƒ¿

בכסלו כ"ו כ"הc·¯ביום ביום ותקנו שחדשו מה על È‰L‰נוסף ÈÙÏ »»¿ƒ∆»»
Èelb‰ האלוקית ההארה של «ƒ

השמן פך נס של הזו ÈÙÏ¿ƒהמיוחדת
‰NÚÓ ˙ÚLa ÌbL ,‰ÚL»»∆«ƒ¿««¬∆
זה  היה הנס, התרחש שבה שנה באותה

ואילו זמני דבר BÓL˙רק È¯Á‡Ï¿«¬≈¿«
,Òp‰ CLÓ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»…ƒ¿««≈

Èelb‰ ¯wÚÂ האלוקי האור של ¿ƒ««ƒ
מהטבע Œ„È˙ÚÏלמעלה ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ

‡·Ï המשיח eÈ‰Â,בימות . »…¿«¿
Èelb‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁnL שהוא ∆«¬««¬««ƒ

העולם מגדרי «¿∆LÙ‡ŒÈ‡ƒ¯למעלה
Èelb‰Â ,‰ÊÏ ¯ÎÊ ˙BNÚÏ של «¬≈∆¿∆¿«ƒ

עצמו  העולם בגדרי זה נעלה אור

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È16Ê‡L , ƒ¿∆∆»ƒ»…∆»
המשיח "Ï‚Â‰בימות ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ¿»
"'ÈÂ‰ „B·k35ÌÏÚ‰‰Â שאותו ¿¬»»¿«∆¿≈

הנעלה הגילוי Óa„¯‚‰יאיר ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿≈»
C¯cŒÏÚÂ ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈¿«∆∆

¯‡·n‰36החסידות ÔÈÚaבתורת «¿…»¿ƒ¿«
eÈ‰c ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰"¬»»»¡…ƒ¿«¿
,'ÈÂ‰c ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó Èel‚ƒ«¿≈»«¬≈«¬»»

BÊ ‰‚¯„Ó Èa‚lL'הוי שם של ∆¿«≈«¿≈»
- מאד' נעלית מדריגה »ÈÁa¿ƒ˙שהיא

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ הוא גם נחשב שכעת ¬»»ƒ¿«»
של  מדריגה יהי' לא הוי', בשם מדריגה

אלא LÁÈ·גילוי "ÌÈ˜Ï‡"k≈¡…ƒ≈»≈
העלם  של מדריגה יחשב הוא ,ואפילו

לאדמו"ר  תורה' ב'לקוטי (וכמבואר

כתיב  "והנה שובה: שבת מאמרי הזקן,

פעמים... ב' האלוקים הוא הוי"ה ויאמרו פניהם על ויפלו העם כל וירא

ב' בו יש האלוקים הוא הוי"ה כי העניין אך פעמים. ב' כפלו למה ולהבין

המשכה  בבחינת הוא ברוך סוף אין אור גילוי הוא שהוי' הא' פירושים

עצמו  הוא הוא ההוויות, כל להוות וחסד... הוי' מבחינת שהיא והתפשטות

ברבוי  גבול בעלי נפרדים עולמות להיות שנתצמצם וצמצום האלוקים

שבאמת  היות עם הזה שהצמצום שונים ממינים מינים המדרגות התחלקות

מקום  מכל גבול, בבחינת שאינו הוא ברוך סוף אין אור לגבי גדול צמצום הוא

מאין  ההוויות כל להוות הוי' בחינת נמשך זה עלֿידי שהרי הוי"ה הוא הוא

כלא  והיו במקורם בטלים שהיו כלל העולמות היו לא הצמצום שמבלעדי ליש

גמור  ביחוד ומיוחדים החסד והמשכת הוי' הוא הוא הצמצום גם כן ואם היו

כל  שמהווה החסד והמשכת הוי' בחי' כי השני ופירוש ממש... ואמיתי

להורות  התיבה שבראש והיו"ד הוה לשון  הוי' נקרא זה שם שעל ההוויות

הוא  זו בחינה הרי תמיד, מהוה שהוא

לגבי  וצמצום אלקים בחינת רק

וכמו  כביכול יתברך ומהותו עצמותו

הוי' שבחינת שמי הוא הוי' אני שכתוב

משל  דרך על כמו שם בחינת אלא אינו

לזולתו  אלא שאינו אברהם האדם שם

להשם  אין אבל בשמו אותו לקרוא

ומהות  עצמות אל כלל ויחוס ערך

כלל  מערכו ולא ממהותו שאינו האדם

הוי"ה  של זו המשכה בחינת הנה כך

להחיות  הוא ברוך סוף אין מאור וחסד

ערוך  אין ליש מאין ולהוותם העולמות

כלל"). יתברך אליו

‰Êa LÈÂ ואלקים הוי' בשמות ¿≈»∆
˙BiÏÚלמדריגה ‡ÔÈממדריגה „Ú ¬ƒ«≈

ı˜ גבול שבאופן ,ללא דרגה וכל ≈
'עליונה' היא דרגה ,מסויים לגבי הרי

'תחתונה' נחשבת היא ממנה ,נעלית
ÌBÈa ÌÈ¯ÓB‡L ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿ƒ¿
‡e‰ 'ÈÂ‰" ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¬»»
Ô‰L ÌÈÓÚt Ú·L "ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«¿»ƒ∆≈
¯kÊp‰ C¯cŒÏÚ ˙BiÏÚ Ú·L∆«¬ƒ«∆∆«ƒ¿»

ÏÈÚÏ37, יש ואלוקים הוי' שבשמות ¿≈
גבול ללא Ô·eÓעליות ‰Ê ÏknL∆ƒ»∆»

Èelb‰L בשלמות הוי' שם של ∆«ƒ
ŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…«∆≈
ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÂLÎÚ Ôk≈«¿»¿∆¿≈¿»≈

‰ÊÏ ¯ÎÊ ÌÈNBÚ ÔÈ‡ תיקנו ולא ≈ƒ≈∆¿∆
זכר  בתור בכסלו כ"ו ביום מיוחד עניין

זה  ביום בגלוי שהתחיל השמן פך ÏLלנס ÔÙ‡a ,˙‡Ê ÏÎaL ‡l‡ .∆»∆¿»…¿…∆∆
,‰Ê ÔÈÚ ÔkŒÌb BLÈ ÊÓ¯השמן פך לנס זכר ÈÓiLשל ‰Ó e‰ÊÂ ∆∆∆¿«≈ƒ¿»∆¿∆»∆¿≈

'ÈÂ‰ ÌLÏ (ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÊÓB¯L ,ÌÈÓÈ ‰BÓL Ì‰ ‰kÁ¬À»≈¿»»ƒ∆≈«ƒ¿»¿≈¿≈¬»»
‡ÏÈÚÏc שבע במספר שהוא השתלשלות' מ'סדר .שלמעלה ƒ¿≈»

˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ"c ‰Ê ÔÈÚ ea ÌÈe˜iL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿«»ƒ¿»∆¿»«¿»»∆¿≈
È‡˜c ,"Ì˙¯ˆ ההם בימים ישראל לבני שהיתה הצרה על רק לא המכוון »»»¿»≈

גם ÏB„b‰,אלא ÈÎ‰ ‰¯v‰ ‡e‰L ˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»ƒ¿««»∆«»»¬ƒ¿»
˙B„ÓM‰ Ïk e¯·Ú ¯·kL ¯Á‡Ï Ì‚cהגלות אריכות ÏÂ‡במשך ¿«¿««∆¿»»¿»«¿»¿…
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miaxdיב jingxa dz`e

האמצעי  אדמֹו"ר ׁשּכתב ּכמֹו תקּום 38עֹוד, ולא , ְְְְִֶֶַַָָָָֹ

גֹו' עד 39ּפעמּים ׁשעברנּו ּבמה ּדי ׁשּכבר ּכיון , ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

עֹוד  ואדרּבה, ּבטֹוב, הּוא הּכל ועכׁשו ְְְְְַַַַַָָָֹעּתה,

מּיׂשראל  ואחד אחד ּבכל מתקּים הּגלּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבזמן

"מניקֹותי וׂשרֹותיהם אֹומני מלכים ,40"והיּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּבּגמרא  ּבפעל 41וכדאיתא היה ּכבר זה ׁשענין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

ליׂשראל  עֹוזרת ּכׁשהּמלכּות ּובפרט הּׁש"ס, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבזמן

איזה  ׁשּיׁש ּכׁשּנדמה וגם ּומצֹות, הּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבעסק

אבינּו, אברהם ׁשל ּבדרּכֹו הֹולכים הרי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּבלּבּול,

מּלקּים  הּמעּכבֹו נהר ׁשּבראֹותֹו הראׁשֹון, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּיהּודי

נתּגּלה  ואז נתּפעל, ולא ּבתקף עמד ה', ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹצּוּוי

ּדמיֹון  הּוא אּלא מציאּות ׁשּום לזה היה ְְִִֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּבכללּות 42ּבלבד  הּגלּות הרי זאת, ּבכל אבל . ְְְֲֲִִֵַַָָָָֹ

להם  "עמדּת להיֹות צרי ּובזה צרה, ּבׁשם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָנקרא

להם  "עמדּת ׁשּכתּוב מה ויקּוים צרתם", ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָּבעת

צר" לֹו צרתם "ּבכל ׁשּנעׂשה צרתם", .43ּבעת ְְֲֵֶַָָָָָָָָָ

ּבו' צר" הּׁשכינה,44"לֹו וגלּות צרת ׁשהיא וכיון , ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

יׂשראל  את מֹוציא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִִֵֵֶַָָָהרי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו את 45מהּגלּות, אלקי ה' וׁשב ְְֱֵֶֶֶַָָָֹ

ועד  "וׁשב", אּלא נאמר, לא "והׁשיב" ,ְְְְְֱִֵֶֶַַָָֹׁשבּות

הּגדֹול", לׁשמ ּולהּלל "להֹודֹות ְְְְִִֵֶַַָָׁשּבאים

"קדׁש ּבחצרֹות נרֹות ֿ 1"והדליקּו ּבבית , ְְְְְְִִֵֵֶַָ

ידי ּכֹוננּו אדנֿי מקּדׁש הּׁשליׁשי, .46הּמקּדׁש ְְְְִִִִֶַַָָָ
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ב.)38 ה, תשובה 55.)39שערי הערה 306 ע' חכ"ג בלקו"ש בהנסמן וראה ט. א, נחום – הכתוב כג.)40ל' מט, ישעי'

רע"א.)41 יט, כב.)42זבחים וירא ט.)43תנחומא סג, ב.)44ישעי' קכ, פירש"י )45זח"א א. כט, מגילה ג. ל, נצבים

לד. לה, מסעי לה. י, בהעלותך ספרי שם. יז.)46עה"פ טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL BÓk ,„BÚ eÈ‰È38Ìe˜˙ ‡ÏÂ , ƒ¿¿∆»««¿»∆¿»ƒ¿…»

'B‚ ÌiÓÚt39,‰zÚ „Ú e¯·ÚL ‰Óa Èc ¯·kL ÔÂÈk , «¬«ƒ≈»∆¿»«¿»∆»«¿««»
Ìi˜˙Ó ˙eÏb‰ ÔÓÊa „BÚ ,‰a¯„‡Â ,·BËa ‡e‰ Ïk‰ ÂLÎÚÂ¿«¿»«…¿¿«¿«»ƒ¿««»ƒ¿«≈

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎaהמשיח ימות על האמור "eÈ‰Âהיעוד ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿»
Ì‰È˙B¯NÂ CÈÓB‡ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆

"CÈ˙B˜ÈÓ40‡˙È‡„ÎÂ , ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
Óba41‰Ê¯‡וכמובא  ÔÈÚL «¿»»∆ƒ¿»∆

שירות  עשה העולם מאומות שמלך

יהודי Ùaעבור ‰È‰ ¯·kÏÚ ¿»»»¿…«
,Ò"M‰ ÔÓÊa,בגמרא וכמסופר ƒ¿«««

נתן  בר הונא לי אמר אשי רב "אמר

קמיה  קאימנא הוה חדא זימנא

לפני  עמדתי אחת [פעם מלכא דאיזגדר

לי  מדלי והוה פרס] מלך איזגדר

[ומפרש  ניהליה ותיתייה המיינאי

חגור  גבוה היה "אבנטו רש"י:

והפשיטו  ידיו אצילי מכנגד מלמעלה

ממלכת  לי ואמר לנאותו"] כדי למטה

[ופירש  בכו כתיב קדוש וגוי כהנים

עצמכם  לנהוג אתם "וצריכין רש"י:

לא  בהו דכתיב כהנים של בתפארת

דאמימר  קמיה אתאי כי ביזע"] יחגרו

לי  אמר אמימר] לפני באתי [כאשר

מלכים  והיו בך [התקיים] אקיים

eÎÏn‰Lk˙אומניך", Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆««¿
ÒÚa˜הממשלה Ï‡¯NÈÏ ˙¯ÊBÚ∆∆¿ƒ¿»≈¿≈∆

‰Ó„pLk Ì‚Â ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿«¿∆ƒ¿∆
ומצות בתורה העוסק ≈∆LiLלאדם

ÏeaÏa ‰ÊÈ‡'ה בעבודת ,והפרעה ≈∆ƒ¿
ÏL Bk¯„a ÌÈÎÏB‰ È¯‰¬≈¿ƒ¿«¿∆
È„e‰i‰ ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ«¿ƒ
¯‰ B˙B‡¯aL ,ÔBL‡¯‰»ƒ∆ƒ¿»»
,'‰ Èeeˆ Ìi˜lÓ B·kÚn‰«¿«¿ƒ¿«≈ƒ

נהר  בדמות התלבש השטן לעקידה, הלך אברהם שכאשר ז"ל חכמינו כסיפור

אברהם אבל מללכת, אברהם את Ê‡Âועיכב ,ÏÚt˙ ‡ÏÂ Û˜˙a „ÓÚ»«¿…∆¿…ƒ¿»≈¿»
‰ÊÏ ‰È‰ ‡lL ‰lb˙לנהר˙e‡ÈˆÓ ÌeLאמיתית‡e‰ ‡l‡ ƒ¿«»∆…»»»∆¿ƒ∆»

„·Ïa ÔBÈÓc42,˙‡Ê ÏÎa Ï·‡ אפשר . הגלות בזמן שגם למרות ƒ¿ƒ¿«¬»¿»…
הנסיונות  על ולהתגבר ה' את לעבוד

מאומות  וסיוע עזרה יש ואפילו

מקום מכל ‰eÏb˙העולם, È¯‰¬≈«»
,‰¯ˆ ÌLa ‡¯˜ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿»¿≈»»
z„ÓÚ" ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê·e»∆»ƒƒ¿»«¿»

,"Ì˙¯ˆ ˙Úa Ì‰Ï ודרושה »∆¿≈»»»
כדי  הקדושֿברוךֿהוא של עזרתו

מהצרה e˙kL·לצאת ‰Ó ÌÈe˜ÈÂƒ¿««∆»
,"Ì˙¯ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ"»«¿»»∆¿≈»»»
BÏ Ì˙¯ˆ ÏÎa" ‰NÚpL∆«¬»¿»»»»

"¯ˆ43'Âa "¯ˆ BÏ" היינו ,44. »»¿
שלו, צרה היא ישראל בני של שהצרה

כביכול הקדושֿברוךֿהוא, «≈¿ÔÂÈÎÂשל
‰L יא,‰ÈÎM‰ ˙eÏ‚Â ˙¯ˆ ∆ƒ»«¿»«¿ƒ»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ È¯‰¬≈«»»
,˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈ ˙‡ ‡ÈˆBÓƒ∆ƒ¿»≈≈«»

·e˙kL BÓk45EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ¿∆»¿»¡…∆
‡Ï "·ÈL‰Â" ,E˙e·L ˙‡∆¿¿¿≈ƒ…

,"·LÂ" ‡l‡ ,¯Ó‡ שגם היינו ∆¡«∆»¿»
יוצא  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

והשביה ÌÈ‡aLמהגלות „ÚÂ¿«∆»ƒ
EÓLÏ Ïl‰Ïe ˙B„B‰Ï"¿¿«≈¿ƒ¿

,"ÏB„b‰ מהגלות היציאה על «»
˙B¯ˆÁa ˙B¯ e˜ÈÏ„‰Â"¿ƒ¿ƒ≈¿«¿

"EL„˜1Lc˜n‰Œ˙È·a , »¿∆¿≈«ƒ¿»
eBk ÈŒ„‡ Lc˜Ó ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿»¿

EÈ„È46 מעשה שאינו המקדש בית »∆
 ֿ הקדוש של ידיו מעשה אלא אדם ידי

בעצמו  .ברוךֿהוא
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אף שהחיבור של בלי־גבול עם גבול בגילוי יהיה לעתיד לבוא, ועכשיו הוא רק בהעלם, מכל מקום, כיוון שכל הגילויים דלעתיד לבוא 
תלויים במעשינו ועבודתינו במשך זמן הגלות, צריך לומר שגם בזמן הזה ישנו החיבור של בלי גבול עם גבול.

משיחת ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט
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'd ,ybie zyxt zay .c"qa
.g"nyz zah
‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

LbiÂ'גֹו יהּודה הּוא 1אליו הענין ּתכן הּנה , «ƒ«ְְִִֵֵֶָָָָֹ

יהּודה  יחּוד ּדהינּו ליֹוסף יהּודה ְְְְְִֵַַַָָָהּגׁשת

הּפרׁשה 2ויֹוסף  ּבהפטרת ועלּֿדרֿזה מסּפר 3. ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ועץ  יהּודה עץ עצים, ׁשני יהיּו לבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּלעתיד

ּכמֹו ּדוד, ׁשה ּוא לכּלם יהיה אחד ּומל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻאפרים,

עבּדי 4ׁשּכתּוב  ודוד גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו עּקר הּוא ּדאפרים לעֹולם. להם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָנׂשיא

ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יגּדל 5יֹוסף, הּקטן אחיו ואּולם ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשבט  את ׁשּכלל הּדגל ראׁש היה והּוא ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו,

ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו גֹו'),6מנּׁשה מנּׁשה מּטה ועליו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

ההפטרה, ׁשּתכן ונמצא יהּודה. מּׁשבט הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹודוד

ויהּודה, ּדיֹוסף והאיחּוד החּבּור ּכן ּגם ְְִִִֵֵַַָָהּוא

היא  הּתֹורה והּנה אחד. מל ּתחת יהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשניהם

הֹוראה 7נצחית  יׁשנּה זה ׁשּבענין מּובן, ּומּזה , ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָ

הּסּפּור  ּדגם מּיׂשראל, ואחת אחד לכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנצחית

נצחי  הּוא לבא) (לעתיד להיֹות העתיד ּדבר ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹעל

הענינים  וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן עכׁשו, ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשּי

ּומּכיון  ליהּודה). יֹוסף (הּגׁשת ּבעבר היּו ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר

ּכמֹו ליׂשראל, הֹוראה ּבתֹור נּתנה ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

ּבני  אל ּדּבר יׂשראל ּבני את צו ּבּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב

אחד 8יׂשראל  לכל הֹוראה הּוא ׁשעּקרּה מּובן, , ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּכל  ׁשל ענינֹו ּבעּקר היא וההֹוראה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּיׂשראל,

מּיׂש ואחד לׁשּמׁשאחד נבראתי ּׁשאני מה ראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹוני  .9את ִֶ

¯e‡·eּפרׁשתנּו ּבדרּוׁשי ּכמבאר ,10הענין, ≈ְְְִִֵֵַָָָָָָֹ

הענינים  ב' הם ויֹוסף יהּודה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשעניני
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ויחי).)1 מד, (ויגש פרשתנו פ"ט )2ריש שם ובתו"ח א. מד, פרשתנו בתו"א יהודה אליו ויגש ד"ה א). (רו, פרשתנו זהר

ואילך. א) ואילך.)3(צג, טז לז, כדֿכה.)4יחזקאל יט.)5שם, מח, כ.)6ויחי ב, ועוד.)7במדבר רפי"ז. תניא כ"ה )8ראה

שלפני  שיחות וראה ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר וראה ועוד. .61 ע' ה'ש"ת סה"מ – (מתדבא"ר) בדא"ח בכ"מ

יב). ע' (לקמן ה. סו"ס בסופה.)9המאמר ועבדי )10קידושין תרע"ח. ויגש ד"ה ב). שמח, ב (כרך פרשתנו ריש אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1ÔÈÚ‰ ÔÎz ‰p‰ הרוחנית , המשמעות לפי «ƒ«≈»¿»ƒ≈…∆»ƒ¿»

הדברים  של eÁÈ„הפנימית eÈ‰c ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ‡e‰«»«¿»¿≈¿«¿ƒ
ÛÒBÈÂהתאחדות  ‰„e‰È2 להלן שיבואר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰כפי . ¿»¿≈¿«∆∆∆

‰L¯t‰ ˙¯ËÙ‰a3‡·Ï „È˙ÚlL ¯tÒÓ המשיח eÈ‰Èבימות ¿«¿»««»»»¿À»∆¿»ƒ»…ƒ¿
‰„e‰È ıÚ ,ÌÈˆÚ ÈL עץ ¿≈≈ƒ≈¿»
יהודה  שבטֿמלכות את ≈¿ıÚÂהמסמל

ÌÈ¯Ù‡ שבטֿמלכות את המסמל עץ ∆¿«ƒ
יוסף  בן È‰È‰אפרים „Á‡ CÏÓe ,∆∆∆»ƒ¿∆

ÌlÎÏ קודמת שבתקופה בעוד כי ¿À»
ממלכות  שתי היו ואפרים יהודה

תחת  יתאחדו הם לבוא לעתיד שונות,

אחד  מלך של Âc„,מלכותו ‡e‰L∆»ƒ
·e˙kL BÓk4 של ההפטרה בהמשך  ¿∆»

ויגש  CÏÓפרשת „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
‡ÈN Èc·Ú „Â„Â 'B‚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
‡e‰ ÌÈ¯Ù‡c .ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»¿∆¿«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BË·L ¯wÚ לו שהיו ƒ«ƒ¿∆≈
שניהם  ומבין ואפרים, מנשה בנים, שני

יותר  החשוב הוא BÓkאפרים ,¿
Ba ·e˙kL5ÌÏe‡Â למרות ∆»¿»

הבכור  הוא ‰ÔËwשמנשה ÂÈÁ‡»ƒ«»…
אפרים e‰Â‡שהוא ,epnÓ Ïc‚Èƒ¿«ƒ∆¿

ÏÏkLאפרים Ï‚c‰ L‡¯ ‰È‰»»…«∆∆∆»«
‰MÓ Ë·L בתורה ‡˙ ככתוב ∆≈∆¿«∆

הייתה  במדבר ישראל בני של שהחנייה

(דגל  'דגלים' ארבעה של חלוקה לפי

דג  ראובן, מחנה דגל יהודה, ל מחנה

שבכל  דן) מחנה ודגל אפרים מחנה

וכל  שבטים, שלושה היו מהם אחד

שהיה  אחד שבט שם על נקרא 'דגל'

אפרים  שבט – ולענייננו הדגל, ראש

היה  ומנשה אפרים מחנה דגל ראש היה

לו e˙kL·טפל BÓÎe)6ÂÈÏÚÂ ¿∆»¿»»
'B‚ ‰MÓ ‰hÓ שמנשה היינו «≈¿«∆
כאמור) לאפרים, ‰e‡טפל „Â„Â ,¿»ƒ

‰„e‰È Ë·MÓ מלכות כן ואם ƒ≈∆¿»
שגם  כך יתאחדו יהודה ומלכות אפרים

דוד  ממשלת תחת יהיה אפרים שבט

בשונה  (וזאת יהודה משבט שהוא

אליו  "ויגש הכתוב נאמר בו מהמצב

משנה  היה אפרים) של (אביו שיוסף בשעה ליוסף ניגש יהודה כאשר יהודה",

ממשלתו). תחת היה ויהודה Ìbלמלך, ‡e‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ÔÎzL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…∆««¿»»«
Ôk הפרשה תוכן Ì‰ÈMLכמו ,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc „eÁÈ‡‰Â ¯eaÁ‰ ≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿≈∆

.„Á‡ CÏÓ ˙Áz eÈ‰Èƒ¿««∆∆∆»
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰Â7 ¿ƒ≈«»ƒƒ¿ƒ

במאורעות  עוסקת שהיא ולמרות

שנים, אלפי לפני שהתרחשו

דברי  כל של הרוחנית המשמעות

לנצח  קיימת Ô·eÓ,התורה ‰fÓe ,ƒ∆»
‰Ê ÔÈÚaL יהודה גישת של ∆¿ƒ¿»∆

יהודה  ממלכות בין ואחדות ליוסף

התורה) ענייני בכל (כמו ואפרים

ÏÎÏ ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ dLÈ∆¿»»»ƒ¿ƒ¿»
Ì‚c ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈¿«
„È˙Ú‰ ¯·c ÏÚ ¯etq‰«ƒ«»»∆»ƒ

(‡·Ï „È˙ÚÏ) ˙BÈ‰Ï הרי ƒ¿∆»ƒ»…
התרחש  לא עדיין שהדבר למרות

זאת  בכל ÈÁˆבפועל, ‡e‰ƒ¿ƒ
CiLÂרוחנית ÂLÎÚ,מבחינה Ìb ¿«»««¿»

ÌÈÈÚ‰ ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«»…∆»ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ¯·kL בפועל¯·Úa ∆¿»»∆»»

.(‰„e‰ÈÏ ÛÒBÈ ˙Lb‰)«»«≈ƒ»
¯B˙a ‰z ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»ƒ¿»¿
BÓk ,Ï‡¯NÈÏ ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿»≈¿
Èa ˙‡ Âˆ da ·e˙kL∆»»«∆¿≈
Èa Ï‡ ¯ac Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈

Ï‡¯NÈ8‡e‰ d¯wÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿»≈»∆ƒ»»
המטרה  אלא סתם הדברים סיפור לא

לשמש  היא בסיפור העיקרית

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
BÈÚ ¯wÚa ‡È‰ ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ובתפקידו,ולא  בחייו טפל בפרט

- הוא ענינו È‡Mועיקר ‰Ó«∆¬ƒ
È˙‡¯· במטרה˙‡ LnLÏ ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ÈB˜9 ההוראה ולכן ה' את ולעבוד ƒ
ה'. עבודת בענייני להיות צריכה

¯‡·Ók ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¿…»
e˙L¯t ÈLe¯„a החסידות מאמרי ƒ¿≈»»»≈

הפרשה  על נשיאינו רבותינו ,10של
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ּבּגמרא  ּדאיפליגּו ּומעׂשה, לּמּוד) (אֹו 11ּדתלמּוד ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּגבר  ּדיהּודה ּגדֹול. מעׂשה אֹו ּגדֹול ּתלמּוד ְֲִִֶַַַָָָָאי

לפסק 12ּבאחיו  הּוא ענינֹו ׁשעּקר הּמלך והּוא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּדוד  ׁשל ענינֹו ּגם  וזהּו ּבפעל. הּמעׂשה יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאי

העבּדּות  ּדענין ּדייקא, ּדוד ועבּדי ּביּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדכתיב

ּדוקא  ּבפעל למעׂשה הּוא 13ׁשּי ענינֹו ויֹוסף . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשל  ּבאפן הּוא הּתלמּוד ענין ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹּתלמּוד,

לּה ּבהבנה 14לאּפׁשא לּמּוד עלֿידי ׁשּמֹוסיף ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הֹוספה  מּלׁשֹון יֹוסף ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ,15והּׂשגה, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא  אפרים ׁשהרי אפרים, ׁשל ענינֹו זהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוכן

גֹו' הפרני ּתכלית 16מּלׁשֹון והּנה והֹוספה. רּבּוי , ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ׁשּתהיה  והינּו יתאחדּו, ׁשּׁשניהם היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכּונה

הּמעׂשה  ּופעּלת ּבמעׂשה, הּתלמּוד ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַֻֻּפעּלת

 ֿ על מּובנת ּבּתלמּוד הּמעׂשה ּדפעּלת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַֻּבּתלמּוד.

תרס"ו  ּבהמׁש הּמבאר הּלֹומד 17ּפי ּדכאׁשר , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלּמּודֹו, ּתלּוי יהיה ּבפעל ׁשהּמעׂשה יֹודע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתֹורה

אמּתת  אל ּומכּון לגמרי ּבטל הּוא אז ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָהרי

 ֿ ועל למעׂשה. נֹוגע ׁשּזה ׁשּיֹודע מּׁשּום ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָההלכה,

ּבמעׂשה, ּפֹועל הּתלמּוד ּגיסא לאיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדרֿזה

ההלכֹות  ידיעת להיֹות ּׁשּצרי מה רק לא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹוהינּו

ואּלה  יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לידע מנת ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל

להיֹו ׁשּצרי אּלא תעׂשינה, לא ענין אׁשר ּגם ת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

לאּפׁשא  ׁשל (ּבאפן כּו' והּׂשגה ּבהבנה לּמּוד ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ּבלי  למעׂשה הלכֹות לפסק  איֿאפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלּה),

ּכדאיתא  ההלכֹות, וטעמי ּפרטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלידע

.18ּבראׁשֹונים  ִִָ

‰p‰Â הּוא הּמעׂשה ענין הרי זה ּבאּור לפי ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַ

יׁשנם  יֹותר ּבפרטּיּות אמנם לאדם, ְְְִִִֵֶָָָָָָָמחּוץ

הּתפּלה  ּבעבֹודת  היינּו עצמֹו, ּבאדם הענינים ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָב'

לתפּלה  ּגאּלה סמיכת יֹוסף 19ׁשּלֹו, ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
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טו g"nyz ,zah 'd ,ybie zyxt zay

העמידה,20ויהּודה  ּתפּלת הּתפּלה, ענין ׁשּיׁשנֹו , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּבּטּול  ּבתכלית היא זֹו ענינֹו21ׁשּתפּלה ׁשּזהּו , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

יהּודה  ּבֹו20ׁשל ׁשּכתּוב ּכמֹו את 22, אֹודה הּפעם ְְֶֶֶֶַַַָָ

(אֹודה) ההֹודאה ׁשעלֿידי מּלדת, וּתעמד גֹו' ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה'

יׁשנֹו ולפניֿזה (וּתעמד), ּובּטּול לעמידה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבאים

ליֹוסף  ׁשּי ׁשּזה הּגאּלה, ׁשהרי 20ענין והֹוספה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכאׁשר  ּובפרט הֹוספה, ׁשל ענין היא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּגאּלה

מּקרב  נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ּבאפן היא ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻהּגאּלה

היא 23לי  הּגאּלה אּלא קרב ׁשל מציאּות ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּדהינּו לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻּבׁשלֹום,

ּדתלמּוד  הענינים שּב' ויֹוסף, יהּודה וחּבּור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָיחּוד

לזה  זה סמּוכים הם ּותפּלה, ּגאּולה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּומעׂשה,

ׁשּיהיה  הּיחּוד ענין וזהּו יחד. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַּומתאחדים

לעֹולם. להם נׂשיא עבּדי ודוד ְְְִִִִֶֶַָָָָָלעתיד,

ÌÓ‡ הּסּפּור ּתכן ּבכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

ּבּכתּוב  ׁשּמסּפר ליֹוסף, יהּודה ְְְְֵֶַַַָָָָֻּדהּגׁשת

לֹו ׁשאמר ליֹוסף, יהּודה ּדברי נא 1ּכל ידּבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּד ּדברי עבּד יּכנסּו רׁש"י ּופרׁש אדֹוני, ּבאזני בר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

המארעֹות  ּפרטי ּכל את סּפר ואחרּֿכ ,ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבאזנ

הארי מּדּוע ולכאֹורה אז. עד אֹותם ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָׁשארעּו

להבין, צרי ועֹוד הּדברים. ּפרטי ּבכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהּכתּוב

ּכתיב  יהּודה ּדברי יֹוסף 24ּדלאחר יכֹול ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָֹ

מּדברי  ּתֹוצאה היה ׁשּזה ּומׁשמע וגֹו', ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתאּפק

יהּודה  ּׁשּסּפר מה רב הרי ולכאֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹיהּודה,

חזר  ּדבריו ּברב ׁשהרי מּקדם, יֹוסף ידע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹליֹוסף

ׁשּנּוי  זה ּגרם אי ּכן ואם מּקדם, ּׁשארע מה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל

להתאּפק  יכֹול היה ׁשּלא ּביֹוסף ּכ ּכל ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּגדֹול

ְוכּו'.

C‡ּפרׁשתנּו חּיים' ּב'תֹורת ּבארּכה ּכּמבאר הּוא, ּבדברי 25הענין ּדהחּדּוׁש , «ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ

אֹודֹותם  ׁשּדּבר הענינים ּכל את העלה ּדבריו ׁשעלֿידי היה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָיהּודה
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ועוד.)20 תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו. ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ב. רה, פרשתנו ראה )21זהר

סה"מ  שס. ע' בהעלותך ב'תרפט. ע' יתרו אוה"ת וראה רע"א. לג, ברכות צה. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. י, שבת

ובכ"מ. א. קסז, ח"א קונטרסים סה"מ תקצ. ס"ע תרס"ו ואילך. קסב ע' לה.)22תרנ"ד כט, ב.)23ויצא רה, פרשתנו זהר

ועוד. תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו, ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין א.)24ד"ה מה, (צג,)25פרשתנו פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גאולה  לסמוך ובכך e‰ÈÂ„‰לתפילה עשרה ÛÒBÈ ÔÈÚ e‰fL20 ∆∆ƒ¿«≈ƒ»

בחינת  הוא ויהודה גאולה, בחינת הוא שיוסף ובחסידות בזוהר כמבואר

והתקרבות  סמיכת זו הייתה יהודה" אליו "ויגש היה כאשר כן ואם תפילה

ותפילה  ‰ÈÓÚ„‰גאולה ˙lÙz ,‰lÙz‰ ÔÈÚ BLiL תפילת , ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ«»¬ƒ»
‰È‡שמונהֿעשרה  BÊ ‰lÙzL ,∆¿ƒ»ƒ

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a21 האדם ובה ¿«¿ƒ«ƒ
מבחינה  וגם תנועה ללא לעמוד חייב

האדם  עשרה שמונה בתפילת רוחנית,

 ֿ לקדושֿברוך הביטול לתכלית מגיע

עולם  כנגד שהיא (ומבואר הוא

e‰fLהאצילות) הוא , הביטול ∆∆
‰„e‰È ÏL BÈÚ20BÓk , ƒ¿»∆¿»¿

Ba ·e˙kL22 ניתן "יהודה" ששמו ∆»
שאמרה  לאה אימו ידי על »»»‰ÌÚtלו

„ÓÚzÂ 'B‚ '‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆««¬…
‰‡„B‰‰ È„ÈŒÏÚL ,˙„lÓƒ∆∆∆«¿≈«»»

(‰„B‡) פי על פועל לא אדם כאשר ∆
את  מבטל אלא האישיים והבנתו שכלו

 ֿ הקדוש של ורצונו דעתו בפני דעתו

Ïeh·eברוךֿהוא ‰„ÈÓÚÏ ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒ»ƒ
‰ÊŒÈÙÏÂ ,(„ÓÚzÂ) כהקדמה ««¬…¿ƒ¿≈∆

‰l‡b‰,לתפילה  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿À»
ÛÒBÈÏ CiL ‰fL20,‰ÙÒB‰Â ∆∆«»¿≈¿»»

ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ‰l‡b È¯‰L∆¬≈¿À»ƒƒ¿»∆
‰ÙÒB‰ המצב לעומת וחידוש »»

והגבלה  גלות של מצב שהיה ,הקודם
‡È‰ ‰l‡b‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆«¿À»ƒ
ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc ÔÙ‡a¿…∆¿»»¿»«¿ƒ

ÈÏ ·¯wÓ23 במאמרי כמבואר ƒ¿»ƒ
פדייה  יש זה, פסוק על רבים חסידות

בה  ומלחמה קרב באמצעות (גאולה)

על  גובר המנצח שכנגד הצד הצד

בשלום  פדייה ויש ממנו עצמו ,ופודה
‡l‡ ·¯˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆¿»∆»

‰l‡b‰ והפדייהÌBÏLa ‡È‰ «¿À»ƒ¿»
ומרצון  בשלום משלים שכנגד ,והצד

‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿À»
¯eaÁÂ „eÁÈ eÈ‰c ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ 'a˘ ,ÛÒBÈÂ ‰„e‰È¿»¿≈∆»ƒ¿»ƒ
‰Ïe‡b ,‰NÚÓe „eÓÏ˙c¿«¿«¬∆¿»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎeÓÒ Ì‰ ,‰lÙ˙e¿ƒ»≈¿ƒ∆»∆

מתחברים  ביניהם, וההבדלים השוני למרות אלא לזה זה קרובים רק שאינם כך

זה עם ‰eÁi„זה ÔÈÚ e‰ÊÂ .„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óe ליוסף יהודה בין ƒ¿«¬ƒ««¿∆ƒ¿««ƒ
אפרים ומלכות יהודה מלכות בין È˙ÚÏ„,והחיבור ‰È‰iL להיות שיהפ כו ∆ƒ¿∆∆»ƒ

יהודה  מלכות תחת אחת Èc·Úממלכה „Â„Â יהודה משבט ÈN‡שהוא ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙Lb‰c ¯etq‰ ÔÎz ˙eÏÏÎaƒ¿»…∆«ƒ¿«»«
·e˙ka ¯tÒnL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈∆¿À»«»
,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È È¯·c Ïk»ƒ¿≈¿»¿≈

BÏ ¯Ó‡L1 ליוסף ‡יהודה ¯a„È ∆»«¿«∆»
,ÈB„‡ ÈÊ‡a ¯·c Ec·Ú«¿¿»»¿»¿≈¬ƒ
È¯·c eÒkÈ È"L¯ L¯Ùe≈≈«ƒƒ»¿¿»«
Ïk ˙‡ ¯tÒ CkŒ¯Á‡Â ,EÊ‡a¿»¿¿¿««»ƒ≈∆»
eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó‰ ÈË¯t¿»≈«¿…»∆≈¿
ÚecÓ ‰¯B‡ÎÏÂ .Ê‡ „Ú Ì˙B‡»«»¿ƒ¿»««
ÈË¯t ÏÎa ·e˙k‰ CÈ¯‡‰∆¡ƒ«»¿»¿»≈

ÌÈ¯·c‰ יהודה ניגש כיצד גם ופירט «¿»ƒ
את  וגם אליו דיבר בדיוק וכיצד ליוסף

לו?. שאמר מה ˆ¯CÈכל „BÚÂ¿»ƒ
‰„e‰È È¯·c ¯Á‡Ïc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿««ƒ¿≈¿»

·È˙k24ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…»≈
'B‚Â ˜t‡˙‰Ï התוודע ובהמשך ¿ƒ¿«≈¿

לאחיו  ‰È‰יוסף ‰fL ÚÓLÓe ,«¿«∆∆»»
,‰„e‰È È¯·cÓ ‰‡ˆBz»»ƒƒ¿≈¿»

·¯ È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ הדברים‰Ó ¿ƒ¿»¬≈…«
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ¯tqM לאחר כעת, ∆ƒ≈¿»¿≈

אליו  Ì„wÓ,שניגש ÛÒBÈ Ú„È»«≈ƒ…∆
‰Ó ÏÚ ¯ÊÁ ÂÈ¯·c ·¯a È¯‰L∆¬≈¿…¿»»»«««
CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,Ì„wÓ Ú¯‡M∆≈«ƒ…∆¿ƒ≈≈

‰Ê Ì¯b כעת הדברים על החזרה »«∆
‡lL ÛÒBÈa Ck Ïk ÏB„b ÈepLƒ»»»¿≈∆…

'eÎÂ ˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ועד »»»¿ƒ¿«≈¿
לאחיו? יוסף התוודע זה שבגלל כך כדי

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ‰k¯‡a לאדמו"ר «¬À»¿««ƒ

e˙L¯t25LecÁ‰cהאמצעי , »»»≈¿«ƒ
È„ÈŒÏÚL ‰È‰ ‰„e‰È È¯·„a¿ƒ¿≈¿»»»∆«¿≈
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eb'טז dcedi eil` ybie

ּפרטים  ּבכל וזּכּו ּברּור ׁשּפעל והינּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלדרּגתֹו,

ּדהּנה  ּומקֹורם. לׁשרׁשם אֹותם והעלה ְְְְְֱִֵֵֶָָָָָאּלּו,

יֹוסף  מכירת אֹודֹות ּבדבריו הזּכיר ְְְְִִִִֵַָָָיהּודה

ׁשּזה  ועד רצּוי, ּבלּתי ּדבר זה היה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבחיצֹונּיּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּביהּודה, אפּלּו ירידה וּירד 26ּפעל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

טענּו (ּכי מּגדּלתֹו ׁשהֹורידּוהּו גֹו' ְְֲִִִֶָָָֻיהּודה

מחה  ׁשּלא מחמת ּבאׁשמתֹו היתה יֹוסף  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמכירת

אּלּו, ּבענינים יהּודה ׁשּדּבר עלֿידי אמנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהם).

הם  הרי ׁשּׁשם ּומקֹורם לׁשרׁשם אֹותם ְְְֱֲֵֵֶֶָָָָָָהעלה

ׁשּמכירת  נתּגּלה אז ּדוקא ולכן נעלים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָענינים

יֹוסף  ׁשאמר ּכמֹו נעלה, ּדבר היתה ּכי 27יֹוסף ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לאב  ויׂשמני וגֹו' לפניכם אלקים ׁשלחני ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלמחיה

מעלת  מחמת יהּודה ּדוקא ּכי וגֹו'. ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָֹלפרעה

ּביֹוסף. זה ענין ּגּלּוי לפעל יכֹול ׁשּלֹו, ְְְִִִִֵֶֶַָָֹהּבּטּול

ׁשּיהיה  חדׁש, ענין ּביֹוסף ּפעל עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולכן

ענין  אצלֹו והיה וכּו', להתאּפק יֹוסף יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹולא

ׁשּז ּבא הּבכּיה, ׁשּזה היינּו הּמֹוחין, מּמֹותרי ּבא ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לסּבל  יכֹולים הּמֹוחין ׁשאין ּכזה ּגּלּוי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעלֿידי

החּדּוׁש וזהּו להתאּפק. יכֹול היה לא ולכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹאֹותֹו,

אף  ּכי להתאּפק, יכֹול היה לא יֹוסף ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאפּלּו

והּׁשבטים, מהאבֹות למעלה הּוא יֹוסף ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבכלל,

ּבזה  הּבאּור היּו28וכּידּוע והּׁשבטים ׁשהאבֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבהתּבֹודדּות, להיֹות ּכדי צאן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַֹרֹועי

ּבעצמּותֹו ּבאלקּות, ּדבּוק להיֹות ּבכחֹו היה ְְְְֱִֵֶַָָָֹֹיֹוסף

מצרים. למל מׁשנה ּבהיֹותֹו ּגם ,יתּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּומהּותֹו

ּבּמדרׁש יעקב 29וכדאיתא ׁשאמר מה רב 30על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹ

מּמּנּו, יֹותר הרּבה צּדיק ׁשהּוא חי, ּבני יֹוסף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַעֹוד
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רט. ע' התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי ויגש סד"ה וראה ב). (צה, הפרק בסוף שם ואילך). ד (צד, פי"ב וישב )26גֿד).

ובפרש"י. א ח.)27לח, ה; מה, ויחי )28פרשתנו תו"ח ואילך. קצב ע' (ח"א) תקס"ה יט. ע' הקצרים – אדה"ז מאמרי

253 ע' .197 ע' חכ"ה ואילך. ס"ד 225 עמוד ל חלק לקו"ש וראה ועוד. תפר"ח. עזר"ת, זכר ולא ד"ה ואילך). ב (קב,

ואילך.)29ואילך. 222 ע' ל חלק לקו"ש וראה יא. פרשתנו תנחומא ג. פצ"ד, כח.)30ב"ר מה, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ¯·c יוסף באזני ‰ÌÈÈÚודהיה ‰ÏÚ‰כעת Ïk והמאורעות ‡˙ ¿»»∆¡»∆»»ƒ¿»ƒ

eÈ‰Â ,B˙b¯„Ï Ì˙B„B‡ ¯acL ידועים היו כבר הדברים רוב שאמנם ∆ƒ≈»¿«¿»¿«¿
התחדש  כעת יהודה בדברי אבל לכן קודם  CekÊÂליוסף ¯e¯a ÏÚtL∆»«≈¿ƒ

‰p‰c .Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ,el‡ ÌÈË¯t ÏÎa¿»¿»ƒ≈¿∆¡»»¿»¿»¿»¿ƒ≈
˙B„B‡ ÂÈ¯·„a ¯ÈkÊ‰ ‰„e‰È¿»ƒ¿ƒƒ¿»»
˙eiBˆÈÁaL ÛÒBÈ ˙¯ÈÎÓ¿ƒ«≈∆¿ƒƒ

¯ˆÈe,ובגלוי  ÈzÏa ¯·c ‰Ê ‰È‰»»∆»»ƒ¿ƒ»
elÙ‡ ‰„È¯È ÏÚt ‰fL „ÚÂ¿«∆∆»«¿ƒ»¬ƒ

·e˙kL BÓk ,‰„e‰Èa26„¯iÂ ƒ»¿∆»«≈∆
e‰e„È¯B‰L 'B‚ ‰„e‰È אחיו ¿»∆ƒ

Èk) B˙l„bÓ אחיוeÚË ƒ¿À»ƒ»¬
‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»
‰ÁÓ ‡lL ˙ÓÁÓ B˙ÓL‡a¿«¿»≈¬«∆…ƒ»

Ì‰a וירד" הפסוק על רש"י וכפירוש »∆
מגדולתו  אחיו "שהורידוהו יהודה":

אתה  אמרו אביהם, בצרת כשראו

להשיבו  אמרת אילו למכרו, אמרת

לך" שומעים ŒÏÚהיינו ÌÓ‡ .(»¿»«
ÌÈÈÚa ‰„e‰È ¯acL È„È¿≈∆ƒ≈¿»¿ƒ¿»ƒ

el‡ יוסף באזני ‰ÏÚ‰כעת , ≈∆¡»
Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ והביא »¿»¿»¿»
ומקורם  שורשם את גילוי «∆ÌMLלידי
ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ Ì‰ È¯‰ כפי ורק ¬≈≈ƒ¿»ƒ«¬ƒ

דברים  הם למטה ונשתלשלו שירדו

רצויים  ‡Êבלתי ‡˜Âc ÔÎÏÂ .¿»≈«¿»»
כפי  הדברים את גילה שיהודה לאחר

ומקורם שהם  «»¿lb˙ƒ‰בשורשם
¯·c ‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»»»

‰ÏÚ גם התגלה ואילך, זה (ומשלב «¬∆
היתה  יוסף מכירת שבעצם למטה כאן

ונעלה), חיובי Ó‡L¯דבר BÓk¿∆»«
ÛÒBÈ27 ובגלוי בחיצוניות שאמנם ≈

ולכן  רצוי בלתי דבר היה מכירתו

"נבהלו  לאחיו התוודע יוסף כאשר

יחר  ואל תעצבו "אל אבל מפניו",

- הנה" אותי מכרתם כי Èkƒבעיניכם
ÌÈ˜Ï‡ ÈÁÏL ‰ÈÁÓÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒ
·‡Ï ÈÓNÈÂ 'B‚Â ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿ƒ≈ƒ¿»

'B‚Â ‰Ú¯ÙÏ נפעל זה ודבר בגלוי. גם לטובה היה שהכול מתברר וכעת ¿«¿…¿
לי  יהודה בין החיבור ידי יהודה")על אליו ("ויגש כללי Èkוסף באופן אמנם ƒ

זאת  בכל יהודה, של ממעלתו גדולה יוסף של e‰È„‰מעלתו ‡˜Âc מלשון «¿»¿»
Ê‰הודאה  ÔÈÚ Èelb ÏÚÙÏ ÏBÎÈ ,BlL Ïeha‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¬««ƒ∆»ƒ¿…ƒƒ¿»∆
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L„Áשל ÔÈÚ לא והם לאחיו התנכר יוסף שבו הקודם מהמצב ושינוי ƒ¿»»»
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נוסף, חידוש a‡הבכי fL‰שהוא ∆∆»
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 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,

ּבּטּול  הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ּדהינּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָיהּודה,

ּגם  ׁשּלמעלה ּכ ּכל נעלה אֹור ּגּלּוי ּפעל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָזה

יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,
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טז.)31 א.)32שם, רי, יז.)33פרשתנו לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈ ÏÚ ÛÒBÈ מענייני ופרוש צאן רועה היה שיעקב לעיל, האמורה ≈««¬…

דבוק  היה ויוסף באלוקות, לדבוק לו יפריעו לא העולם שענייני כדי העולם

העולם  בענייני טרדותיו למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,באלוקות למרות . ¿««ƒ≈
לכן  קודם גם מהשבטים נעלה היה e‰È„‰שיוסף È¯·c ¯Á‡Ï È¯‰¬≈¿««ƒ¿≈¿»

,‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc ÔÙ‡a¿…∆¿«ƒ«≈»¿»
,Ï"p‰ Ïeha‰ ˙ÈÏÎz eÈ‰c¿«¿«¿ƒ«ƒ««
¯B‡ Èelb ÏÚt ‰Ê Ïeha È¯‰¬≈ƒ∆»«ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL Ck Ïk ‰ÏÚ«¬∆»»∆¿«¿»«

ÛÒBÈ ÏL B˙‚¯„nÓ ולמעלה ƒ«¿≈»∆≈
לסבול  יכול היה בעצמו שיוסף ממה

ÛÒBÈולהכיל  ‰È‰ ‡lL „Ú ,«∆…»»≈
˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ הנעלה והאור »¿ƒ¿«≈

אחיו, אל חוץ, כלפי גם התגלה

- מזו ÚÓLויתירה ÏBw‰L „ÚÂ¿«∆«ƒ¿«
‰Ú¯t ˙Èa31‡˙Èa , ≈«¿…≈»

dÈpÈÓ ÔÈÈÏb˙‡Â eÚÈ¯t˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ≈
'eÎ ÔÈ¯B‰ Ïk שנפרעו בית »¿ƒ

כל  ממנו והתגלו ונפתחו) (נפרמו

ÏÚהאורות ¯‰fa ‡˙È‡„k)ƒ¿ƒ»«…««

˜eÒt‰32,(הדרגות שבכל העליונים האורות שהתגלו לשורש Ú„היינו «»«
- האורות כל e‰Óeומקור B˙eÓˆÚÏ.C¯a˙È B˙ ¿«¿«ƒ¿»≈

‰kÊ ,el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa ¯eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆
,ÏÚÙa Ï"p‰ ‰¯ËÙ‰aL „eÚi‰ Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ«ƒ∆««¿»»««¿…«
„Ú ,ÌÈ¯Ù‡Â ‰„e‰Èc ¯eaÁ‰«ƒƒ»¿∆¿«ƒ«
ויחידה  אחת ממלכה להיות שיהפכו

E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰ÂÏ33, ƒ¿»«¬»ƒ¿»∆
Èc·Ú „Â„Â ‰È‰ÈÂ המשיח מלך ¿ƒ¿∆¿»ƒ«¿ƒ

‰ÁÓN·e ,ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»
„iÓe ÛÎ˙Â ,··Ï ·eËÂ¿≈»¿≈∆ƒ«
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 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,
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ּגם  ׁשּלמעלה ּכ ּכל נעלה אֹור ּגּלּוי ּפעל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָזה

יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"צ והרה"ח ענף עץ אבות וכו' וכו' מוה"ר ברוך שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מה' תשרי, אף כי באיחור זמן קצת עם התמונה המוסג"ב, ובמה שהאריך בענין 

התמונה והשקו"ט אם נכונה היא, הנה התמונה נתפרסמה כבר כ"פ ויש כמה דיעות ופלוגתות בהנוגע 

לה, ויעוין בספר דמויות גדולי החסידות )להרב שצרנסקי, נדפס בתל אביב שנת תש"ה, עמוד ל"ה( 

שגם שם נמצאת תמונה זו. ומוחזרה פה התמונה.

ומה שבקשתי במכתבי, הי' זה ע"ד המכתבי קדש שאמרו לי שנמצאים תחת ידו, שאם עכ"פ 

יואיל לשלוח העתק מהם, ת"ח מראש.

מה שכותב שיש תחת ידו עצם כתי"ק הבעש"ט מה שכתב להתולדות, הנה צריך בירור אם זהו 

המכתב הנדפס בקובץ התמים חלק א' בראשיתו, אשר עצם גוף כתי"ק המכתב נמצא באוסף הכתבי 

העתק  אלא  שיהי'  אפשר  אי  הרי  הוא  כן  ואם  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  יד 

ממנו במקום אחר, ובדא"ג הנה בהספר של הרב שצרנסקי הנ"ל נמצאים ג"כ עוד מהתמונות שמזכיר 

במכתבו.

מוסג"פ סקריפ להוצאות המשלוח.

בברכה.
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אינון....‰ תמניא דחנוכה יומי בכסלו בכ"ה דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

Â מצינו שלפניֿזה 23. בהתוועדות שנתבאר וכפי הצדקה. ענין עם קשורים החנוכה ששני 24שימי ,
מהשתלשלות. שלמעלה ענין הם – וחנוכה צדקה – אלו ענינים

ממשיכים  שעלֿידיֿזה מהכוחות, שלמעלה הנפש עצם את לעורר מסירותֿנפש, עבודת ענינו חנוכה
היא  הצדקה עשיית שכאשר הצדקה, בענין הוא וכן (כנ"ל). מהשתלשלות שלמעלה אור למעלה גם

מאדך" ד"בכל באופן מהשכל.25כדבעי, שלמעלה מסירותֿנפש ענינה אזי ,

כלל: ודעת טעם עלֿפי מקום לו שאין דבר היא כדבעי הצדקה שנתינת כיון – הדבר וטעם

" ליטול ממנו תובעים אחד eytpמצד iig עלי שהתייגע מפני אם – עלֿכלֿפנים " או נפשו, כוחות בכל ו
נפשו  חיי בו לקנות יכול שהיה כלום"26לפי מגרמיה ליה דלית ל"מאן וליתנם –27;

בשביל  ד"עשר באופן לא פניות, וללא תנאים ללא זאת שיעשה ממנו תובעים – גיסא ומאידך
משום28שתתעשר" רק אלא הצדקה, בענין שישנן המעלות שאר בשביל ולא ,iprdy מבלי לזה, זקוק

באריכות). הנ"ל בשיחה שנתבאר (וכפי עצמו אודות כלל לחשוב

ענין ליתן עליו מצווים היו אילו ipevigאילו בשכל; מקום עדיין לזה היה – כך כל לו נוגע שאינו ,
הנוגע תנאי בזה להכניס שיוכל באופן אבל נפשו", "חיי ליתן עליו מצווים אז ze`ivnlelyהיו גם –

בשכל; מתקבל הדבר היה

" אלא) חיצוני, ענין (לא ליתן ממנו כשתובעים eytpאבל iig שאינו באופן היא כשהנתינה [ובפרט "
מחסור  את למלאות להיות צריכה הראשונה שההנחה לעיל וכמדובר הממון, את יקח מנין כלל יודע
זאת  ליתן עליו נפשו", ב"חיי שמדובר כך על הבט  ומבלי זאת], יקח מנין לחשוב לאחריֿזה ורק העני,

שלו, המציאות אודות לגמרי ולשכוח לאחרים,

כל  וללא נפשו", "חיי לאחרים נותן שהוא שלמרות ממנו, ותובעים שמוסיפים אלא בלבד, זו ולא
מקום  לו שאין ענין זה הרי – לבב ובטוב בשמחה זאת יעשה מכלֿמקום, תודה, נתינת לא אפילו תמורה,
(כנ"ל). דחנוכה העבודה ענין שהוא ודעת, מטעם שלמעלה הנפש עצם מצד נמשך הוא אלא כלל, בשכל

שלמעלה  הבליֿגבול אור והמשכת התעוררות למעלה גם פועלים – הנפש עצם התעוררות ועלֿידי
כנ"ל. הגבלות, מכל

שכתוב  מה ה"שיבה","עטרת29וזהו לענין זוכים צדקה שעלֿידי תמצא", צדקה בדרך שיבה תפארת
מהשתלשלות  שלמעלה ענין "בן 30שהוא – בגשמיות השיבה לענין בנוגע גם שמצינו כפי שבעים 31,

מהשתלשלות.32לשיבה" שלמעלה עצמיים כוחות ממשיכים הצדקה נתינת שעלֿידי והיינו, .

Ê שאז – י) סעיף (כדלקמן בית של ענין עם הקשורה לצדקה בנוגע יתירה בהדגשה הוא זה וענין .
שלמעלה  מבחינה אלא להשתלשלות, שייכת אבל מהשתלשלות שלמעלה ממדריגה רק לא היא ההמשכה
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(23.443 ע' שם לקו"ש וראה חנוכה. הל' ריש ופמ"ג מג"א
וש"נ.

ואילך).24) 263 ע' (לעיל ס"ז כסלו כ"א וישב, ש"פ שיחת
ה.25) ו, ואתחנן
סע"ב).26) (מח, פל"ז תניא ראה
ועוד.27) ב. קסח, זח"א ראה
וש"נ.28) א. קיט, שבת
לא.29) טז, משלי

ועם 30) ואילך. סע"ג כט, וישב בתו"א בכסלו בכ"ה ד"ה ראה
ואילך. ב רפח, חנוכה באוה"ת – הגהות

ספ"ה.31) אבות
הביאור.32) חסר

ענין  בודאי הוא שמונים שמספר שמונים, דבן הענין גם נזכר
בגבורות  "ואם יו"ד) צ, (תהלים כמ"ש מהשתלשלות, שלמעלה
דאיפליג  "כיון א) כח, (גיטין בגמרא וכדאיתא שנה", שמונים

) )l"endאיפליג"
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בחינת שזהו לגמרי, ziacמהשתלשלות siwnd לעיל שנתבאר כפי ובית,33, לבוש בין החילוק בענין
הוא  בית בחינת מהֿשאיןֿכן להשתלשלות, שייך הוא הרי מקיף היותו שעם הקרוב, מקיף הוא שלבוש

לגמרי. מהשתלשלות למעלה

בזה: והענין

בגמרא  בגמרא 34איתא שהלשון אף בחסידות, הלשון מובא כך – אדם". אינו בית לו שאין אדם "כל
לו שאין אדם "כל שם rwxwהוא ה'תוספות' דברי עלֿפי הוא לזה והמקור אדם". לבנות 35אינו "קרקע :

eaעליו xeciy"אדם אינו בית לו שאין אדם "כל למאמר היחיד שהמקור צדק', ה'צמח שכותב כפי ,"
הנ"ל. ה'תוספות' בדברי הוא

ענין  עלֿידי ודווקא נפשו, מהות בעצם האדם, של ענינו בעצם נוגע הבית שענין – בזה והכוונה
האדם. ענין שלימות נעשה הבית

רק  לא נוגע הבית שענין דהיינו הרחוק, מקיף הוא בית של שענינו להאמור בהתאם הוא זה וענין
(שהוא  הפנימיים לכוחות השייכים המקיפים לכוחות רק לא ואפילו בהגבלה, שהם הפנימיים לכוחותיו

אלא הקרוב), מקיף הלבוש, ynnענין ytpd mvrlבית לו שאין מי "כל שלכן, ,mc` epi`."

Á,הבית נמצא מקום באיזה נפקאֿמינה אין האדם לעצם הבית דענין לשייכות שבנוגע אף והנה, .
נמצא  הבית אם לאדם, הבית בשייכות חילוק ישנו דבר, של לאמיתו הנה בית, לו שיש הוא שהעיקר כיון

לארץ: בחוץ או ישראל בארץ

הבית  את למכור ביכלתו שהרי האדם, עם כך כל קשור אינו הבית הרי – לארץ בחוץ בית לו שיש מי
אמות  ארבע מישראל ואחד אחד לכל יש שבה ישראל, בארץ בית קונה כשאדם מהֿשאיןֿכן בזה. וכיוצא

שאת.36(כדמצינו  ביתר עמו קשור הבית הרי  – פרוזבול) לענין

לדינא  שמצינו ואילך 37ועלֿדרך מכאן המזוזה, מן פטור יום שלשים כל לארץ, בחוץ בית ש"השוכר ,
לא  יום שלשים עד לארץ שבחוץ  והיינו לאלתר". מזוזה עושה ישראל בארץ בית השוכר אבל חייב,

קביעות  יום.38חשיב שלשים קודם גם קביעות חשיב  ישראל בארץ מהֿשאיןֿכן ,

לכל  שהרי לכן, קודם גם ישראל בארץ לקרקע שייכות לו היתה שכבר כיון – כנ"ל הוא הדבר וטעם
אבל  כו', משם לסלקו אפשר היה לכן שקודם אלא ישראל, בארץ אמות ארבע יש מישראל ואחד אחד

בגשמיות. גם זו שייכות נמשכת – לסלקו) אפשר אי (ושוב מממונו הקרקע תמורת ששילם לאחר

יום  ל' לאחר גם עלֿדרךֿזה חילוק שישנו מובן יום, ל' קודם הקביעות בענין חילוק שמצינו וכשם
עם  יותר קשור הבית ישראל שבארץ דהיינו לארץ, מבחוץ שאת ביתר היא הקביעות ישראל שבארץ –

האדם.

לבית בנוגע הוא אדם" אינו בית לו שאין אדם ד"כל הענין שעיקר l`xyiונמצא, ux`a שבית דהיינו ,
הרחוק. מקיף בבחינת האדם, מהות בעצם יותר נוגע ישראל בארץ

Ë עלֿידי שדוקא לעיל להאמור סותר זה הרי ולכאורה, מתמסכן". בבנין העוסק "כל בגמרא איתא .
שלימות? לידי באים בית בנין

הענין  :39וביאור

במוחש, רואים שאנו וכפי בלבד. הגלויים כוחות על קאי – מתמסכן" בבנין העוסק "כל שכתוב מה
כבר  כשעומד ואחרֿכך, שבידו, הממון לו שיספיק הוא סבור בתחילה הרי בנין, לבנות צריך שכשאדם
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(33197 ע' (לעיל ואילך פ"ב כסלו די"ט בשלום פדה ד"ה
ואילך).
א.34) סג, יבמות
שאין.35) ד"ה
וש"נ.36) .354 ע' חט"ז תו"מ ראה

סכ"ב.37) סרפ"ו יו"ד טושו"ע א. מד, מנחות
סקכ"ח.38) שם ש"ך שם. יו"ד ב"י ראה
קלה).39) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה כסלו יו"ד מכתב גם ראה

וש"נ.
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מנין  כלל רואה אינו הגלויים שבכוחות ועד לחובות, ולהכנס להתייגע שמוכרח מגלה הבנין, באמצע
הדרוש. הסכום את להשיג יוכל

הנעלמים  הכוחות את הוא מעורר – בזה שיצליח מקום שום אין הגלויים שבכוחות כשרואה אמנם,
מתעוררים  ולכן כנ"ל, הנפש בעצם לו נוגע זה שענין כיון הבנין, את לסיים מוכרח (שהרי והעצמיים
בשלימות  אצלו ניתוסף ועלֿידיֿזה כלל, הגבלה אין שבהם הנפש), דעצם העצמיים הכוחות עלֿידיֿזה

אלו. עצמיים בענינים האדם

אלא  "מתמסכן", שאינו בלבד זו לא ולבסוף הגלויים, בכוחות גם לאחריֿזה נמשכת זו ושלימות
בגילוי. גם עשירות לו נמשכת – אדרבה

כל  מתבטלים אזי מהשתלשלות, שלמעלה האור את מעורר האדם שכאשר – ברוחניות בזה והענין
למטה, בהשתלשלות גם מאיר הבליֿגבול שאור והיינו, ההשתלשלות, סדר מצד שהיו ההגבלות

בגשמיות. גם העשירות ענין נמשך ועלֿידיֿזה

È("צופירן דא וויל איך וואס ("צו הדברים אמורים מסקנא איזו כלפי הקהל כל כבר מבין בוודאי .ָָ
בכפרֿחב"ד  שיכון בניית עבור כסלו בי"ט שהתקיימה המגבית –40.

צדקת  ובפרט תמצא", צדקה בדרך שיבה תפארת "עטרת נאמר שעליה הצדקה, מעלת מצד וכאמור,
החיים" ("ארץ ישראל ונחלה 41ארץ לחלק זוכים שעלֿידיֿזה ישראל, בארץ בית לבנין צדקה ובפרט ,(

מהשתלשלות, שלמעלה הרחוק מקיף בחינת המשכת האדם, בשלימות הדבר פועל – ישראל בארץ
למטה. בהשתלשלות גם נמשך שהמקיף ובאופן

לשלימות  הדבר יביא שלבסוף לדעת יש זו, במגבית בהשתתפות קושי יש בתחילה אם אף ולכן,
בגשמיות. גם אלא ברוחניות רק לא אמיתית,

בארוכה. כנ"ל פניות, שום בלא להיות צריכה הצדקה שנתינת ומובן

‡È רצופות התוועדויות שלש שיהיו קבעתי מלכתחילה של 42. ענין שיהיה כדי הצדקה, לענין בנוגע
חזקה.

בשמחה: תהיה שהנתינה – הוא לפעול שצריכים הענין ועיקר

נעשה הצדקה נתינת שעלֿידי בכך בארץ szeyכשמתבונן (בית זה שבענין ישראל, בארץ ונחלה בחלק
שלימות  עיקר את פועל הבית שענין דהיינו אדם", אינו בית לו שאין ד"מי הענין עיקר הוא ישראל)
כפשוטו, בעשירות בגשמיות וגם ברוחניות, בגילוי נמשך זה וענין כנ"ל, העצמיים כוחות גילוי האדם,

הידועה  ההסברה עלֿפי אין 43ובפרט בדבר, שותפים יותר או אנשים שני שכאשר השותפות, בענין
הוא  פירוש אלא הדבר , של אחר ) חלק  (או מחצית רק  ישנה מהם אחד כל של שבבעלותו הדבר פירוש 

בשלימותו, מהדבר חלק יש אחד שלכל

בשמחה. להיות עליו – זו בשותפות להכניסו ורוצים מסכימים כאשר הרי

סיפר  אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק מבני 44– האפיקומן את לקחת הסדר בליל נוהג היה מהר"ש שאדמו"ר ,
נכח  אחת פעם מהמסובים. ואחד אחד לכל מחלק היה ואחרֿכך שלו, האפיקומן עם יחד להניחו ביתו,
כדי  שלו, האפיקומן את מהר"ש לאדמו"ר הוא גם ונתן ביתו, מבני שלא מישהו הסדר, עריכת בשעת

אותך?!... גם לכלול שרוצים לך מניין מהר"ש: אדמו"ר לו אמר כולם. עם יחד להניחו

קרבן  גם יחד שיאכלו לבוא, לעתיד פסח קרבן לאכילת נוגע זה שענין אדמו"ר, מו"ח כ"ק וביאר
פסח.
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ואילך).40) 234 ע' (לעיל ואילך סל"ז כסלו י"ט שיחת ראה
א).41) (קכ, סי"ד אגה"ק תניא ראה
כ"א 42) וישב ש"פ התוועדות הנ"ל, כסלו י"ט התוועדות

זו. והתוועדות ואילך), 262 ס"ע (לעיל כסלו

וש"נ.43) .(220 ע' (לעיל ס"כ הנ"ל כסלו י"ט שיחת ראה
תו"מ 44) גם וראה וש"נ. .21 ע' ה חוברת "רשימות" ראה

.224 ע' ח"ז
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וכיון  דא. כגון בענינים להשתתף מאנשים לבקש להוטים אין בכלל שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
גדולה. בשמחה להיות הם צריכים – להכניסם שמסכימים אלו הרי שכן,

***

·È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר די", בלי עד ברכה לכם "והריקותי הניגון את (ניגנו .

זה  די".45פסוק בלי "עד הברכה המשכת תהיה שאז לבוא, לעתיד על נאמר

עושה" בעצמו הוא לעשות לבניו מצוה שהוא ש"מה כיון ישראל 46אמנם, בני שעבודת כשם הנה ,
בתניא  וכמבואר דלעתיד, לזמן הכנה לעשות צריך הגלות שבזמן באופן תלויים 47היא דלעתיד שהגילויים

מעין  גבול, בלי מאדך", "בכל העבודה שתהיה דורשים ולכן הגלות, משך זמן כל ועבודתנו במעשינו
באופן  הגלות, בזמן עוד דלעתיד הגילויים את לגלות יתחיל הקב"ה שגם בוודאי הרי – דלעתיד

ברוחניות. והן בגשמיות הן די", בלי עד ברכה לכם ש"הריקותי

‚È סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק שבאחד 48. הנשיאים), שאר גם נהגו (וכן צדק' ה'צמח אצל נהוג שהיה ,
ביתו. בני עם התוועדות עורך היה צדק' וה'צמח "לאטקעסֿאווענט", עושים היו חנוכה ַָמלילי

שכן, דחנוכה, בזמן ובפרט כו', לחנכם הבית בני עם להתעסק שצריכים – אחד לכל הוראה וזוהי
הנס" באותו היו הן ש"אף לכך לפורים 49נוסף בנוגע גם שמצינו כפי חינוך 50, מלשון הוא חנוכה הרי ,51,

לנער" מקומות 52"חנוך בכמה כמבואר ,53.

ובהקדמת  התלבשות, של באופן אלא בלבד, ידיֿחובתו לצאת אגב, בדרך לא להיעשות צריך זה וענין
הדברים. יתקבלו שאז יפות, פנים ובסבר הכנה, הדורש השפעה של ענין כל כמו – הראויה ההכנה

„È"חנוכה "מעות ליתן ישראל מנהג ישנו כן כמו שנוסף 54. היינו, נוספת, השפעה של ענין שזהו –
"מעות  גם להם נותנים וברוחניות, בגשמיות ולבוש, במזון צרכיהם כל להם נותנים השנה שבכל לכך

חנוכה".

היא" תורה ישראל ש"מנהג הוא 55וכיון לעשות לבניו מצוה שהוא ד"מה בענין זה מנהג גם נכלל ,
שהם  – ישראל בני לכל ליתן הקב"ה צריך ולכן, עושה", השפעה בעצמו דהיינו, חנוכה", "מעות – בניו

במאמר  לעיל שנתבאר כמו תוספת.56נוספת, וסוד שורש סוד בענין

שתומשך  הוא העיקר אבל אחר, בשם או חנוכה" "מעות בשם נקרא זה ענין אם לי איכפת לא –
אלא  בהרחבה, אלא) בצמצום (לא צרכיהם כל ישראל לבני שיהיה בלבד זו שלא היינו, נוספת, השפעה

די"! בלי עד ברכה לכם "והריקותי גבול: בלי השפעה להם שתומשך זאת, עוד

בגשמיות, מונחים שיהיו לכך יגרמו לא התענוג וריבוי ההשפעה שריבוי ולהזהיר להבהיר רק צריכים

כסלו  די"ט בהתוועדות המסופר עלֿדרך נשמתוֿעדן 57– אדמו"ר שכ"ק תרמ"ח, שנת כסלו י"ט אודות
במאד  שהתענגו ועבודה, בהשכלה צורה בעלי חסידים במעמד פארבראכט"), ("שטארק היטב ַַַהתוועד

נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק שדיבר הענינים על
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יו"ד.45) ג, מלאכי
ט.46) פ"ל, שמו"ר ראה
רפל"ז.47)
ד 48) כסלו, כח יום" ב"היום (נעתק 252 ס"ע תרח"ץ סה"ש
חנוכה).
א.49) כג, שבת
א.50) ד, מגילה
ח"י 51) תו"מ גם וראה ב. כא, לשבת מהרש"א חדא"ג ראה

וש"נ. .288 ע'
ו.52) כב, משלי

אורה 53) שערי א. רעז, החנוכה שער דא"ח) (עם סידור ראה
פל"ז. בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער

שם).54) יום" ב"היום (נעתק 15 ע' קעא חוברת "רשימות"
שנח. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי וראה

ברמ"א 55) הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ס"ד. סשע"ו יו"ד

סט"ז. סתצ"ד
ואילך).56) 281 ס"ע (לעיל פ"ה
(57.(240 ע' (לעיל סמ"ד
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רבינו  של הנפש כלות בענין מהמדובר היה שהתענוג כסלו בי"ט שסופר בסיפור לתקן הנני [דרךֿאגב:
אלקות], בהשגת התענוג בענין בהתוועדות הדיבור תוכן מכללות היה שהתענוג נאמר ברשימה שכן, הזקן.

כסלו  י"ט שבסעודת כנהוג כוסמת)... (דייסת קאשע" "גריקענע אכילת על התענוג את ניצלו ַובינתיים,
– קאשע" "גריקענע אוכלים ַהיו

לאלקות. כלי מהגשמיות שיעשו באופן אלא

***

ÂË תלמידים שני של ברכות" "שבע נערכו ההתוועדות (במהלך שליט"א:)58. אדמו"ר כ"ק ואמר ,

והוא  יוסף, פורת בן 'דיבורֿהמתחיל' ע"ה, בנימינסאן הרב של בביכל מצאתי – לעיל שנאמר המאמר
זה  מאמר שמצאתי היחידי .59המקום

והנחתי  בכתב, אז היה ולא תרנ"ז, שנת החתונה סעודת בעת . . ששמעתי "מה נרשם: המאמר על
בנימינסאן  שהרב אחר מישהו או עצמו, בנימינסאן (הרב שרשם הנחה שזוהי כלומר, מדעתֿעצמי",

זכרונו. כפי ממנו) העתיק

תרנ"ז  תשמח שמח המתחיל' ל'דיבור הוספה בתור השםֿיתברך בעזר יודפס זה עם 60מאמר ביחד ,
תשיש  שוש המתחיל' 'דיבור ויהי 61המאמר גו' דוישלח ההתחלה בתוספת וישלח, פרשת בשבת (שנאמר

וחמור) שור .62לי

תלמידים, שני של ברכות" "שבע נערך זה קודש' ה'שבת וביום לחתונה, שייך הנ"ל שמאמר וכיון
שינויים  בכמה זה מאמר אמרתי לכן עצמו, מצד ענין" געשמאקער "א שזהו גם ומה בעתו", "דבר זה ַַהרי

לחנוכה. בשייכות וסיום התחלה בתוספת והוספות,

ÊË"יוסף פורת "בן אודות מדובר במאמר לעיל 63. שנתבאר וכמו דיסגי", "ברא התרגום כפירוש ,
כו'.64באריכות  להוספה והוספה הוספה של ענין שישנו

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

להפיץ  שנוסעים שליחותם במילוי מופלגה בהצלחה יצליחו הנ"ל התלמידים ששני השםֿיתברך יתן
חסידים, אלפי שיביאו – העיקר על מרובה תוספת בבחינת להוספה, והוספה הוספה ושתהיה חוצה, המעיינות

בכל  ביתו, ובני איש גם ואחרֿכך וביתו, איש הפרטיים, בענינים גם מופלגה בהצלחה ויצליחו
הצטרכותם,

המעיינות  להפיץ שלוחים להיות – התלמידים שאר גם יעשו וכן יראו שמהם השםֿיתברך .65ויתן

***

ÊÈ וזהו ויוסף, יהודה של האיחוד ענין הוא שתוכנה – ויגש פרשת לקרוא מתחילים מנחה בתפילת .
אחד" "לעץ יהיו יהודה" ו"עץ יוסף" ש"עץ ההפטרה, תוכן למלך"66גם לכולם יהיה אחד "ומלך ,67,

לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד .68ומסיים:

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ואמיתית  שלימה גאולה שתהיה לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד יהיה ממש שבקרוב השםֿיתברך יתן
ממש. בקרוב משיחא, מלכא דוד עלֿידי
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שםֿטוב.58) דובער שלום והת' רוזנפלד הכהן יוסף הת'
(59.5 ובהערה שיז ע' תרנ"ז סה"מ גם ראה
ואילך.60) רצב ס"ע שם בסה"מ לאח"ז נדפס

ואילך.6)1 רצה ע' שם נדפס
ואילך.62) 182 ע' לעיל נדפס
כב.63) מט, ויחי

(64.(284 ע' (לעיל פ"ו
(65) זה בענין הדברים אריכות ).l"endחסר
יט.66) לז, יחזקאל
כב.67) שם,
כה.68) שם,
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– הק' בחדרו ליובאוויטש, תמימים תומכי ישיבות לתלמידי –

מוגה  בלתי

המצוות ‡ שאר מכל כלולה מצוה שכל מצינו המצוות בענין .1.

הענינים  כל גם ובמילא הפשוטה, אחדות שהוא מהקב "ה באים המצוות שכל דכיון הדבר, ומובן
בריבוי  יתבטא מסויים שענין יתברך רצונו כאשר הרי פשוטה, אחדות של באופן הם עמו הקשורים

הפרטים  שאר כל את בתוכו כולל והוא פשוטה, אחדות בבחינת הוא פרט כל אזי דוקא, .2פרטים

המצוה" מן פטור במצוה ש"העוסק הטעם בחסידות מבואר איזו 3ועלֿפיֿזה מצוה, שכל כיון ֿ
מצוות  התרי"ג שאר כל את וכוללת מעין היא .1שתהיה,

דהיינו  מסויימים, מצוות בסוגי התכללות גם יש – המצוות בכללות שיש הכללית להתאחדות ונוסף
מצוות  עם שייכותם מאשר יותר גדולה והתכללות שייכות ביניהם יש אחד, לסוג השייכות המצוות שכל

אחרות.

כמו  מיוחדים, בדינים המתבטא מיוחד, גדר להם שיש – לאֿתעשה ומצוות עשה, מצוות ולדוגמא:
לאֿתעשה" דוחה מלקות 4"עשה בחומר הם לאֿתעשה מצוות שכל וכן הסוגים 5, ישנם ועלֿדרךֿזה .

וכו' וטומאה מאשר 6דאיסור יותר גדולה היא אחד, לסוג השייכות המצוות בין שהשייכות ומובן, .
אחרות. מצוות עם שייכותם

מצוות: שתי בין יותר עוד גדולה שייכות מצינו לזה ונוסף

בירושלמי  איתא "כגון 7א) רשב"י של תורתו לימוד לקרית בענין אפילו תורה בתלמוד שעוסקין אנו
שינון". מפני שינון מבטלין ואין שינון וזה שינון ש"זה כיון מפסיקין", אנו אין שמע

בגמרא  מצינו בנו 8ב) בידו, מתקיים ותלמודו וממולח זריז בנו ש"אם בנו, של התורה לימוד בענין
נחשב  בנו של התורה שלימוד מוכח שמזה ויספיקנו"), מזונות אחר יטריח והוא בנו, ("ילמוד קודמו"

ממש. שלו לימוד כמו

הממולח  שילמד כדי ממונו ליתן מחוייב אינו בנו, שאינו אחר אדם הוא הממולח כאשר ,9[כלומר:
מוטב  ולכן בלבד, דאורייתא" "תמכין מעלת אלא התורה, לימוד מעלת אצלו תהיה לא שעלֿידיֿזה כיון
התורה  שלימוד כיון בנו, שילמד ממונו ליתן מחוייב בנו, הוא כשהממולח מהֿשאיןֿכן בעצמו. שילמד

ממש]. שלו לימוד כמו הוא בנו של

של  ההתאחדות וכן המצוות, כללות של הכללית ההתאחדות על שנוסף אלו, דוגמאות מב' ונמצא
המצוות  שב' ממש, גמורה התאחדות – במצוות התאחדות של אופן עוד ישנו אחד, שבסוג המצוות

הא'). (כבדוגמא אחר באופן או הב') (כבדוגמא אחר אדם עלֿידי שנעשה אלא אחד, ענינם

ניתנו · שלהם ישראל לבני בנוגע הוא כן התורה, במצוות התכללות של דרגות כמה שישנם כשם .
התורה: מצוות
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תקכב.1) ע' סח. ס"ע תרס"ו המשך לז. ע' תרנ"ה סה"מ ראה
ב. תלה, ח"ב קונטרסים סה"מ

(2104 ע' (לעיל ואילך סכ"ז שמח"ת ליל שיחת גם ראה
ואילך).

וש"נ.3) סע"א. כה, סוכה
ועוד.4) ב. קלב, שבת

רפי"ח.5) סנהדרין הל' רמב"ם ראה
סע"ב.6) קג, יבמות ראה
ה"ב.7) פ"א ושבת ברכות
(ובפרש"י).8) ב כט, קידושין
ה"ז.9) פ"א לאדה"ז ת"ת הל'
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ושס"ה  איברים, רמ"ח כנגד הם עשה מצוות רמ"ח שהרי מצוות, התרי"ג בכל מחוייבים ישראל כל
גידים  שס"ה כנגד הם לאֿתעשה ושס"ה 10מצוות איברים רמ"ח לו יש מישראל ואחד אחד שכל וכיון ,

המצוות. לכל שייכות לו יש גידים,

סוגים. כמה בהם שיש בבניֿאדם, הוא כן (כנ"ל), סוגים כמה ישנם שבמצוות כשם אףֿעלֿפיֿכן, אבל
הקודש  באגרת המבואר על שנוסף עליו 11והיינו, שבו הגורל) (עלֿפי ענין יש מישראל ואחד אחד שלכל

טפי" "זהיר ענינו12להיות שהוא ,ihxtdסוגים התחלקות גם ישנה זאת מלבד הנה – זה אדם ,miillkשל
בניֿא  של סוג ולכל שבמצוות, הסוגים להתחלקות וכמו בהתאם ביחוד, להם השייך המצוות סוג ישנו דם

וכו'. לויים שבכהנים, המצוות

ולויים כהנים שהם בניֿאדם סוג ישנו כן הרמב"ם zeipgexaוכמו שכתב כמו לוי 13ֿ שבט "ולא :
ה' לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד,

היא עבודתם שעיקר – כו'" ולעובדו dltzeלשרתו dxez רז"ל כמאמר שניהם, להיות שצריכים "כל 14,
להיות  צריך אלא בלבד, תפלה מספיק לא כן וכמו לו", אין תורה אפילו כו' תורה אלא לו אין האומר

רז"ל  כפסק תורה, שעלֿידי ההמשכות המדרש".15גם לבית הכנסת "מבית לילך שצריך

התורה,‚ ופנימיות דתורה גליא יש – בתורה גופא: ותפלה בתורה פרטים התחלקות יש כן וכמו .
"עבודה  גם ויש דתורה, בגליא אודותיה שמדובר כפי התפלה ענין שהוא דתפלה, גליא יש – בתפלה וכן

תפלה" זו התורה.16שבלב בפנימיות שמבואר כפי התפלה פנימיות שזוהי ,

אינה  – פנימיות ללא דתורה גליא התורה: פנימיות והן דתורה גליא הן – הענינים בשני צורך ויש
כמבואר  מספקת, אינה דתורה גליא ללא התורה פנימיות גם ולאידך, הפנימיות; כל חסרה שהרי מספקת,

מקומות  בידו"17בכמה ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי שהם 18בענין שבגןֿעדן, הנשמות שאפילו ,
בגופים  שנשמות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה), (גליא בידו" ד"תלמודו להענין צריכים מגופים, מופשטים

האדם  זה קטן", "עולם בירור וביחוד בכלל, העולם בירור בשביל דתורה, לגליא בהכרח זקוקים .19למטה

הכוונה „ היא – והפנימיות שבמצוה, העשיה היא – הגליא ופנימיות: גליא במצוות גם יש כן כמו .
שבמצוה.

סוגים: לשני המצוות נחלקות בכללות מכלֿמקום, המצוות, בכל ישנם אלו ענינים ששני אף אמנם,
הכוונה  הוא הבולט ענינם שעיקר מצוות ויש שבהם, (גליא) העשיה הוא הבולט ענינם שעיקר מצוות יש

שבהם. (פנימיות)

בלבוש  כמבואר ופורים, חנוכה בין החילוק זה הרי – בט"ז 20ובכללות בארוכה 21(והובא ונתבאר
החסידות  בשייכות22בתורת זה היה בפורים מכלֿמקום, המסירותֿנפש, ענין היה שבשניהם שאף ,(sebdl,

בשייכות – בולט dnypdlובחנוכה ובחנוכה שבמצוה, הגליא בעיקר בולט שבפורים מובן, ועלֿפיֿזה .
שבמצוה. הפנימיות בעיקר

בשמן, הדלקה עלֿידי היא החנוכה ימי בענין חכמים תקנת וכן בשמן, היה חנוכה שנס הטעם וזהו
כידוע  התורה, פנימיות על ושמן 23דקאי דתורה, רזין ענינו – יין דתורה, גליא ענינם לחם) (וכן שמים
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ד.17) כב, שה"ש ג. ו, ואתחנן לקו"ת ראה

וש"נ.18) א. נ, פסחים
ובכ"מ.19) ספל"א. אדר"נ וראה ג. פקודי תנחומא
סעת"ר.20) או"ח
סק"ג.21) שם
ועוד.22) .66 ע' תש"א סה"ש .118 ע' תש"ח סה"מ
יתות"ל)23) (לתלמידי דאשתקד דחנוכה ה' נר שיחת ראה

וש"נ. .(315 ע' חי"ח (תו"מ ס"ה

i"gyz'd ,dkepgc 'd xp i`ven ,ybie 't '` mei zgiy

סוג  ולכל בבניֿאדם, לסוגים בהתאם היא במצוות הסוגים שהתחלקות (ס"ב), לעיל האמור פי ועל
הכוונה, ענין (שהוא בשמן שענינה חנוכה, שמצות מובן, – ביחוד אליהם השייך מצוות  סוג  יש  בבניֿאדם

כהנים בבחינת שהם בניֿאדם לסוג ביחוד השייך המצוות מסוג היא שבמצוה), שהם zeipgexaרוחניות ,
הלומדים dxezdהתלמידים zeinipt.

וכן ‰ התורה, פנימיות בלימוד ולהתחזק להתעורר מסוגל זמן הם החנוכה שימי מובן, האמור מכל .
שבלב". "עבודה התפלה, ענין בפנימיות

ליום  מיום זיין") מוסיף איין אין ("האלטן בתמידיות להוסיף דהיינו והולך", ד"מוסיף באופן זה ַוכל
והולך" ש"מוסיף כביתֿהלל הלכה שהרי החנוכה, מימי לההוראה בהתאם ללילה, ,24ומלילה

למספר אלא) ההיקף, שלימות ענין שהוא שבעה, למספר רק (לא שמגיעים למעלה dpenyועד שהוא ,
ההיקף  את שומר ולכן ,25מההיקף

ההשתלשלות  מהיקף שלמעלה ענין שהוא דרזין), רזין (ובפרט התורה פנימיות ענין גםֿכן זהו והרי
לגמרי.

אלא  מקיף, בבחינת ישאר שלא צריך מכלֿמקום, לגמרי, מהשתלשלות למעלה הוא זה שענין ואף
ביתו "פתח את ידו על הבהמית uegan"24להאיר ונפש הגוף גופא, שבו ה"חוץ" את תחלה [כפי 26ֿ

והשגה, בהבנה דרזין" ד"רזין הענינים את המשיכה החסידות שתורת עלֿידיֿזה לכך האפשריות שניתנה
גם  – כן ולאחרי ובגוף], הבהמית בנפש גם – ידה ועל השכלית, בנפש גם לחדור הם יכולים ובמילא

שבתורה  ומאור בהאור יואר הוא שגם העולם, של ה"חוץ" ממנו, הרחוק ה"חוץ" .27את

*

Â בספרים איתא ובזה 28. אודותיו. שמדברים בהענין קיום נעשה בפועל, עשיה של ענינים ֿ ידי שעל ,
שתהיה  כדי – גשמיים בענינים פעולות לעשות הוצרך שהנביא הנבואה בענין שמצינו הטעם מבארים

למטה. קיום לה יהיה ועלֿידיֿזה בגשם, אחיזה להנבואה

מעוררת  שהעשיה – עצמה) העשיה מעלת (מלבד שבמצוות העשיה בענין שישנה נוספת מעלה וזוהי
המצוה. כוונת את ומחזקת

תורה" ישראל "מנהג של בענינים הוא כן המצוות, בעשיית זה ענין שישנו .29וכשם

חנוכה" "מעות ליתן ישראל מנהג – וכסף"30ובעניננו זהב "אלפי לא גשמי; בכסף היא והנתינה ,31,
ויראה  יכול 32אהבה היה אלו ש"במעות המעלה גם בזה שיש גשמי, דבר שהוא כפשוטו, כסף אלא ,

בתניא  שכתוב כמו נפשו", חיי .33לקנות

לעיל  האמור כל את ולקיים לחזק כדי בפועל, עשיה של ענין שזהו חנוכה", "מעות עתה יתנו ולכן
"יכול  שעלֿידיֿזה התורה, פנימיות בלימוד ולהתחזק להתעורר מסוגלים האלו שהימים – חנוכה בענין

נפשו". חיי לקנות

חנוכה]. דמי – אחד שקל תלמיד לכל הקדושה בידו נתן שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת
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המדוברים 26) "בענינים – זו שנה טבת ח' מכתב גם ראה

ר). ע' חט"ז (אג"ק כו'" שתא דהאי כאן החלוקה בעת
ובכ"מ.27) ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
על 28) לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי

ברמ"א 29) הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ס"ד. סשע"ו יו"ד

סט"ז. סתצ"ד
שנח.30) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי כסלו. כח יום" "היום ראה
עב.31) קיט, תהלים
וישב.32) ר"פ תו"א
סע"ב).33) (מח, פל"ז



כה i"gyz'd ,dkepgc 'd xp i`ven ,ybie 't '` mei zgiy

ושס"ה  איברים, רמ"ח כנגד הם עשה מצוות רמ"ח שהרי מצוות, התרי"ג בכל מחוייבים ישראל כל
גידים  שס"ה כנגד הם לאֿתעשה ושס"ה 10מצוות איברים רמ"ח לו יש מישראל ואחד אחד שכל וכיון ,

המצוות. לכל שייכות לו יש גידים,

סוגים. כמה בהם שיש בבניֿאדם, הוא כן (כנ"ל), סוגים כמה ישנם שבמצוות כשם אףֿעלֿפיֿכן, אבל
הקודש  באגרת המבואר על שנוסף עליו 11והיינו, שבו הגורל) (עלֿפי ענין יש מישראל ואחד אחד שלכל

טפי" "זהיר ענינו12להיות שהוא ,ihxtdסוגים התחלקות גם ישנה זאת מלבד הנה – זה אדם ,miillkשל
בניֿא  של סוג ולכל שבמצוות, הסוגים להתחלקות וכמו בהתאם ביחוד, להם השייך המצוות סוג ישנו דם

וכו'. לויים שבכהנים, המצוות

ולויים כהנים שהם בניֿאדם סוג ישנו כן הרמב"ם zeipgexaוכמו שכתב כמו לוי 13ֿ שבט "ולא :
ה' לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד,

היא עבודתם שעיקר – כו'" ולעובדו dltzeלשרתו dxez רז"ל כמאמר שניהם, להיות שצריכים "כל 14,
להיות  צריך אלא בלבד, תפלה מספיק לא כן וכמו לו", אין תורה אפילו כו' תורה אלא לו אין האומר

רז"ל  כפסק תורה, שעלֿידי ההמשכות המדרש".15גם לבית הכנסת "מבית לילך שצריך

התורה,‚ ופנימיות דתורה גליא יש – בתורה גופא: ותפלה בתורה פרטים התחלקות יש כן וכמו .
"עבודה  גם ויש דתורה, בגליא אודותיה שמדובר כפי התפלה ענין שהוא דתפלה, גליא יש – בתפלה וכן

תפלה" זו התורה.16שבלב בפנימיות שמבואר כפי התפלה פנימיות שזוהי ,

אינה  – פנימיות ללא דתורה גליא התורה: פנימיות והן דתורה גליא הן – הענינים בשני צורך ויש
כמבואר  מספקת, אינה דתורה גליא ללא התורה פנימיות גם ולאידך, הפנימיות; כל חסרה שהרי מספקת,

מקומות  בידו"17בכמה ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי שהם 18בענין שבגןֿעדן, הנשמות שאפילו ,
בגופים  שנשמות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה), (גליא בידו" ד"תלמודו להענין צריכים מגופים, מופשטים

האדם  זה קטן", "עולם בירור וביחוד בכלל, העולם בירור בשביל דתורה, לגליא בהכרח זקוקים .19למטה

הכוונה „ היא – והפנימיות שבמצוה, העשיה היא – הגליא ופנימיות: גליא במצוות גם יש כן כמו .
שבמצוה.

סוגים: לשני המצוות נחלקות בכללות מכלֿמקום, המצוות, בכל ישנם אלו ענינים ששני אף אמנם,
הכוונה  הוא הבולט ענינם שעיקר מצוות ויש שבהם, (גליא) העשיה הוא הבולט ענינם שעיקר מצוות יש

שבהם. (פנימיות)

בלבוש  כמבואר ופורים, חנוכה בין החילוק זה הרי – בט"ז 20ובכללות בארוכה 21(והובא ונתבאר
החסידות  בשייכות22בתורת זה היה בפורים מכלֿמקום, המסירותֿנפש, ענין היה שבשניהם שאף ,(sebdl,

בשייכות – בולט dnypdlובחנוכה ובחנוכה שבמצוה, הגליא בעיקר בולט שבפורים מובן, ועלֿפיֿזה .
שבמצוה. הפנימיות בעיקר

בשמן, הדלקה עלֿידי היא החנוכה ימי בענין חכמים תקנת וכן בשמן, היה חנוכה שנס הטעם וזהו
כידוע  התורה, פנימיות על ושמן 23דקאי דתורה, רזין ענינו – יין דתורה, גליא ענינם לחם) (וכן שמים
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ועוד.10) ב. קע, זח"א ראה
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ד.17) כב, שה"ש ג. ו, ואתחנן לקו"ת ראה

וש"נ.18) א. נ, פסחים
ובכ"מ.19) ספל"א. אדר"נ וראה ג. פקודי תנחומא
סעת"ר.20) או"ח
סק"ג.21) שם
ועוד.22) .66 ע' תש"א סה"ש .118 ע' תש"ח סה"מ
יתות"ל)23) (לתלמידי דאשתקד דחנוכה ה' נר שיחת ראה

וש"נ. .(315 ע' חי"ח (תו"מ ס"ה

i"gyz'd ,dkepgc 'd xp i`ven ,ybie 't '` mei zgiy

סוג  ולכל בבניֿאדם, לסוגים בהתאם היא במצוות הסוגים שהתחלקות (ס"ב), לעיל האמור פי ועל
הכוונה, ענין (שהוא בשמן שענינה חנוכה, שמצות מובן, – ביחוד אליהם השייך מצוות  סוג  יש  בבניֿאדם

כהנים בבחינת שהם בניֿאדם לסוג ביחוד השייך המצוות מסוג היא שבמצוה), שהם zeipgexaרוחניות ,
הלומדים dxezdהתלמידים zeinipt.

וכן ‰ התורה, פנימיות בלימוד ולהתחזק להתעורר מסוגל זמן הם החנוכה שימי מובן, האמור מכל .
שבלב". "עבודה התפלה, ענין בפנימיות

ליום  מיום זיין") מוסיף איין אין ("האלטן בתמידיות להוסיף דהיינו והולך", ד"מוסיף באופן זה ַוכל
והולך" ש"מוסיף כביתֿהלל הלכה שהרי החנוכה, מימי לההוראה בהתאם ללילה, ,24ומלילה

למספר אלא) ההיקף, שלימות ענין שהוא שבעה, למספר רק (לא שמגיעים למעלה dpenyועד שהוא ,
ההיקף  את שומר ולכן ,25מההיקף

ההשתלשלות  מהיקף שלמעלה ענין שהוא דרזין), רזין (ובפרט התורה פנימיות ענין גםֿכן זהו והרי
לגמרי.

אלא  מקיף, בבחינת ישאר שלא צריך מכלֿמקום, לגמרי, מהשתלשלות למעלה הוא זה שענין ואף
ביתו "פתח את ידו על הבהמית uegan"24להאיר ונפש הגוף גופא, שבו ה"חוץ" את תחלה [כפי 26ֿ

והשגה, בהבנה דרזין" ד"רזין הענינים את המשיכה החסידות שתורת עלֿידיֿזה לכך האפשריות שניתנה
גם  – כן ולאחרי ובגוף], הבהמית בנפש גם – ידה ועל השכלית, בנפש גם לחדור הם יכולים ובמילא

שבתורה  ומאור בהאור יואר הוא שגם העולם, של ה"חוץ" ממנו, הרחוק ה"חוץ" .27את

*

Â בספרים איתא ובזה 28. אודותיו. שמדברים בהענין קיום נעשה בפועל, עשיה של ענינים ֿ ידי שעל ,
שתהיה  כדי – גשמיים בענינים פעולות לעשות הוצרך שהנביא הנבואה בענין שמצינו הטעם מבארים

למטה. קיום לה יהיה ועלֿידיֿזה בגשם, אחיזה להנבואה

מעוררת  שהעשיה – עצמה) העשיה מעלת (מלבד שבמצוות העשיה בענין שישנה נוספת מעלה וזוהי
המצוה. כוונת את ומחזקת

תורה" ישראל "מנהג של בענינים הוא כן המצוות, בעשיית זה ענין שישנו .29וכשם

חנוכה" "מעות ליתן ישראל מנהג – וכסף"30ובעניננו זהב "אלפי לא גשמי; בכסף היא והנתינה ,31,
ויראה  יכול 32אהבה היה אלו ש"במעות המעלה גם בזה שיש גשמי, דבר שהוא כפשוטו, כסף אלא ,

בתניא  שכתוב כמו נפשו", חיי .33לקנות

לעיל  האמור כל את ולקיים לחזק כדי בפועל, עשיה של ענין שזהו חנוכה", "מעות עתה יתנו ולכן
"יכול  שעלֿידיֿזה התורה, פנימיות בלימוד ולהתחזק להתעורר מסוגלים האלו שהימים – חנוכה בענין

נפשו". חיי לקנות

חנוכה]. דמי – אחד שקל תלמיד לכל הקדושה בידו נתן שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת
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ב.24) כא, שבת
ר).25) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה טבת ח' מכתב גם ראה
המדוברים 26) "בענינים – זו שנה טבת ח' מכתב גם ראה

ר). ע' חט"ז (אג"ק כו'" שתא דהאי כאן החלוקה בעת
ובכ"מ.27) ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
על 28) לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי

ברמ"א 29) הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ס"ד. סשע"ו יו"ד

סט"ז. סתצ"ד
שנח.30) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי כסלו. כח יום" "היום ראה
עב.31) קיט, תהלים
וישב.32) ר"פ תו"א
סע"ב).33) (מח, פל"ז



כו

g"nyz'd dkepg ini zegiyn .c"qa

- חנוכה נרות הדלקת לאחרי -

מדבריֿסופרים)‡ והן התורה מן (הן ימיםֿטובים שאר לגבי בחנוכה העיקריים מהענינים .1- הוא ,
ניסא" "להודיע 2"פרסומי לנו"3, שעשה הנסים על לו והודיה האֿל בשבח ולהוסיף .4הנס

עלֿידי הוא הלכה עלֿפי ניסא" "פרסומי חיוב dkepgוהנה, xp zwlcd ד"הלל הענין גם [כולל
הלל 5והודאה" "לקרות בהודאה"6, הנסים על התורה 7ולומר וקריאת המזון), וברכת אבל 8(בתפילה ,[

עלֿידי גם ניסא" "פרסומי של לענין מקום שיש פשוט, וגם מובן חנוכה.xeaicd9אףֿעלֿפיֿכן, בעניני

חנוכה  נר מצות קיום עלֿידי העיקרי הפרסום לאחרי הברכות 11בביתֿהכנסת 10ולכן, אמירת כולל ,12

נהרא  "נהרא קהילות, בכמה כנהוג ופיוט, פזמון (או בניגון הללו" "הנרות ואמירת אמן, ועניית
חנוכה.13ופשטיה" בעניני הדיבור עלֿידי גם ניסא" ב"פרסומי להוסיף ונכון כדאי - (

ברבים  קהילות יקהילו חנוכה שבימי מצינו שלא שאף חנוכה 14ולהעיר, בעניני [ואדרבה:15לדרוש
המשפחה 16ידוע  בני במעמד פנימה, בביתו חנוכה נר להדליק אביו) (כמו נוהג היה אדמו"ר מו"ח שכ"ק

מכיון מכלֿמקום – xakyeldwzdeבלבד] etq`zd חנוכה נר והדלקת לתפילה מישראל עשיריות וכמה כמה
ולא  וכו'], ניסא" ד"פרסומי באופן בביתו, חנוכה נר מדליק ואחד אחד שכל לכך [נוסף בביתֿהכנסת
אין  - וכו') באגדה או (בהלכה דיומא מענינא לשמוע הוא המתאספים של וחפצם שרצונם אלא עוד
הדיבור  עלֿידי ניסא" ב"פרסומי להוסיף כדי זה מעמד לנצל ביותר) ונכון טוב דבר (ואדרבה, שלא סיבה

חנוכה. בעניני
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שג'1) ובכ"מ) א. נח, ר"ה לקו"ת (ראה מהידוע להעיר
ה' כנגד הם ופורים וחנוכה וסוכות) שבועות (פסח הרגלים
וחנוכה  חג"ת, כנגד – וסוכות שבועות פסח הספירות: (עיקרי)

נו"ה*. כנגד ופורים
ב.2) כג, שבת
הי"ב.3) פ"ד חנוכה הל' רמב"ם
בפורים 4) מהפרסום גם יותר הוא בחנוכה שהפרסום ולהעיר,

(ב) מגילה), (מקרא דיבור ע"י (א) הוא בפורים הפרסום כי –
הנרות), (הדלקת מעשה ע"י (א) בחנוכה משא"כ ובביתֿהכנסת,
ד"ה  גם (וראה הרבים ברשות מבחוץ, (וחצרו) ביתו פתח ועל (ב)

תש"ד). חנוכה נר ת"ר
והודאה"5) בהלל טובים ימים ועשאום "קבעום ב: כא, שבת

ה"ג). פ"ג חנוכה הל' (רמב"ם ו)הלל" (שמחה "ימי שנקראים ועד
ההלל"6) את גומרין אלו הימים משמונת ויום יום "בכל

ה"ה). שם (רמב"ם
(7– דוקא חנוכה בהלכות נתבארו הלל דיני שפרטי ולהעיר

המצוה  מעצם חלק הוא בחנוכה הלל שחיוב משום הטעם, וי"ל
. . ש"קבעום חנוכה, של d`cedeוהתקנה llda שמחה "ימי ,"

llde.(233 ע' חכ"ג לקו"ש (ראה "
שאינו 8) ניסא פרסומי כלֿכך אין התורה ש"בקריאת אף

כמו נרות בה רע"ב).dxhtdaמזכיר כג, שבת – הדר (תוד"ה "
המחשבה 9) מן הגילוי – הוא דבר כל פרסום התחלת שהרי,

בלבו  מה יודע אדם (אין לעצמו היא המחשבה כי הדיבור, אל
(לכל  הוא פרסום) של באופן (ועאכו"כ לזולת והגילוי חבירו), של

הדיבור. ע"י לראש)
אל 10) לידך הבאה "מצוה משום לדחותה שאין לכך נוסף

למצוה  בנוגע גם – יז) יב, בא ופירש"י מכילתא (ראה תחמיצנה"
וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר מברכים עלי' שגם דרבנן,
מברך  מברך, "מאי א) כג, (שבת חנוכה נר בסוגיית כמבואר

כו'". צוונו והיכן כו' אקב"ו
ס"ז.11) סתרע"א או"ח טושו"ע
לאבותינו 12) נסים "שעשה – הנס פרסום מודגש בהם שגם

כו'".
וש"נ.13) ב. יח, חולין
הנס 14) פרסום (שזהו"ע המגילה שקריאת בפורים, משא"כ

" צ"ל mrבדיבור) aexaאו"ח (מג"א דוקא סקכ"ג)." סתר"צ
(15– עיקרי) הו"ע בדיבור הפרסום (דלכאורה, הדבר ובטעם

כדי  ניסא" ב"פרסומי נוספים ענינים לקבוע רצו שלא י"ל אולי
של (באופן הפרסום תוקף את להחליש בענין yecigשלא כו')

כסלו  כ"א וישב ש"פ שיחת גם (וראה חנוכה נר הדלקת העיקרי,
בכל  זה מנהג קבעו שלא חנוכה, לדמי בנוגע – 89 ובהערה סי"ב,

כו'). יום
לקו"ש 16) שם. 10 ובהערה 70 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה

ואילך. 482 ס"ע ח"ב

.n"k`e .gvpa mixete ceda dkepg e` ,ceda mixete gvpa dkepg :(mixete dkepgl rbepa) xzei zeihxtae (*



כז

g"nyz'd dkepg ini zegiyn .c"qa

- חנוכה נרות הדלקת לאחרי -

מדבריֿסופרים)‡ והן התורה מן (הן ימיםֿטובים שאר לגבי בחנוכה העיקריים מהענינים .1- הוא ,
ניסא" "להודיע 2"פרסומי לנו"3, שעשה הנסים על לו והודיה האֿל בשבח ולהוסיף .4הנס

עלֿידי הוא הלכה עלֿפי ניסא" "פרסומי חיוב dkepgוהנה, xp zwlcd ד"הלל הענין גם [כולל
הלל 5והודאה" "לקרות בהודאה"6, הנסים על התורה 7ולומר וקריאת המזון), וברכת אבל 8(בתפילה ,[

עלֿידי גם ניסא" "פרסומי של לענין מקום שיש פשוט, וגם מובן חנוכה.xeaicd9אףֿעלֿפיֿכן, בעניני

חנוכה  נר מצות קיום עלֿידי העיקרי הפרסום לאחרי הברכות 11בביתֿהכנסת 10ולכן, אמירת כולל ,12

נהרא  "נהרא קהילות, בכמה כנהוג ופיוט, פזמון (או בניגון הללו" "הנרות ואמירת אמן, ועניית
חנוכה.13ופשטיה" בעניני הדיבור עלֿידי גם ניסא" ב"פרסומי להוסיף ונכון כדאי - (

ברבים  קהילות יקהילו חנוכה שבימי מצינו שלא שאף חנוכה 14ולהעיר, בעניני [ואדרבה:15לדרוש
המשפחה 16ידוע  בני במעמד פנימה, בביתו חנוכה נר להדליק אביו) (כמו נוהג היה אדמו"ר מו"ח שכ"ק

מכיון מכלֿמקום – xakyeldwzdeבלבד] etq`zd חנוכה נר והדלקת לתפילה מישראל עשיריות וכמה כמה
ולא  וכו'], ניסא" ד"פרסומי באופן בביתו, חנוכה נר מדליק ואחד אחד שכל לכך [נוסף בביתֿהכנסת
אין  - וכו') באגדה או (בהלכה דיומא מענינא לשמוע הוא המתאספים של וחפצם שרצונם אלא עוד
הדיבור  עלֿידי ניסא" ב"פרסומי להוסיף כדי זה מעמד לנצל ביותר) ונכון טוב דבר (ואדרבה, שלא סיבה

חנוכה. בעניני
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שג'1) ובכ"מ) א. נח, ר"ה לקו"ת (ראה מהידוע להעיר
ה' כנגד הם ופורים וחנוכה וסוכות) שבועות (פסח הרגלים
וחנוכה  חג"ת, כנגד – וסוכות שבועות פסח הספירות: (עיקרי)

נו"ה*. כנגד ופורים
ב.2) כג, שבת
הי"ב.3) פ"ד חנוכה הל' רמב"ם
בפורים 4) מהפרסום גם יותר הוא בחנוכה שהפרסום ולהעיר,

(ב) מגילה), (מקרא דיבור ע"י (א) הוא בפורים הפרסום כי –
הנרות), (הדלקת מעשה ע"י (א) בחנוכה משא"כ ובביתֿהכנסת,
ד"ה  גם (וראה הרבים ברשות מבחוץ, (וחצרו) ביתו פתח ועל (ב)

תש"ד). חנוכה נר ת"ר
והודאה"5) בהלל טובים ימים ועשאום "קבעום ב: כא, שבת

ה"ג). פ"ג חנוכה הל' (רמב"ם ו)הלל" (שמחה "ימי שנקראים ועד
ההלל"6) את גומרין אלו הימים משמונת ויום יום "בכל

ה"ה). שם (רמב"ם
(7– דוקא חנוכה בהלכות נתבארו הלל דיני שפרטי ולהעיר

המצוה  מעצם חלק הוא בחנוכה הלל שחיוב משום הטעם, וי"ל
. . ש"קבעום חנוכה, של d`cedeוהתקנה llda שמחה "ימי ,"

llde.(233 ע' חכ"ג לקו"ש (ראה "
שאינו 8) ניסא פרסומי כלֿכך אין התורה ש"בקריאת אף

כמו נרות בה רע"ב).dxhtdaמזכיר כג, שבת – הדר (תוד"ה "
המחשבה 9) מן הגילוי – הוא דבר כל פרסום התחלת שהרי,

בלבו  מה יודע אדם (אין לעצמו היא המחשבה כי הדיבור, אל
(לכל  הוא פרסום) של באופן (ועאכו"כ לזולת והגילוי חבירו), של

הדיבור. ע"י לראש)
אל 10) לידך הבאה "מצוה משום לדחותה שאין לכך נוסף

למצוה  בנוגע גם – יז) יב, בא ופירש"י מכילתא (ראה תחמיצנה"
וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר מברכים עלי' שגם דרבנן,
מברך  מברך, "מאי א) כג, (שבת חנוכה נר בסוגיית כמבואר

כו'". צוונו והיכן כו' אקב"ו
ס"ז.11) סתרע"א או"ח טושו"ע
לאבותינו 12) נסים "שעשה – הנס פרסום מודגש בהם שגם

כו'".
וש"נ.13) ב. יח, חולין
הנס 14) פרסום (שזהו"ע המגילה שקריאת בפורים, משא"כ

" צ"ל mrבדיבור) aexaאו"ח (מג"א דוקא סקכ"ג)." סתר"צ
(15– עיקרי) הו"ע בדיבור הפרסום (דלכאורה, הדבר ובטעם

כדי  ניסא" ב"פרסומי נוספים ענינים לקבוע רצו שלא י"ל אולי
של (באופן הפרסום תוקף את להחליש בענין yecigשלא כו')

כסלו  כ"א וישב ש"פ שיחת גם (וראה חנוכה נר הדלקת העיקרי,
בכל  זה מנהג קבעו שלא חנוכה, לדמי בנוגע – 89 ובהערה סי"ב,

כו'). יום
לקו"ש 16) שם. 10 ובהערה 70 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה

ואילך. 482 ס"ע ח"ב

.n"k`e .gvpa mixete ceda dkepg e` ,ceda mixete gvpa dkepg :(mixete dkepgl rbepa) xzei zeihxtae (*

g"nyz'd dkepg ini zegiyn

זו  בשנה יתירה שנת 17ובהדגשה :ldwd הקהל" ליראה 18, גו' והטף והנשים האנשים העם, את 19את
אלקיכם" תורה 20ה' יהדות, בעניני לעוררם כדי וטף ונשים אנשים להקהיל הזדמנות כל לנצל שיש -

אור"' ותורה מצוה "נר אלקינו"21ומצוותיה, ה' את "ליראה - ותוכנם שנקודתם ,22.

בנוגע gnyzושנת והן (ּתׂשמח) לעצמו בנוגע הן מצוה, של ושמחה תורה של בשמחה להוסיף -ְִַ
שמחה" "ימי גם שהם חנוכה בימי ובפרט (ּתׂשמח), מישראל 23להזולת וכמה שכמה – ובמיוחד כולל , ְַַ

השמחה. בענין יותר ניתוסף שעלֿידיֿזה יחדיו, מתאספים

כל · של הפרטי הענין גם וישנו חנוכה, ימי לכל המשותף הכללי הענין ישנו - עצמם חנוכה בימי .
עבידתיה" עביד ויומא יומא "כל חנוכה, ימי משמונת .24אחד

הפרטי  בענינו ובמיוחד) גם אלא החנוכה, ענין בכללות רק (לא להיות צריך יום שבכל הדיבור ולכן,
ביאור - זה יום cgeindשל ielird(הימים שאר לגבי (גם זה יום .25של

ענינים: בשני ביטוי לידי בא - חנוכה) ימי משאר חלוק (שבו יום כל של הפרטי ענינו והנה,

הנרות  במספר והולך"26א) מוסיף ואילך מכאן אחת, מדליק ראשון "יום מן 27, (כ"מהדרין
מישראל 28המהדרין" ואחד אחד כל אצל פשוט" "מנהג שנעשה ,29.(

התורה  בקריאת הנשיאים 30ב) בקרבנות מיוחד 31- נשיא של קרבנו קוראין יום שבכל ,32.

למספר  בנוגע הן חנוכה, ימי משמונת ואחד אחד כל של המיוחד ענינו את לבאר יש לכך, ובהתאם
זה  ביום שקוראין הנשיא של לקרבנו בנוגע והן כדלקמן.33הנרות, ,
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סי"ג.17) וישב ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
חנוכה 18) ימי והרי הסוכות, בחג זמנה הקהל שמצות להעיר

הסוכות: לחג שייכים
חג  כמו ימים, שמונה – בולט) הכי (דבר במספרם א)
ב"שמיני  המשכם גם ישנו הסוכות ימי שבעת שמלבד הסוכות,
(וכן  השבועות וחג ימים, שבעה – הפסח חג (משא"כ עצרת"
בכל  ההלל את גומרים שבשניהם ולהעיר, אחד). יום – פורים)
שחלוק  הסוכות חג כמו בנרותיו חלוק שחנוכה לפי – הימים
סתרפ"ג. או"ח בב"י הובא סקע"ד. הלקט (שבלי בקרבנותיו

ועוד).
(בבית  והמקדש המזבח חנוכת ע"ש "חנוכה" – בתוכנם ב)
ח, (מ"א הסוכות בחג היתה הראשון ביהמ"ק חנוכת והרי שני),

סה).
ב), כא, (שבת החג", "פרי כנגד – הנרות הדלקת באופן ג)
ה') (כרך חנוכה (אוה"ת בקודש" מעלין משום רק פליג לא וב"ה
– החג" ל"פרי חנוכה" ד"נר והשייכות והקשר ב), תתקמב,
לד, מקץ (תו"א כו' העליונים המקיפים המשכת נעשה שבשניהם
מלוקט  (סה"מ תשל"ח נ"ח מצות ת"ר ד"ה בארוכה וראה א.

וש"נ). ח"ב).
ובכ"מ)19) ד. מ, מקץ (תו"א חנוכה בדרושי מהמבואר להעיר

ענין ±בביאור onyd ענין נעשה שעלֿידה החכמה, בחינת
כו'". עילאה יראה פניו על ה' יראת "להיות הביטול,

יבֿיג.20) לא, וילך
בנים)21) (ד"ה פירש"י וראה כג. ו, משלי – הכתוב לשון

חנוכה  דרושי בארוכה וראה חנוכה. לנר השייכות – ב כג, שבת
ועוד. אוה"ת, אורה, שערי בתו"א,

שמלחמת 22) ולהעיר, ספכ"ג. תניא וראה כד. ו, ואתחנן
"להשכיחם  ה', תורת היא שהתורה להזכיר שלא היתה היוונים
רצונך" מחוקי "להעבירם ית', רצונו חוקי הן ושהמצוות תורתך",
– וש"נ) .238 ע' חכ"ה לקו"ש וראה טבת. ב' יום" ("היום

ד" הענין d'הדגשת z` d`xil.גופא בתומ"צ "
סעת"ר 23) או"ח רמ"א וראה ה"ג. פ"ג חנוכה הל' רמב"ם

שם. אדה"ז לשו"ע השלמה ס"ב.

רע"ב.24) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
(25 ֿ הימים לכללות בנוגע חסידות בדרושי שמצינו ע"ד

לגבי  פסח עילוי מבואר למשל, הפסח, חג שבדרושי טובים,
חג  עילוי מבואר השבועות, חג בדרושי ואילו וסוכות, שבועות
לגבי  העילוי – סוכות בדרושי ועד"ז וסוכות, פסח לגבי השבועות
חכמת  ובפרט אמת, תורת ע"פ – בזה וההסברה ושבועות. פסח

המיוחדת מעלתו מודגשת זמן שבכל – dfהאמת onf ly מזלו" ,
המיוחד  לעילוי בנוגע גם מובן ומזה הזמנים. שאר לגבי גובר",

חנוכה. מימי אחד בכל
(26.18 שבהערה הלקט שבלי ראה
בשם 27) וכמרומז כמותו. שהלכה ב"ה, כדעת – ב כא, שבת

הדלקת  סדר (אבודרהם הלל כבית והלכה נרות ח' ר"ת – "חנוכה"
סעת"ר). או"ח לשו"ע בעט"ז הובא חנוכה. נר

שם.28) שבת
ס"ב.29) סתרע"א או"ח רמ"א
לחיות 30) ש"יש הזקן רבינו של והוראה מהפתגם גם להעיר

ועאכו"כ  חשון), ב' יום" ("היום והיום השבוע פרשת הזמן", עם
ולאחרי'. לפני' ובברכה בציבור, התורה לקריאת בנוגע

או"ח 31) טושו"ע הי"ז. פי"ג תפלה הל' רמב"ם ב. ל, מגילה
חנוכת  היתה שבחנוכה לפי – הדבר וטעם בתחלתו. סתרפ"ד
לפי  וגם, שם), תויו"ט וראה שם. מגילה (פירש"י והמקדש המזבח
– פ"ו רבתי (פסיקתא בכסלו בכ"ה נשלמה המשכן שמלאכת

שם). בטור הובא
(32" אלא והקריב", משבטו גבה ש"לא שאף elynולהעיר,

שבטו" על הכתוב "יחסו הרי – יב) ז, נשא (פירש"י הביא"
בתור שהקריב היינו, שם), hayd(פירש"י `iypעבור,hayd lk

נחשב זה שבגלל xeaivועד oaxwk ראה) השבת את הדוחה
ששייך  – מזה ויתירה וש"נ), ואילך. 42 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה

i"pa lkl מחנוכת חלק הוא זה שקרבן מכיון השבטים), לשאר (גם
השבטים  בברכת שמצינו לכך (נוסף ישראל לכל והמשכן המזבח

ברך כברכתו אשר הברכות"`mzeש"איש בכל כולם שכללן ,"
ובפירש"י)). כח מט, (ויחי

לאחרי 33) שעות כו"כ ביום, היא בתורה שהקריאה ואף



g"nyz'dכח dkepg ini zegiyn

התורה ‚ לקריאת בנוגע - יותר ובפרטיות .34:

מ"ויהי  מתחילים חנוכה של ראשון גו'"35ביום משה כלות קרבנות 36ביום ענין לכללות ההקדמה ,
בכל  קוראין השמיני יום עד שני ומיום הראשון, ביום שהקריב הנשיא של קרבנו לסיום עד הנשיאים,
סוף  (עד הסדר כל וגומרין השמיני, ביום "מתחילין השמיני וביום זה, ביום הנשיא של קרבנו יום

גו'" המזבח חנוכת "זאת גם כולל ראשונה 37הקרבנות, פרשה וקוראין הנשיאים) קרבנות של הסךֿהכל ,
בהעלותך" הנרות"38של בסדר חנוכה של להשלים "כדי  ,39.

- זה ביום הנשיא של קרבנו קוראין שבהם לשמיני) ראשון (בין שבינתיים בימים גם לזה: ונוסף
וקוראין  הנשיא 40מוסיפין של קרבנו גם והלוי) הכהן ע"י היום בקרבן העיקרית הקריאה לאחרי (לשלישי,

שלאחריו  השבת 41ביום ביום מלבד זה.43וראשֿחודש 42, יום של הנשיא של קרבנו רק שקוראין ,

הכתוב  ובלשון זה, יום של הנשיא של מקרבנו העיקרי הלימוד מלבד ליום"44ולכן, אחד –45"נשיא
הקריאה  הן ואחרון, ראשון ביום והסךֿהכל ההקדמה הן הקריאה, חלקי משאר גם לימוד להיות צריך

יחד  וחיבורם שלמחרתו) והנשיא היום של (הנשיא הנשיאים שני שבינתיים.46של בימים

ועוד:„. זאת

וגמילות  (תפילה) עבודה תורה עומד) העולם (שעליהם הקוין ג' עם ענין כל לקשר מכבר הנהוג עלֿפי
הצדקה.47חסדים  ענין השלישי, בקו גם תורה) בדברי והדיבור התפילה, ענין על (בהוספה לסיים יש -

הצדקה  בענין יתירה הוספה להיות צריכה שבהם חנוכה, בימי נתינת 48ובפרט מנהג - ובמיוחד כולל ,
שלפניֿזה  בהתוועדות בארוכה (כמדובר חנוכה ).49דמי
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גם  שייכת זו שקריאה פשוט וגם מובן הרי – חנוכה נר הדלקת
חנוכה  נר מהדלקת החל בוקר"), ויהי ערב ("ויהי היום לתחילת
החמה). שקיעת לפני היא בביהכ"נ ההדלקה כאשר (גם זה ביום

אנציק'34) ראה – חנוכה דימי בקרה"ת המנהגים חילוקי ע"ד
ואילך). שסב (ע' סי"ד חנוכה ערך .p"yeתלמודית

ואילך.35) א ז, נשא
בברכת 36) שמתחילין מקומות "ויש ומוסיף, שם. טושו"ע

שם). (טור כהנים" ע"י הנס שנעשה לפי . . כהנים
ואילך.37) פד שם,
שם.38) טושו"ע
שם.39) טור
יום 40) שבכל הסוכות, דימי בקרה"ת הוא שכן להעיר,

תפלה  הל' (רמב"ם שלאחריו דיום הקרבנות גם קורין (דחוה"מ)
משום  הוא שהטעם אף – סתרס"ג או"ח טושו"ע הי"ג. פי"ג

שם)). (טושו"ע דיומא ספיקא
פסוקים 41) עשר מנין להשלים כדי הוא הפשוט שהטעם ואף

הוא  בתורה ענין שכל מכיון הרי*, חנוכה), הל' (אבודרהם כו'
זה. ליום שייך שלאחריו היום של הקרבן שגם מובן הדיוק, בתכלית

שכבר 42) הפשוט הטעם על (נוסף הדבר בטעם לומר ויש
אין  שלכן לחול, מכין אינו ששבת מפני – פסוקים) כו"כ קראו
השייכת  (העבודה אודות הוראה) (מלשון בתורה לקרוא מקום
ציבור  צרכי על שמפקחין (דאף השבת שלאחרי ראשון ל)יום
יקראו  עצמו ראשון שביום מכיון שאני, בנדו"ד הרי בשבת,

זו). הוראה בתורה
מוכח 43) (ומזה שלאחריו ליום הכנה איסור אין שבר"ח ואף

יש  – לשבת) בנוגע הקודמת שבהערה הטעם שלילת לכאורה
זה: מעין שייך בר"ח שגם לומר,

ששה, ביוהכ"פ שבעה, בשבת  – הקרואין במנין החילוק טעם
כו' וחמישי ובשני ארבעה, ור"ח בחולֿהמועד חמשה, ביו"ט
וכן  כו', מלאכה דביטול הענין מצד הוא – ב) כא, (מגילה שלשה
אחד  איש בו הוסיף חבירו, על א' בכל שיש קדושה תוספת מצד

שקדושתו  שבת כלומר, רפב), ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ב. כב, (שם
ששה. – כרת עונש יוהכ"פ, שבעה. – סקילה) (איסור חמורה הכי

אוכ  במלאכת שמותר –יו"ט, חולֿהמועד חמשה. – נפש ל
וכו'. ארבעה – האבד בדבר במלאכה שמותר

"יום  נקרא אינו מ"מ, במלאכה, שמותר אף – לר"ח ובנוגע
נשים, אצל יתירה ובהדגשה שם), מגילה (פירש"י המעשה"
מצוה  להם ניתנה העגל, בחטא השתתפו שלא מעלתן גודל שמצד
– פמ"ה (פרדר"א מלאכה בו לעשות שלא ר"ח גם לשמור יתירה

גברי. ארבעה כחולֿהמועד, דינו ולכן, שם), בפירש"י הובא
האמור  הטעם ודוגמת) (מעין שייך בר"ח שגם י"ל, ועפ"ז

להשתדל שיש מכיון – שלמחרתו ליום להכין שאין hrnlבשבת
זה. ליום מוכרחת שאינה במלאכה

יא.44) ז, נשא
(45" הרמז: ע"ד כמו iyp`וי"ל ראש, נשיאות של באופן - :"

" ועוד). ב. ד, (במדבר ראש" את כמו `cg"נשא ומיוחד, אחד - "
בעולמו" יחיד הקב"ה שהי' אחד", "יום מ"ש ע"ד "יחיד",

" ובפירש"י), ה א, כמ"ש meil(בראשית והגילוי, האור ענין – "
העיקרי  הענין כלומר, יום", לאור אלקים "ויקרא שם) (בראשית
("ליום"), בגילוי ונמשך ("אחד"), ומיוחד אחד הו"ע יום שבכל

("נשיא"). והתנשאות הרמה של ובאופן
בפ"ע 46) קרוא כל של הברכות ע"י ביניהם שמפסיקין דאף

הדין  מעיקר אבל היוצאין", ומשום הנכנסין "משום רק זה הרי –
ב). כא, (מגילה ובסיומה הקריאה בתחילת לברך צריכים היו

מ"ב.47) פ"א אבות
לסבב 48) העניים הנערים נוהגין חנוכה: הל' ריש מג"א ראה

. . חנוכה בימי מחוייבים אנו שם: ובפרמ"ג כו'. הפתחים על
בכ"ה  ד"ה חסידות בדרושי מהמבואר ולהעיר ובגוף. בממון גמ"ח
הצדקה  שמעשה ואוה"ת) אורה בשערי וביאוריו, (בתו"א, בכסלו
"כובע  המשכת נעשה דחנוכה המס"נ וע"י ישועה", "כובע נקרא

ובהערות. 443 ע' ח"ה לקו"ש וראה כו'. ישועה"
ואילך.49) סי"א וישב ש"פ שיחת

`iypd ly epaxw zexwle xefgl mileki miweqt xyr milydl liayay jkl sqep (*df meic.(cere .i"ad ,m"anxd zrck)



כט g"nyz'd dkepg ini zegiyn

התורה ‚ לקריאת בנוגע - יותר ובפרטיות .34:

מ"ויהי  מתחילים חנוכה של ראשון גו'"35ביום משה כלות קרבנות 36ביום ענין לכללות ההקדמה ,
בכל  קוראין השמיני יום עד שני ומיום הראשון, ביום שהקריב הנשיא של קרבנו לסיום עד הנשיאים,
סוף  (עד הסדר כל וגומרין השמיני, ביום "מתחילין השמיני וביום זה, ביום הנשיא של קרבנו יום

גו'" המזבח חנוכת "זאת גם כולל ראשונה 37הקרבנות, פרשה וקוראין הנשיאים) קרבנות של הסךֿהכל ,
בהעלותך" הנרות"38של בסדר חנוכה של להשלים "כדי  ,39.

- זה ביום הנשיא של קרבנו קוראין שבהם לשמיני) ראשון (בין שבינתיים בימים גם לזה: ונוסף
וקוראין  הנשיא 40מוסיפין של קרבנו גם והלוי) הכהן ע"י היום בקרבן העיקרית הקריאה לאחרי (לשלישי,

שלאחריו  השבת 41ביום ביום מלבד זה.43וראשֿחודש 42, יום של הנשיא של קרבנו רק שקוראין ,

הכתוב  ובלשון זה, יום של הנשיא של מקרבנו העיקרי הלימוד מלבד ליום"44ולכן, אחד –45"נשיא
הקריאה  הן ואחרון, ראשון ביום והסךֿהכל ההקדמה הן הקריאה, חלקי משאר גם לימוד להיות צריך

יחד  וחיבורם שלמחרתו) והנשיא היום של (הנשיא הנשיאים שני שבינתיים.46של בימים

ועוד:„. זאת

וגמילות  (תפילה) עבודה תורה עומד) העולם (שעליהם הקוין ג' עם ענין כל לקשר מכבר הנהוג עלֿפי
הצדקה.47חסדים  ענין השלישי, בקו גם תורה) בדברי והדיבור התפילה, ענין על (בהוספה לסיים יש -

הצדקה  בענין יתירה הוספה להיות צריכה שבהם חנוכה, בימי נתינת 48ובפרט מנהג - ובמיוחד כולל ,
שלפניֿזה  בהתוועדות בארוכה (כמדובר חנוכה ).49דמי
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גם  שייכת זו שקריאה פשוט וגם מובן הרי – חנוכה נר הדלקת
חנוכה  נר מהדלקת החל בוקר"), ויהי ערב ("ויהי היום לתחילת
החמה). שקיעת לפני היא בביהכ"נ ההדלקה כאשר (גם זה ביום

אנציק'34) ראה – חנוכה דימי בקרה"ת המנהגים חילוקי ע"ד
ואילך). שסב (ע' סי"ד חנוכה ערך .p"yeתלמודית

ואילך.35) א ז, נשא
בברכת 36) שמתחילין מקומות "ויש ומוסיף, שם. טושו"ע

שם). (טור כהנים" ע"י הנס שנעשה לפי . . כהנים
ואילך.37) פד שם,
שם.38) טושו"ע
שם.39) טור
יום 40) שבכל הסוכות, דימי בקרה"ת הוא שכן להעיר,

תפלה  הל' (רמב"ם שלאחריו דיום הקרבנות גם קורין (דחוה"מ)
משום  הוא שהטעם אף – סתרס"ג או"ח טושו"ע הי"ג. פי"ג

שם)). (טושו"ע דיומא ספיקא
פסוקים 41) עשר מנין להשלים כדי הוא הפשוט שהטעם ואף

הוא  בתורה ענין שכל מכיון הרי*, חנוכה), הל' (אבודרהם כו'
זה. ליום שייך שלאחריו היום של הקרבן שגם מובן הדיוק, בתכלית

שכבר 42) הפשוט הטעם על (נוסף הדבר בטעם לומר ויש
אין  שלכן לחול, מכין אינו ששבת מפני – פסוקים) כו"כ קראו
השייכת  (העבודה אודות הוראה) (מלשון בתורה לקרוא מקום
ציבור  צרכי על שמפקחין (דאף השבת שלאחרי ראשון ל)יום
יקראו  עצמו ראשון שביום מכיון שאני, בנדו"ד הרי בשבת,

זו). הוראה בתורה
מוכח 43) (ומזה שלאחריו ליום הכנה איסור אין שבר"ח ואף

יש  – לשבת) בנוגע הקודמת שבהערה הטעם שלילת לכאורה
זה: מעין שייך בר"ח שגם לומר,

ששה, ביוהכ"פ שבעה, בשבת  – הקרואין במנין החילוק טעם
כו' וחמישי ובשני ארבעה, ור"ח בחולֿהמועד חמשה, ביו"ט
וכן  כו', מלאכה דביטול הענין מצד הוא – ב) כא, (מגילה שלשה
אחד  איש בו הוסיף חבירו, על א' בכל שיש קדושה תוספת מצד

שקדושתו  שבת כלומר, רפב), ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ב. כב, (שם
ששה. – כרת עונש יוהכ"פ, שבעה. – סקילה) (איסור חמורה הכי

אוכ  במלאכת שמותר –יו"ט, חולֿהמועד חמשה. – נפש ל
וכו'. ארבעה – האבד בדבר במלאכה שמותר

"יום  נקרא אינו מ"מ, במלאכה, שמותר אף – לר"ח ובנוגע
נשים, אצל יתירה ובהדגשה שם), מגילה (פירש"י המעשה"
מצוה  להם ניתנה העגל, בחטא השתתפו שלא מעלתן גודל שמצד
– פמ"ה (פרדר"א מלאכה בו לעשות שלא ר"ח גם לשמור יתירה

גברי. ארבעה כחולֿהמועד, דינו ולכן, שם), בפירש"י הובא
האמור  הטעם ודוגמת) (מעין שייך בר"ח שגם י"ל, ועפ"ז

להשתדל שיש מכיון – שלמחרתו ליום להכין שאין hrnlבשבת
זה. ליום מוכרחת שאינה במלאכה

יא.44) ז, נשא
(45" הרמז: ע"ד כמו iyp`וי"ל ראש, נשיאות של באופן - :"

" ועוד). ב. ד, (במדבר ראש" את כמו `cg"נשא ומיוחד, אחד - "
בעולמו" יחיד הקב"ה שהי' אחד", "יום מ"ש ע"ד "יחיד",

" ובפירש"י), ה א, כמ"ש meil(בראשית והגילוי, האור ענין – "
העיקרי  הענין כלומר, יום", לאור אלקים "ויקרא שם) (בראשית
("ליום"), בגילוי ונמשך ("אחד"), ומיוחד אחד הו"ע יום שבכל

("נשיא"). והתנשאות הרמה של ובאופן
בפ"ע 46) קרוא כל של הברכות ע"י ביניהם שמפסיקין דאף

הדין  מעיקר אבל היוצאין", ומשום הנכנסין "משום רק זה הרי –
ב). כא, (מגילה ובסיומה הקריאה בתחילת לברך צריכים היו

מ"ב.47) פ"א אבות
לסבב 48) העניים הנערים נוהגין חנוכה: הל' ריש מג"א ראה

. . חנוכה בימי מחוייבים אנו שם: ובפרמ"ג כו'. הפתחים על
בכ"ה  ד"ה חסידות בדרושי מהמבואר ולהעיר ובגוף. בממון גמ"ח
הצדקה  שמעשה ואוה"ת) אורה בשערי וביאוריו, (בתו"א, בכסלו
"כובע  המשכת נעשה דחנוכה המס"נ וע"י ישועה", "כובע נקרא

ובהערות. 443 ע' ח"ה לקו"ש וראה כו'. ישועה"
ואילך.49) סי"א וישב ש"פ שיחת

`iypd ly epaxw zexwle xefgl mileki miweqt xyr milydl liayay jkl sqep (*df meic.(cere .i"ad ,m"anxd zrck)
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צדקה הגאולה"zaxwnyו"גדולה להדלקת 50את אלה, חנוכה בימי ממש, בקרוב זוכים שעלֿידיֿזה –
קדשך" "בחצרות .51הנרות

***

יום‰ .oey`x:חנוכה של

הקריאה  התחלת (ג) שהחיינו, ברכת (ב) אחד, נר (א) הוא: חנוכה של ראשון ביום המיוחד העילוי
הענין שש illkdאודות ה', לפני קרבנם את ויביאו גו ' ישראל נשיאי "ויקריבו - הנשיאים קרבנות של

הנשיאים  ויקריבו אותו, המשח ביום המזבח חנוכת את הנשיאים ויקריבו גו' בקר עשר ושני צב עגלות
המזבח" לפני קרבנם .52את

שלאחריֿזה: ההמשך כל את הכוללת אחת נקודה - שביניהם המשותפת והנקודה

גם הוא הרי – אחד נר פך dlgzddא) בנס גם כמודגש חנוכה, ימי בשמונת שמדליקים הנרות לכל
ימים  שמונה ממנו שהדליקו השמן פך מצאו ראשון שביום הנרות), הדלקת תיקנו (שבגללו ,53השמן

חנוכה. (נרות) ימי כל את כולל חנוכה של ראשון (נר) שיום היינו,

הראשון, בלילה שכח אם ולכן הימים, שמונת לכל עולה הראשון בלילה שהברכה - שהחיינו ברכת ב)
שמדליק) הראשונה (בפעם שלאחריו בלילה .54מברך

שכולם  המשכן, חנוכת בענין ישראל נשיאי כל של התכללותם - הנשיאים קרבנות של הכללי בענין ג)
אחת" "בעצה משה אל באו כולם"55יחדיו הקריבו שוה ("קרבן אחד ובקרבן עליהם 56, ש"העלה עד ,(

כולם" הקריבו ראשון ביום כאילו עלֿידי 57הכתוב והמזבח המשכן חנוכת ענין כללות גם שכולל היינו, ,
הנשיאים. כל קרבנות

Â המקריב "ויהי - ליום") אחד "נשיא הציווי (לאחרי הראשון ביום המיוחד הקרבן - ועיקר ועוד .
קרבנו את הראשון dhnlביום acpinr oa oeygpdcedi"58:

- הוא עמינדב בן נחשון של המיוחד במדרש ytpÎzxiqn59ענינו כדאיתא נחשון,60, שמו נקרא "למה
מי למשה: הקב"ה אמר . . שבים לנחשול תחלה שירד שם inyעל z` yciwy."תחילה יקריב הוא בים,

התורה  עניני על ישראל בני של המסירותֿנפש היתה שאז - החנוכה ענין לכללות השייכות וביאור
רצונך" מחוקי ולהעבירם תורתך להשכיחם הרשעה.. יון מלכות ש"עמדה שאף גזירות 51ומצוותיה. "גזרו ,

ובמצוות" בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם, ובטלו ישראל מלכות 61על "גברה מכלֿמקום בית 62-
השם  קידוש על נפשם למסור דורם באנשי ופעלו ורבים, גיבורים נגד להלחם נפשם שמסרו .63חשמונאי",

Ê הענין עם קשור - המסירותֿנפש ענין - הראשון ביום הנשיא של הפרטי ענינו שגם להוסיף, ויש .
שלאחריֿזה: ההמשך כל את הכוללת אחת נקודה הראשון, היום של הכללי

של ענין הוא `zgמסירתֿנפש dcewp העצמית הנקודה כיֿאם פרטיים, עבודה עניני כאן שאין היינו, ,
מישראל  ואחד אחד כל של ההתקשרות עצם היהדות, נקודת - להקב"ה מציאותו כל את מוסר שיהודי
בתורה  העבודה פרטי לכל והמקור השורש היא זו נקודה אמנם, בשוה. ישראל כל אצל שהיא הקב"ה, עם

בה. חדורים להיות וצריכים ממנה מסתעפים שכולם ומצוות,
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ב).50) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
הניסים".51) "ועל נוסח
ואילך.52) ב ז, נשא
בכסלו 53) בכ"ה ד"ה אורה שערי ב. כא, שבת מאירי ראה
פמ"ב.

רסתרע"ו.54) או"ח טושו"ע
יג.55) פי"ד, במדב"ר
יד.56) פי"ג, שם
יב.57) פי"ד, שם

יב.58) ז, נשא
המסירתֿנפש,59) שהו"ע בכללותו יהודה לשבט בנוגע ועד"ז

ובכ"מ). ויחי. ר"פ תו"א (ראה כו' וביטול הודאה
ז.60) פי"ג, במדב"ר
חנוכה.61) הל' ריש רמב"ם
המלוכה"62) שלשלת . . סדר על הקריב ש"נחשון להעיר

יד). שם, (במדב"ר
מצד 63) המס"נ שעיקר בהקדמה, אורה שערי בארוכה ראה

ואילך. 247 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה וראה בחנוכה. היתה המקבל
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ותורה  מצוה "נר של האור ענין עצם היינו, אחד, נר - חנוכה של ראשון בנר גם מודגש זה וענין
שבח 21אור" - שהחיינו בברכת וכן והולך"). ד"מוסיף הענין (כמו ופרטים 'ציור' מהתחלקות למעלה ,

להקב"ה, היהודי של המסירות עצם את המבטאת הזה", לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו להקב"ה והודיה
כו'. מצוה לקיים שזוכה כו' שמחתו ביותר גדולה שלכן

חדורים  שכולם ובאופן חנוכה, נרות עניני פרטי לכל ומקור) (שורש התחלה הוא זה אחד נר אמנם,
באופן  היא הראשון בנר  "שהחיינו" שברכת בכך גם כמרומז - דמסירותֿנפש) (התוקף אחד נר של באור

חנוכה. ימי שמונת בכל נמשכת" ד"פעולה

המזבח  חנוכת של הכללית בנקודה הנשיאים כל התאחדות - הנשיאים לקרבנות בנוגע ועלֿדרךֿזה
שממנה  בשוה, ישראל בכל שהיא מסירותֿנפש נקודת דוגמת כולם", הקריבו שוה "קרבן והמשכן,

דעתו" לפי הקריבו ואחד אחד "כל  ליום", אחד ד"נשיא העבודה אופני פרטי כל חדורים 56נמשכים וכולם ,
הכללית  .64בנקודה

Á:מישראל ואחד אחד כל בעבודת וההוראה  .

מסירתֿנפש  של ענין הוא כולה השנה בכל ומצוות התורה בעניני העבודה שכללות לכך הרי 65נוסף ,
בנוגע  מיוחדת ונתינתֿכח יתירה הדגשה יש עמינדב, בן נחשון הקריב שבו חנוכה, של הראשון מיום
מסירתֿנפש  כדי עד מיוחד, בתוקף תהיה ומצוותיה התורה עניני בכל שהעבודה המסירותֿנפש, לענין

ממש.

(ש"אהנאי" הקהל' ב'שנת מיוחדת בהדגשה הוא זה שענין להוסיף, -66ויש חנוכה) לעניני גם
ה'". את ד"ליראה בנקודה חדורים שכולם והטף" והנשים ד"האנשים הפרטים כל התאחדות

*

Ëיום .ipy:חנוכה של

ד" הענין התחלת נרות, שני מדליקים שבו - חנוכה של שני ביום המיוחד jledeהעילוי siqen כל על "
שלאחריֿזה. הימים שבעת

היא  והולך" ד"מוסיף באופן אור" ותורה מצוה ד"נר העבודה לכללות והנתינתֿכח ההוראה כלומר,
ימים, שבעת ונמשך ממש, בפועל והולך" ד"מוסיף הענין מתחיל שבו חנוכה, של השני ביום בעיקר,

הזמן  היקף כל .67הכוללים

Èנשיא צוער בן נתנאל הקריב השני, "ביום - היא חנוכה של שני ביום הקריאה .xkyyi"68.

- הוא יששכר של ענינו שכתוב dxezוהנה, כמו במדרש 69, וכדאיתא באוהליך", שנשיא 70"יששכר
שם על "הקריב שנאמר dxezdיששכר השבטים, מכל יותר התורה את אהבו שהם לפי יששכר 71, ומבני

הלכה  מסכימים שהיו מעמיד.. יששכר שבט שהיה סנהדראות ראשי . . וגו' לעתים בינה על 72יודעי
.73פיהם"

ל  בנוגע הוא יון מלכות בזמן החושך שעיקר כידוע - החנוכה ענין לכללות השייכות ,dxezוביאור
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של64) לקרבנו בנוגע פעלה oeygpועד"ז שלו שהמס"נ –
עבור הים yiשנקרע lkl`x כנגד גזרים, לי"ב שנקרע ובאופן ,

טז. יד, בשלח (מכילתא בפ"ע ושבט שבט לכל השבטים, י"ב
ועוד). יו"ד. שם תנחומא

והתפילה 65) ומצוות התורה ש"עסק א) (נח, פמ"א תניא ראה
כו'". ממש מסירתֿנפש של ענין ג"כ הוא

ועוד.66) קרח. ר"פ עה"ת צפע"נ רע"א. צא, זבחים ראה
ס"ט.67) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
יח.68) ז, נשא

יח.69) לג, ברכה
טוֿטז.70) שם במדב"ר
לב.71) יב, דה"א
(עירובין 72) חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו העילוי רק לא

דהלכה  העילוי גם אלא שבתורה, השקו"ט חלק וש"נ), ב. יג,
(גם) כמבואר ב), צג, (סנהדרין כמותו" שהלכה עמו "הוי' פסוקה,

ועוד). ואילך. רצ ע' תרכ"ז (סה"מ הפסוק על חסידות בדרושי
אלא 73) דמורי מרבנן צורבא משכחת "לא א: כו, יומא וראה

כו'". יששכר משבט או לוי משבט דאתי
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ותורה  מצוה "נר של האור ענין עצם היינו, אחד, נר - חנוכה של ראשון בנר גם מודגש זה וענין
שבח 21אור" - שהחיינו בברכת וכן והולך"). ד"מוסיף הענין (כמו ופרטים 'ציור' מהתחלקות למעלה ,

להקב"ה, היהודי של המסירות עצם את המבטאת הזה", לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו להקב"ה והודיה
כו'. מצוה לקיים שזוכה כו' שמחתו ביותר גדולה שלכן

חדורים  שכולם ובאופן חנוכה, נרות עניני פרטי לכל ומקור) (שורש התחלה הוא זה אחד נר אמנם,
באופן  היא הראשון בנר  "שהחיינו" שברכת בכך גם כמרומז - דמסירותֿנפש) (התוקף אחד נר של באור

חנוכה. ימי שמונת בכל נמשכת" ד"פעולה

המזבח  חנוכת של הכללית בנקודה הנשיאים כל התאחדות - הנשיאים לקרבנות בנוגע ועלֿדרךֿזה
שממנה  בשוה, ישראל בכל שהיא מסירותֿנפש נקודת דוגמת כולם", הקריבו שוה "קרבן והמשכן,

דעתו" לפי הקריבו ואחד אחד "כל  ליום", אחד ד"נשיא העבודה אופני פרטי כל חדורים 56נמשכים וכולם ,
הכללית  .64בנקודה

Á:מישראל ואחד אחד כל בעבודת וההוראה  .

מסירתֿנפש  של ענין הוא כולה השנה בכל ומצוות התורה בעניני העבודה שכללות לכך הרי 65נוסף ,
בנוגע  מיוחדת ונתינתֿכח יתירה הדגשה יש עמינדב, בן נחשון הקריב שבו חנוכה, של הראשון מיום
מסירתֿנפש  כדי עד מיוחד, בתוקף תהיה ומצוותיה התורה עניני בכל שהעבודה המסירותֿנפש, לענין

ממש.

(ש"אהנאי" הקהל' ב'שנת מיוחדת בהדגשה הוא זה שענין להוסיף, -66ויש חנוכה) לעניני גם
ה'". את ד"ליראה בנקודה חדורים שכולם והטף" והנשים ד"האנשים הפרטים כל התאחדות

*

Ëיום .ipy:חנוכה של

ד" הענין התחלת נרות, שני מדליקים שבו - חנוכה של שני ביום המיוחד jledeהעילוי siqen כל על "
שלאחריֿזה. הימים שבעת

היא  והולך" ד"מוסיף באופן אור" ותורה מצוה ד"נר העבודה לכללות והנתינתֿכח ההוראה כלומר,
ימים, שבעת ונמשך ממש, בפועל והולך" ד"מוסיף הענין מתחיל שבו חנוכה, של השני ביום בעיקר,

הזמן  היקף כל .67הכוללים

Èנשיא צוער בן נתנאל הקריב השני, "ביום - היא חנוכה של שני ביום הקריאה .xkyyi"68.

- הוא יששכר של ענינו שכתוב dxezוהנה, כמו במדרש 69, וכדאיתא באוהליך", שנשיא 70"יששכר
שם על "הקריב שנאמר dxezdיששכר השבטים, מכל יותר התורה את אהבו שהם לפי יששכר 71, ומבני

הלכה  מסכימים שהיו מעמיד.. יששכר שבט שהיה סנהדראות ראשי . . וגו' לעתים בינה על 72יודעי
.73פיהם"

ל  בנוגע הוא יון מלכות בזמן החושך שעיקר כידוע - החנוכה ענין לכללות השייכות ,dxezוביאור
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של64) לקרבנו בנוגע פעלה oeygpועד"ז שלו שהמס"נ –
עבור הים yiשנקרע lkl`x כנגד גזרים, לי"ב שנקרע ובאופן ,

טז. יד, בשלח (מכילתא בפ"ע ושבט שבט לכל השבטים, י"ב
ועוד). יו"ד. שם תנחומא

והתפילה 65) ומצוות התורה ש"עסק א) (נח, פמ"א תניא ראה
כו'". ממש מסירתֿנפש של ענין ג"כ הוא

ועוד.66) קרח. ר"פ עה"ת צפע"נ רע"א. צא, זבחים ראה
ס"ט.67) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
יח.68) ז, נשא

יח.69) לג, ברכה
טוֿטז.70) שם במדב"ר
לב.71) יב, דה"א
(עירובין 72) חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו העילוי רק לא

דהלכה  העילוי גם אלא שבתורה, השקו"ט חלק וש"נ), ב. יג,
(גם) כמבואר ב), צג, (סנהדרין כמותו" שהלכה עמו "הוי' פסוקה,

ועוד). ואילך. רצ ע' תרכ"ז (סה"מ הפסוק על חסידות בדרושי
אלא 73) דמורי מרבנן צורבא משכחת "לא א: כו, יומא וראה

כו'". יששכר משבט או לוי משבט דאתי
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התורה" שבהיכל"74"גלות תורה) החכמה, (בחינת השמנים כל ש"טמאו כך, כדי עד מלכות 75, ונצחון ,
" ונצחון התגברות - הוא `xeחשמונאי dxez טורי הרבים.. ברשות בחוץ להאיר התורה.. אור "המשכת ,"

.76דפרודא"

יש  יששכר, נשיא הקריב שבו חנוכה, של השני שמהיום - מישראל ואחד אחד כל בעבודת וההוראה
בלימוד  ושקידה התמדה להוסיף היינו, התורה, ללימוד בנוגע נוסף, וחיזוק עידוד מיוחדת, נתינתֿכח

וההבהלה  החומר (כידוע פנוי רגע בכל כולה, השנה כל במשך בתורה 77התורה לעסוק לו שאפשר ד"כל
התניא  ספר בתחילת הזקן רבינו שמביא כפי אחד), רגע (אפילו כו"' עוסק ).78ואינו

‡Èלבני נשיא השלישי "ביום - הקריאה והמשך .oeleaf"79:

בצאתך" "זבולון - הוא זבולון של את 69ענינו לפרנס כדי בפרקמטיא, לעסוק היציאה על דקאי ,
בתורה. לעסוק שיוכל אחיו יששכר

המדרש  ממונו 80ובלשון לפזר ידיו והרחיב התורה את שחיבב לפי שלישי, להקריב זבולון זכה "למה :
השותפות  על קרבנו הקריב בתורה.. מלעסוק יתבטל ולא לפרנסה יששכר שבט יצטרך שלא כדי ליששכר
היה  וזבולון בתורה, עוסק היה יששכר שותפים, ויששכר זבולון שהיו לפי אחיו, יששכר עם לו שהיה

יששכר", של פיו לתוך ונותן זבולון טורח והיה בפרקמטיא, עוסק

סוגים  לשני נחלקים השבטים) שניםֿעשר (כל ישראל שכללות - בזה אוהל,xkyyi:81והענין יושבי -
ו  תורה"), ("מארי התורה בלימוד עבודתם העולם,oeleafשעיקר בעניני עבודתם שעיקר עסקים, בעלי

טבין"). עובדין ("מארי טובים ומעשים צדקה ובמיוחד כולל "פרקמטיא",

גם  היתה התורה, ללימוד בנוגע המיוחדת ההדגשה על נוסף שהרי, - לחנוכה שייך זה ענין וגם
"בטלו טובים, ומעשים המצוות קיום  על בתורהmzc82הגזירה לעסוק אותם הניחו ".zeevnaeולא

זבולון, של העבודה בקו גם נתינתֿכח - חנוכה של השני ביום התורה מקריאת הנוספת ההוראה וזוהי
") המצוות devnקיום xp ומוארת חדורה שתהיה העולם, בעניני העבודה לכללות עד טובים, ומעשים ("

מצוה". "נר של באור

.·È,והאחדות החיבור השותפות, חיזוק - לכלֿלראש וזבולון: יששכר של מהחיבור - נוספת והוראה
לתמוך  תפקידו את ממלא שזבולון היינו, תורה. ותומכי תורה לומדי כפשוטם, לזבולון יששכר שבין
"שמח  שלכן זבולון, עלֿידי מתקיימת שתורתו ומכיר יודע ויששכר במנוחה, תורה ללמוד שיוכל ביששכר

היתה" זבולון עלֿידי יששכר של שתורתו ליששכר, זבולון "הקדים באוהליך", ויששכר בצאתך .83זבולון

צריכים  אוהל, יושבי יששכר, שגם - וזבולון יששכר של העבודה אופני שני חיבור - ועיקר ועוד
לתורה  עתים לקבוע צריכים עסק, בעלי זבולון, וגם טובים. ומעשים בגמילותֿחסדים .81לעסוק

ענין  הוא – יששכר עצמם: ומצוות בתורה הענינים, בפנימיות וזבולון יששכר של החיבור לזה, ונוסף
cenil- וזבולון הענינים dyrnהתורה, בפנימיות (מסחר) ה"פרקמטיא" ענין שזהו .84המצוות,

שמביא  תלמוד (גדול מעשה לידי שמביא באופן להיות צריך שהלימוד - ביניהם החיבור להיות וצריך
מעשה  דהלכתא"85לידי אליבא שמעתא "לאסוקי הוא עצמו שהלימוד גם כולל שלימוד 86), בידעו שהרי ,ָ
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ב 74) תתקנח, ה) (כרך חנוכה אוה"ת ב. לב, מקץ תו"א
ובכ"מ. ואילך.

ב.75) כא, שבת
ואילך.76) סע"ג מב, מקץ תו"א
יז),77) ג, (משלי נועם" דרכי ד"דרכי' (לכאורה) הכלל היפך

חכמים שכדי zgpaו"דברי לומר, דיש – יז) ט, (קהלת נשמעים"
כו' ירידה של ענין צ"ל ביותר, וההפלאה העילוי לתכלית לבוא
באופן  אלא זה אין שבוודאי אף הענין), חומר (הדגשת
בזה  להשתמש צורך אין ומלכתחילה בלבד, בפרשה" ד"האמורים

בפועל. לעבודה בנוגע
אדם 78) כל מדת היא הבינוני  "מדת אשר בינונים", של "ספר

רפי"ד). (תניא ימשוך" אדם כל ואחרי'
כד.79) ז, נשא
יז.80) פי"ג, במדב"ר
ובכ"מ.81) א). (קט, ס"ה אגה"ק ראה
מנהג 82) – הוא תורה בלשון ד"דת" שהפירוש להעיר,

כל  גם) אלא מצוות, רק (לא שכולל היינו, ח), ג, לאסתר (תרגום
וכו'. אורחֿחייהם בנ"י, מנהגי

עה"פ.83) פירש"י
ובכ"מ.84) וישב. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.85) ב. מ, קידושין
א.86) כו, יומא
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תורה  של לאמיתתה לכוון ומצליח כו' יותר מתייגע אזי למעשה, הלכה הלכה, לפסק נוגע וכן 87זה :
ובשלימותה, כתיקונה המצוה לקיים יכול שאז הלימוד, הקדמת לאחרי הוא המצוות שמעשה לאידך,

ב  חדור המצוה שמעשה עיקר, זה וגם .88המצוה znypהמצוה,zpeekועוד

כללות  של העבודה והן מישראל, ואחד אחד כל של הפרטית העבודה הן - העבודה ששלימות ונמצא,
יחד  גם וזבולון יששכר של והחיבור הצירוף עלֿידי היא - ישראל .89עם

‚È בתורה הקריאה עם והולך") "מוסיף נרות, (שני השני היום של המיוחד העילוי ולקשר להוסיף ויש .
וזבולון). (יששכר השני ביום

מהתחלקות  למעלה מצוה", ד"נר הענין עצם על מורה  אחד שנר - נרות לשני אחד נר שבין החילוק
הענין  גם כולל ופרטים, 'ציור' של הענין התחלת הוא נרות שני ואילו ז), סעיף (כנ"ל ופרטים 'ציור'

והולך". ד"מוסיף

המסירותֿנפש, ענין יהודה, של קרבנו קוראין הראשון שביום - התורה בקריאת גם מתבטא זה וחילוק
'ציור' של ההתחלקות מתחילה שבו השני, ביום ואילו ופרטים, 'ציור' של מהתחלקות שלמעלה נקודה
(בכללות) נחלקת פרטי ב'ציור' שבאה כפי שהעבודה מכיון וזבולון, יששכר של קרבנם קוראין ופרטים,

וזבולון. יששכר הסוגים לשני

*

.„Èיוםiyily:חנוכה של

מדליקים שבו - הוא חנוכה של השלישי יום של המיוחד והתוקף dylyענינו העילוי נוסף שאז נרות,
'בתלת  חזקה'90ד"חזקה", הוי .91זימני

מדליקים השלישי שבלילה – ביתֿשמאי לדעת הנרות הדלקת באופן גם הוא שכן נרות,dyy[ולהעיר,
'חזקה']. פעמים שתי

משמאל, היא חנוכה נר הדלקת חנוכה: לימי ובשייכות בקשר שלשה, מספר עילוי בביאור להוסיף ויש
מימין" ומזוזה משמאל חנוכה נר שתהא ובשאילתות 92"כדי משמאל,93, חנוכה ונר מימין ש"מזוזה מוסיף

באמצע" מצוייצת בטלית "לקיים 94ובעלֿהבית קוין, שלושה המשולש"95- .96החוט

יותר: ובעומק

אפשרות 97ידוע  אין שמלכתחילה מצב על מורה - "אחד" כי: ה"שלום", ענין הוא ש"שלישי"
האחדות 98למחלוקת  היפך מחלוקת, של מצב על מורה - "שנים" פעולת 99, על מורה - ו"שלישי" ,
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ועוד.87) ואילך. תו ע' תרס"ו המשך ראה
ובכ"מ.88) רפל"ח. תניא ראה
שנת89) זו: לשנה המיוחדת מהשייכות גם –ldwdלהעיר

ושנת שבישראל, הכלליים הסוגים דשני והאחדות gnyzחיבור
" –gny קאי "שמח" דתיבת באוהליך", ויששכר בצאתך זבולון

ויששכר. זבולון שניהם, על
וש"נ 90) רע"ב קו, .ב"מ
ובנדו"ד,91) הפרסום, ענין עם קשורה ש"חזקה" ולהעיר,

התוקף  יותר מודגש – ניסא" "פרסומי של בענין "חזקה"
ד"חזקה".

א.92) כב, שבת
כו.93) שאילתא
חנוכה 94) אוה"ת ג"כ ועיין ד. מב, (מקץ תו"א גם וראה

שביניהם". והיחוד . . מימין ומזוזה משמאל "נ"ח א) שלה,
סוס"מ.95) מהרי"ל שו"ת ראה
ד"נר 96) באופן אינה בביתֿהכנסת חנוכה נר שהדלקת ואף

ממזוזה  פטור שביהכ"נ מכיון מימין", ומזוזה משמאל חנוכה
לומר: יש – וש"נ) רסז) (ע' חנוכה ערך תלמודית אנציק' (ראה

העולם  שעליהם הקוין ג' השלימות, הו"ע דשלשה העילוי
של  השלימות – יותר נעלית שלימות ויש ועד"ז xyrעומד. .

הספירות  שלימות יותר, ובפרטיות קוין, לג' שנחלקות – בספירות
במספר עשר).xyrהיא אחד ולא עשר תשע, ולא (עשר דוקא

תליתאי", "עם סוגים, לג' בכללות שנחלקים – בישראל ודוגמתו
יותר  ובפרטיות ובפירש"י), א פח, (שבת וישראלים לוים כהנים

של השלימות –xyr"מימיך "שואב עד מ"ראשיכם" סוגים,
נצבים). (ר"פ

ביחיד, (לא היא בביהכ"נ חנוכה נר שהדלקת מכיון ועפ"ז,
מישראל  עשרה קדושה", "עדה במעמד אלא) בשלשה, לא ואפילו
עם", "ברוב ו"ריבוא", "אלף" ד"מאה" השלימות גם [שהרי
נעלה  ענין ישנו שבביהכ"נ נמצא, – עשרה] של בשלימות נכללת
ע"ד  שלשה, של העילוי גם הכולל עשרה, של השלימות יותר,

מנה". מאתים בכלל "יש
ואילך.97) 111 ע' חכ"א לקו"ש .p"yeראה
בעולמו".98) יחיד הקב"ה ש"הי' אחד", "יום ע"ד
ו).99) פ"ד, (ב"ר מחלוקת נבראת שבו שני", "יום ע"ד



לג g"nyz'd dkepg ini zegiyn

תורה  של לאמיתתה לכוון ומצליח כו' יותר מתייגע אזי למעשה, הלכה הלכה, לפסק נוגע וכן 87זה :
ובשלימותה, כתיקונה המצוה לקיים יכול שאז הלימוד, הקדמת לאחרי הוא המצוות שמעשה לאידך,

ב  חדור המצוה שמעשה עיקר, זה וגם .88המצוה znypהמצוה,zpeekועוד

כללות  של העבודה והן מישראל, ואחד אחד כל של הפרטית העבודה הן - העבודה ששלימות ונמצא,
יחד  גם וזבולון יששכר של והחיבור הצירוף עלֿידי היא - ישראל .89עם

‚È בתורה הקריאה עם והולך") "מוסיף נרות, (שני השני היום של המיוחד העילוי ולקשר להוסיף ויש .
וזבולון). (יששכר השני ביום

מהתחלקות  למעלה מצוה", ד"נר הענין עצם על מורה  אחד שנר - נרות לשני אחד נר שבין החילוק
הענין  גם כולל ופרטים, 'ציור' של הענין התחלת הוא נרות שני ואילו ז), סעיף (כנ"ל ופרטים 'ציור'

והולך". ד"מוסיף

המסירותֿנפש, ענין יהודה, של קרבנו קוראין הראשון שביום - התורה בקריאת גם מתבטא זה וחילוק
'ציור' של ההתחלקות מתחילה שבו השני, ביום ואילו ופרטים, 'ציור' של מהתחלקות שלמעלה נקודה
(בכללות) נחלקת פרטי ב'ציור' שבאה כפי שהעבודה מכיון וזבולון, יששכר של קרבנם קוראין ופרטים,

וזבולון. יששכר הסוגים לשני

*

.„Èיוםiyily:חנוכה של

מדליקים שבו - הוא חנוכה של השלישי יום של המיוחד והתוקף dylyענינו העילוי נוסף שאז נרות,
'בתלת  חזקה'90ד"חזקה", הוי .91זימני

מדליקים השלישי שבלילה – ביתֿשמאי לדעת הנרות הדלקת באופן גם הוא שכן נרות,dyy[ולהעיר,
'חזקה']. פעמים שתי

משמאל, היא חנוכה נר הדלקת חנוכה: לימי ובשייכות בקשר שלשה, מספר עילוי בביאור להוסיף ויש
מימין" ומזוזה משמאל חנוכה נר שתהא ובשאילתות 92"כדי משמאל,93, חנוכה ונר מימין ש"מזוזה מוסיף

באמצע" מצוייצת בטלית "לקיים 94ובעלֿהבית קוין, שלושה המשולש"95- .96החוט

יותר: ובעומק

אפשרות 97ידוע  אין שמלכתחילה מצב על מורה - "אחד" כי: ה"שלום", ענין הוא ש"שלישי"
האחדות 98למחלוקת  היפך מחלוקת, של מצב על מורה - "שנים" פעולת 99, על מורה - ו"שלישי" ,
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ועוד.87) ואילך. תו ע' תרס"ו המשך ראה
ובכ"מ.88) רפל"ח. תניא ראה
שנת89) זו: לשנה המיוחדת מהשייכות גם –ldwdלהעיר

ושנת שבישראל, הכלליים הסוגים דשני והאחדות gnyzחיבור
" –gny קאי "שמח" דתיבת באוהליך", ויששכר בצאתך זבולון

ויששכר. זבולון שניהם, על
וש"נ 90) רע"ב קו, .ב"מ
ובנדו"ד,91) הפרסום, ענין עם קשורה ש"חזקה" ולהעיר,

התוקף  יותר מודגש – ניסא" "פרסומי של בענין "חזקה"
ד"חזקה".

א.92) כב, שבת
כו.93) שאילתא
חנוכה 94) אוה"ת ג"כ ועיין ד. מב, (מקץ תו"א גם וראה

שביניהם". והיחוד . . מימין ומזוזה משמאל "נ"ח א) שלה,
סוס"מ.95) מהרי"ל שו"ת ראה
ד"נר 96) באופן אינה בביתֿהכנסת חנוכה נר שהדלקת ואף

ממזוזה  פטור שביהכ"נ מכיון מימין", ומזוזה משמאל חנוכה
לומר: יש – וש"נ) רסז) (ע' חנוכה ערך תלמודית אנציק' (ראה

העולם  שעליהם הקוין ג' השלימות, הו"ע דשלשה העילוי
של  השלימות – יותר נעלית שלימות ויש ועד"ז xyrעומד. .

הספירות  שלימות יותר, ובפרטיות קוין, לג' שנחלקות – בספירות
במספר עשר).xyrהיא אחד ולא עשר תשע, ולא (עשר דוקא

תליתאי", "עם סוגים, לג' בכללות שנחלקים – בישראל ודוגמתו
יותר  ובפרטיות ובפירש"י), א פח, (שבת וישראלים לוים כהנים

של השלימות –xyr"מימיך "שואב עד מ"ראשיכם" סוגים,
נצבים). (ר"פ

ביחיד, (לא היא בביהכ"נ חנוכה נר שהדלקת מכיון ועפ"ז,
מישראל  עשרה קדושה", "עדה במעמד אלא) בשלשה, לא ואפילו
עם", "ברוב ו"ריבוא", "אלף" ד"מאה" השלימות גם [שהרי
נעלה  ענין ישנו שבביהכ"נ נמצא, – עשרה] של בשלימות נכללת
ע"ד  שלשה, של העילוי גם הכולל עשרה, של השלימות יותר,

מנה". מאתים בכלל "יש
ואילך.97) 111 ע' חכ"א לקו"ש .p"yeראה
בעולמו".98) יחיד הקב"ה ש"הי' אחד", "יום ע"ד
ו).99) פ"ד, (ב"ר מחלוקת נבראת שבו שני", "יום ע"ד
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של  אפשרות לשלילת (עד ביניהם אחדות ונעשית המחלוקת שבטלה החולקים, השנים אצל גם האחדות
לקדושה) נתהפך עצמו שהמנגד מכיון ז"ל 100מחלוקת, רבותינו מאמר עלֿדרך לשלושֿעשרה 101, (בנוגע

כתובים "שני בהן ) נדרשת שהתורה השלישיmiyigkndמדות הכתוב שיבוא עד זה, את rixkieזה
המכריע" כדברי "הלכה ועלֿדרךֿזה משתי 102ביניהם", לאחת ש"מסכים (לא היא אמיתית הכרעה אשר ,

המכריע" לדעת מסכימים ושניהם הדעות, שתי ש"כולל אלא) .103הדעות",

הוא  חנוכה של התוכן כי - (שלישי) השלום לענין חנוכה של והשייכות הקשר מובן ועלֿפיֿזה
ושלילת  ביטול היינו, ובמצוות", בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ש"בטלו היוונים על הנצחון
שבע  מבחינת דפרודא, טורא הרבים.. ברשות בחוץ "להאיר - ואדרבה היוונים, של כו' והניגוד  המחלוקת
גם  שנמשך חשמונאי.. בימי שהיה כמו והסתר העלם יהא שלא וקדושתו, ה' אור יאיר שם שגם אומות,

מאיר" דוקא החושך להיות החושך.. חשכי"76במקום יגיה -104("והוי' לאמיתתו ה"שלום" ענין שזהו ,(
שלום לעשות ניתנה חשוכא mlera"105"התורה אתהפכא לקדושה, להפיכתו עד המנגד, ביטול -

.106לנהורא 

ÂËשביום לומר, יש עלֿפיֿזה .yilyd"ד הענין כללות ביותר מודגש חנוכה של שבחנוכה,iyilyי "
זה  ביום התורה בקריאת מתבטא זה בצאתך".107וענין "זבולון זבולון", לבני נשיא השלישי "ביום -

היא  התורה, לימוד יששכר, שעבודת – ומצוות תורה לזבולון, יששכר שבין מהחילוקים ובהקדמה:
המשכה של dhnlבאופן dlrnlnהעלאה של באופן היא המצוות, מעשה זבולון, עבודת ואילו :dhnln

dlrnl108:בפועל בעבודה - פשוטות ובאותיות .

" - היא התורה בלימוד יששכר של שנמצא jilde`aעבודתו מזה, ויתירה "בפנים", שנמצא ,"
חכמתו  התורה, לשכל שכלו בין נפלא" "יחוד נעשה התורה לימוד עלֿידי שהרי (ב"שמים"), "למעלה"

הקב"ה  של להיות 109ורצונו האדם אצל נפרד נעשה הדיבור ש"אין באופן הוא בתורה שדיבורו ועד ,
שכתוב  כמו רק שלו, הוא כאילו עצמו מפי אלא 110יוצא אמרתך, היא שהתורה אמרתך, לשוני תען

אומר" שהוא מה האומר אחר כעונה תען, מתוך 111שלשוני מדברת ש"שכינה רבינו, במשה כמו ,
"וידבר 112גרונו" ענין שזהו ממש, במתןֿתורה כמו תורה, שלומד מישראל ואחד אחד בכל ודוגמתו ,

לאמר" האלה הדברים כל את למשה 113אלקים נאמר שכבר מה התורה דברי כל את ולדבר "לאמר ,
כו  מסיני למשה שנאמרה ממש ה' דבר מפיהם, היוצאת הלכה להיות לישראל ניתן זה וכח ,'111מסיני..

התורה  לימוד שעלֿידי חד"114ועד כולא וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא) (עלֿידי "ישראל .115נעשים

" - היא זבולון של עבודתו ולזככם jz`vaואילו לבררם העולם, בעניני לעסוק "בחוץ", שיוצא ,"
הצדקה  נתינת עלֿידי ובמיוחד דוקא), גשמיים (בדברים המצוות מעשה עלֿידי לקדושה, ,116ולהעלותם

ד"כל ההנהגה כללות ו"בכלjiyrnוכן שמים" לשם .117דעהו"jikxcיהיו
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אחת 100) פעמים, שתי כיֿטוב בו ש"כפל שלישי", "יום ע"ד
מלאכת בראשית ipydלגמר (פירש"י היום" מלאכת לגמר ואחת ,

לטוב. נתהפך המחלוקת ענין שגם היינו, ז), א,
בתחלתה).101) (תו"כ מדות די"ג בריייתא
סע"ב.102) לט, שבת
ועוד.103) תלה. ע' תרס"ו המשך
כט.104) כב, ש"ב
mzegeרמב"ם105) meiqהלכותdkepg לקו"ש בארוכה וראה .

ואילך. 372 חט"ו
העולם.106) קיום עיקר וזהו שם: ומסיים .76 שבהערה תו"א
הוראה 107) בתור אלא שלפניו, ליום המשך בתור רק לא

זה. יום של עיקרית
מצוה 108) נר "כי הכתוב על חנוכה  בדרושי מהמבואר להעיר

ו"נר  מלמעלמ"ט, ההמשכה הו"ע אור" ש"תורה אור", ותורה
ועוד). ג. לח, מקץ (תו"א מלמטלמ"ע ההעלאה הו"ע מצוה"

ובכ"מ.109) פ"ה. תניא ראה

קעב.110) קיט, תהלים
סז,111) יתרו ב.תו"א
ג.112) סח, שם תו"א .1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
א.113) כ, יתרו
אדה"ז 114) (שו"ע המלך" לפני "עומד – בתפילה ועד"ז

חיבור) מלשון (תפילה החיבור נעשה שעלֿידה ס"ב), סק"ד או"ח
תפתח  שפתי ד"אדנֿי לאופן ועד הקב"ה, עם המתפלל דהאדם
היא  התפילה) (תוכן ש"התהילה יז), נא, (תהלים תהלתך" יגיד ופי
להשראת  כלי . . וממשיך המגיד אלא אינו ופי . . העצמי תהילתך
שהקב"ה  תפתח", שפתי ד"אדנֿי ההקדמה לאחרי העליון", דיבור
ג. ב, שה"ש (לקו"ת המתפלל" האדם שפתי "הפותח הוא

ובכ"מ).
א.115) עג, זח"ג ראה
ובכ"מ.116) ג. כט, וישב תו"א פל"ז. תניא ראה
דעות 117) הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

ספ"ג.
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ד"זבולון לעבודה במיוחד שייך חנוכה שנר לבאר יש ":jz`vaועלֿפיֿזה

ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה, דתרמודאי"uegan"נר רגלא דכליא "עד ש"עיקר 75", מכיון -
ד"תרמודאי", לבירור ועד יח, סעיף (כנ"ל דפרודא" טורי הרבים.. ברשות בחוץ, להאיר חנוכה נר מצות

"מורדת" "כליא"118אותיות - לקדושה יתהפכו תחתונה) הכי בחינה שלהם, ה"רגל" גם (כולל הם שגם ,
כליון  "119מלשון היא חנוכה נר של העבודה שעיקר ונמצא, .jz`va החוץ את ולברר להאיר ,"120.

עם בעיקר קשור שחנוכה י) (סעיף לעיל שנתבאר אף בכח dxezdכלומר: נעשה החושך בירור כי ,
dxezd הרי 121דוקא מכלֿמקום - דפרודא" טורי הרבים, ברשות גם התורה.. אור "המשכת אור", "תורה ,

ד  באופן dhnlזה dlrnln ד באופן החושך בירור עבודת לעיקר נתינתֿכח מהווה זה וענין ,dlrnl dhnln,
ד"זבולון העבודה ביתוjz`vaעלֿידי פתח על "להאיר ,"uegan."

שבחנוכה (שלישי) ה"שלום" שענין ezenilyaeונמצא, ezzin`l,(למטה (מלמעלה העליון מצד רק לא ,
מצד גם envrאלא oezgzd(למעלה (מלמטה

"זבולון– זבולון, שבט קרבן אודות קוראין שבו חנוכה, של השלישי ביום בעיקר ",jz`vaמודגש
למעלה. דמלמטה באופן התחתון בירור

ÊË ביום" - שלמחרתו הנשיא בקרבן הקריאה, בהמשך יותר) עוד - (ואדרבה גם מודגש זה וענין .
לבני נשיא :oae`x"122הרביעי

ז"ל  חכמינו במדרשי שמצינו כפי התשובה, עבודת - הוא ראובן של המיוחד היה 123ענינו שראובן
אדם  חטא לא מעולם הקב"ה: לו ש "אמר כך, כדי ועד אביו. יצועי שבלבל על ובתעניתו" "בשקו עסוק

תחילה" בתשובה פתחת ואתה תשובה, ועשה היא 124לפני התשובה ענין לכללות שהפתיחה היינו, ,
לו  נעשו (זדונות הבלתיֿרצויים הענינים והפיכת בירור – הוא התשובה ענין כללות והרי ראובן. עלֿידי

"עד 125כזכיות  החושך, במקום גם להאיר שענינו חנוכה נר ובדוגמת עלֿדרך לנהורא, חשוכא אתהפכא ,(
דתרמודאי". רגלא דכליא

יותר  בעומק – בזה להוסיף :126ויש

גו'" שאת תטיב אם "הלא לקין בנוגע כמפורש – ראובן לפני גם מצינו התשובה באדם 127ענין וכן ,
במדרש  כדאיתא אדם 128הראשון, "התחיל לו, ונתכפר תשובה עשה שקין שמע הראשון אדם שכאשר

הראשון  אדם עמד מיד יודע, הייתי לא ואני תשובה של כוחה היא כך אמר, פניו. על מטפח הראשון
מזמור  וגו'".129ואמר: השבת ליום שיר

"אתה בראובן שכתוב מה עלdligzבתשובהzgztועלֿפיֿזה, דקאי לומר צריך עלֿכרחך – "zenily
daeyzdהיא והתשובה החטא שהכרת באופן להיות שצריכה ,envrÎcvn כמו לא החפשית, בבחירתו ,
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קה"י 118) א). (קח, קיא ר"פ ארבע קרית שער המלך עמק
תרמוד. ערך

ס"א.119) ח"ב) מלוקט (סה"מ תשל"ח כו' מצותה ד"ה ראה
וש"נ.

בדוגמת 120) – משמאל" חנוכה ל"נר מהשייכות ולהעיר
(שאא"פ  לגמרי בלתיֿמוגבל אור המשכת לאֿתעשה, מצוות
כו'), ושלילה דחי' ע"י כיֿאם חיובית, עשי' ע"י להמשיכו
שגם  (א) – ל"ת ממצוות יותר למעלה הוא חנוכה נר ואדרבה,
רק  ולא (ב) חיובית, עשי' ע"י נמשך לגמרי הבלתיֿמוגבל האור
(ראה  עצמו החושך את ומברר שמאיר אלא דחי', של באופן

ואילך). 223 ע' ח"ה לקו"ש
וקו 121) הימין מקו שלמעלה (שלישי), האמצעי בקו להיותה

קו  החושך, לדחות רק (לא וביכלתה בכוחה שלכן השמאל,

בנר  (ועד"ז החושך את ולהאיר לברר אדרבה) אלא השמאל,
כבהערה  ל"ת, מצוות השמאל, מקו יותר שנעלה חנוכה,

.23 ובהערה ,225 ע' שם לקו"ש גם וראה הקודמת).
ל.122) ז, נשא
כט.123) לז, וישב פירש"י יט. פפ"ד, ב"ר
שם.124) ב"ר
ב.125) פו, יומא
ואילך,126) 200 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

שם. ובהערות
ספכ"ב.127) ב"ר וראה ז. ד, בראשית
שם.128) ב"ר
צב.129) מזמור תהלים
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ד"זבולון לעבודה במיוחד שייך חנוכה שנר לבאר יש ":jz`vaועלֿפיֿזה

ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה, דתרמודאי"uegan"נר רגלא דכליא "עד ש"עיקר 75", מכיון -
ד"תרמודאי", לבירור ועד יח, סעיף (כנ"ל דפרודא" טורי הרבים.. ברשות בחוץ, להאיר חנוכה נר מצות

"מורדת" "כליא"118אותיות - לקדושה יתהפכו תחתונה) הכי בחינה שלהם, ה"רגל" גם (כולל הם שגם ,
כליון  "119מלשון היא חנוכה נר של העבודה שעיקר ונמצא, .jz`va החוץ את ולברר להאיר ,"120.

עם בעיקר קשור שחנוכה י) (סעיף לעיל שנתבאר אף בכח dxezdכלומר: נעשה החושך בירור כי ,
dxezd הרי 121דוקא מכלֿמקום - דפרודא" טורי הרבים, ברשות גם התורה.. אור "המשכת אור", "תורה ,

ד  באופן dhnlזה dlrnln ד באופן החושך בירור עבודת לעיקר נתינתֿכח מהווה זה וענין ,dlrnl dhnln,
ד"זבולון העבודה ביתוjz`vaעלֿידי פתח על "להאיר ,"uegan."

שבחנוכה (שלישי) ה"שלום" שענין ezenilyaeונמצא, ezzin`l,(למטה (מלמעלה העליון מצד רק לא ,
מצד גם envrאלא oezgzd(למעלה (מלמטה

"זבולון– זבולון, שבט קרבן אודות קוראין שבו חנוכה, של השלישי ביום בעיקר ",jz`vaמודגש
למעלה. דמלמטה באופן התחתון בירור

ÊË ביום" - שלמחרתו הנשיא בקרבן הקריאה, בהמשך יותר) עוד - (ואדרבה גם מודגש זה וענין .
לבני נשיא :oae`x"122הרביעי

ז"ל  חכמינו במדרשי שמצינו כפי התשובה, עבודת - הוא ראובן של המיוחד היה 123ענינו שראובן
אדם  חטא לא מעולם הקב"ה: לו ש "אמר כך, כדי ועד אביו. יצועי שבלבל על ובתעניתו" "בשקו עסוק

תחילה" בתשובה פתחת ואתה תשובה, ועשה היא 124לפני התשובה ענין לכללות שהפתיחה היינו, ,
לו  נעשו (זדונות הבלתיֿרצויים הענינים והפיכת בירור – הוא התשובה ענין כללות והרי ראובן. עלֿידי

"עד 125כזכיות  החושך, במקום גם להאיר שענינו חנוכה נר ובדוגמת עלֿדרך לנהורא, חשוכא אתהפכא ,(
דתרמודאי". רגלא דכליא

יותר  בעומק – בזה להוסיף :126ויש

גו'" שאת תטיב אם "הלא לקין בנוגע כמפורש – ראובן לפני גם מצינו התשובה באדם 127ענין וכן ,
במדרש  כדאיתא אדם 128הראשון, "התחיל לו, ונתכפר תשובה עשה שקין שמע הראשון אדם שכאשר

הראשון  אדם עמד מיד יודע, הייתי לא ואני תשובה של כוחה היא כך אמר, פניו. על מטפח הראשון
מזמור  וגו'".129ואמר: השבת ליום שיר

"אתה בראובן שכתוב מה עלdligzבתשובהzgztועלֿפיֿזה, דקאי לומר צריך עלֿכרחך – "zenily
daeyzdהיא והתשובה החטא שהכרת באופן להיות שצריכה ,envrÎcvn כמו לא החפשית, בבחירתו ,
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קה"י 118) א). (קח, קיא ר"פ ארבע קרית שער המלך עמק
תרמוד. ערך

ס"א.119) ח"ב) מלוקט (סה"מ תשל"ח כו' מצותה ד"ה ראה
וש"נ.

בדוגמת 120) – משמאל" חנוכה ל"נר מהשייכות ולהעיר
(שאא"פ  לגמרי בלתיֿמוגבל אור המשכת לאֿתעשה, מצוות
כו'), ושלילה דחי' ע"י כיֿאם חיובית, עשי' ע"י להמשיכו
שגם  (א) – ל"ת ממצוות יותר למעלה הוא חנוכה נר ואדרבה,
רק  ולא (ב) חיובית, עשי' ע"י נמשך לגמרי הבלתיֿמוגבל האור
(ראה  עצמו החושך את ומברר שמאיר אלא דחי', של באופן

ואילך). 223 ע' ח"ה לקו"ש
וקו 121) הימין מקו שלמעלה (שלישי), האמצעי בקו להיותה

קו  החושך, לדחות רק (לא וביכלתה בכוחה שלכן השמאל,

בנר  (ועד"ז החושך את ולהאיר לברר אדרבה) אלא השמאל,
כבהערה  ל"ת, מצוות השמאל, מקו יותר שנעלה חנוכה,

.23 ובהערה ,225 ע' שם לקו"ש גם וראה הקודמת).
ל.122) ז, נשא
כט.123) לז, וישב פירש"י יט. פפ"ד, ב"ר
שם.124) ב"ר
ב.125) פו, יומא
ואילך,126) 200 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

שם. ובהערות
ספכ"ב.127) ב"ר וראה ז. ד, בראשית
שם.128) ב"ר
צב.129) מזמור תהלים
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מלמעלה) גילוי (מצד כו' והעונש הנזיפה לאחרי תשובה שעשו וקין הראשון שראובן 130אדם כפי אלא ,
"gzt החפשית בבחירתו מצדֿעצמו, – .131בתשובה"

יוסף: למכירת בנוגע אחיו, אצל גם – עצמו בכח – התשובה שלימות את שפעל אלא עוד, [ולא
וגו'" אליכם אמרתי הלוא לאמר, אותם ראובן ].132"ויען

עליון, אור גילוי מצד רק (לא להיות צריך התחתון שבירור האמורה הנקודה יותר מודגשת זה ובענין
מצד גם) אלא למטה, envrמלמעלה oezgzd(שלישי) ה"שלום" ענין נעשה שעלֿידיֿזה למעלה, מלמטה ,

השלימות. בתכלית

ÊÈ:מישראל ואחד אחד כל בעבודת וההוראה  .

"בצאתך", העבודה כללות על כח לוקחים – זבולון נשיא הקריב שבו חנוכה, של השלישי מיום
שבחוץ, החושך את להאיר

לענין  שזקוקים אלו אצל אפילו התשובה ענין את לפעול – עצמם ישראל בני אצל מה'חוץ' החל
ותעניתו") ("שקו תתאה תשובה כפשוטה, ,133התשובה

עבודתו  לעבוד – אדרבה אלא בחוץ, להאיר לצאת שצריך מפני ברוחו ליפול שלא עיקר, זה וגם ועוד
בצאתך". זבולון "שמח לבב, וטוב שמחה מתוך

.ÁÈ יוםiriax:חנוכה של

השבת. ביום זו) (בשנה חל – ראובן" לבני נשיא הרביעי "ביום – חנוכה של הרביעי יום

ש"פתח ראובן של שענינו לעיל האמור השבת daeyzaועלֿפי ליום והשייכות הקשר מובן תחילה",
שגם מכיון –zay"השבת ליום שיר "מזמור אמר הראשון שאדם לעיל כמוזכר התשובה, ענין הוא

תשב" אותיות "שבת – "שבת" בשם גם וכמרומז תשובה, של לכוחה שלימות 134בנוגע – ואדרבה ,
עילאה  תשובה .134התשובה,

שנמצאים  היינו, עילאה, תשובה – ביותר נעלה באופן היא השבת יום של התשובה עבודת אמנם,
לחטא  משייכות שלמעלה ומצב ימשוך"135במעמד אדם כל ואחריה אדם כל ("מדת ה"בינוני" דרגת ,136,(

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר היא 137ש"לא מישראל ואחד אחד כל של האמיתית שדרגתו ועד ,
כולם עבודת miwicv"138"ועמך עילוי יותר, גדול עילוי נוסף זה נעלה ומצב במעמד גם ואףֿעלֿפיֿכן, –

הצדיקים  עבודת לגבי .139התשובה

הרמב"ם  כפסקֿדין (א) – הגאולה ענין עם גם קשור התשובה שענין להוסיף, תורה 140ויש "הבטיחה
גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל לאתבא cineשסוף אתא "משיח – מזה ויתירה (ב) נגאלין, הן

בתיובתא" צדיקים.141צדיקייא אצל גם התשובה עילוי ,

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

ממנו 130) אכל לבלתי צויתיך אשר העץ "המן – אדה"ר
(שם, מגןֿעדן" אלקים ה' "וישלחהו יא), ג, (בראשית אכלת"

(שם ;כג) וגו'" אחיך דמי "קול גו'", שאת תטיב אם "הלא – וקין
ואילך). יו"ד ד,

אלא 131) אינו חטא, ראובן האומר "כל שהרי – נוסף וחידוש
שכולם  מלמד עשר, שנים יעקב בני ויהיו כב) (לה, שנאמר טועה,
(פירש"י  צדיקים" וכולם שוין "כולן ב), נה, (שבת כאחת" שקולין
עסוק  הי' ואעפ"כ חטא, שלא מעידה שהתורה היינו, עה"פ),

ובתעניתו. בשקו
שם.132) לקו"ש בארוכה וראה כב. מב, מקץ
שקרבנו 133) יח) פי"ג, (במדב"ר במדרש ממ"ש גם להעיר

שהוא  הצלה, עיקר הי' "הוא - יוסף, הצלת כנגד הוא ראובן של
יוסף  הצלת טובים, מעשים "שני תחילה", בהצלה פתח
התשובה, פעולת ע"י הזולת הצלת גם מרומזת שבזה והתשובה",
"בן" מ"אחר" לעשות אחר", בן לי ה' "יוסף – יוסף שזהו"ע

ועוד). ואילך. א רכ, ויצא אוה"ת (ראה
ובכ"מ.134) ספ"י. אגה"ת
כט.135) לא, ויצא פירש"י (ראה חסרון מלשון חטא גם כולל

ובכ"מ). א. פב, מטות לקו"ת
רפי"ד.136) תניא
באופן 137) הוא בהוה ומצבו שמעמדו והפירוש, רפי"ב. תניא

תשובה  הל' מרמב"ם גם ולהעיר כו'". מימיו עבירה עבר "שלא
החטא  לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו "יעיד ה"ב: פ"ב

לעולם".
חלק.138) ר"פ סנהדרין כא. ס, ישעי'
ה"ד.139) פ"ז שם רמב"ם ב. לד, ברכות ראה
ה"ה.140) שם
זח"ג 141) וראה ועוד. ב. צב, לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא
ב. קנג,
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ליום  השבת, ליום שיר "מזמור – השלימות בתכלית התשובה) עם (הקשור השבת ענין גם יהיה ואז
העולמים" לחיי ומנוחה שבת .142שכולו

*

ËÈיום .iying:חנוכה של

שעשו  נשיאינו רבותינו הנהגת ומפורסמת ידועה – חנוכה של חמישי יום של המיוחדת מעלתו
בנר  חנוכה' 'דמי נותנים שהיו השאר) (בין גם כמודגש חנוכה, של חמישי לנר בנוגע מיוחד "שטורעם"

.143חמישי 

נרות  רוב (לראשונה) מדליקים שבו – חנוכה של חמישי נר של העילויים אחד בביאור לומר ויש
ממספר  (לראשונה) יותר גדול נרות) (חמשה ביתֿהלל לשיטת הנרות מספר וגם: נרות), (חמשה המנורה

והולך" ד"מוסיף העבודה קו התגברות היינו, נרות), (ארבעה ביתֿשמאי לשיטת .144הנרות

Î לבני נשיא החמישי "ביום – היא חנוכה של חמישי ביום והקריאה .oerny"145:

מלשון – הוא שמעון של גו'drinyענינו שמע" "כי שם חסידות 146(על בדרושי כמבואר החילוק 147),
גו' ראה" "כי שם (על ש"ראובן" לשמעון, ראובן של148שבין באופן עבודה על מורה (di`x,היינו ,

של באופן עבודה על מורה ו"שמעון" ממש, בעיניו רואה כאילו אצלו בגילוי הוא האלוקי drinyשהאור 
למען גו' העם את "הקהל – הקהל' ד'שנת המיוחד הענין עם גם לקשר [ויש ].20גו'"ernyiבלבד.

שנוסף  האור ריבוי שמצד לומר, יש – החמישי ליום שמעון של בקרבנו הקריאה שייכות ובביאור
'שמיעה' של באופן עבודה בדרגת (לעתֿעתה) הנמצאים לאלה נתינתֿכח גם מודגשת החמישי, בנר
ותורה  מצוה ב"נר  להאיר  וצריכים יכולים הם שגם 'ראיה'), של באופן העבודה למעלת הגיעו לא (ועדיין

דתרמודאי". רגלא "כליא החושך, להפיכת עד בחוץ, גם אלא) בעצמם, רק (לא אור"

*

‡Îיום .iyy:חנוכה של

למעלת  בנוגע יד) (סעיף לעיל המבואר עלֿדרך – היא חנוכה, של ששי יום של המיוחדת המעלה
לדעת  גם הוא זה שענין [וכאמור, "חזקה". פעמים שתי – מזה ויתירה ד"חזקה", העילוי השלישי , היום
זה  הרי ביתֿהלל שלשיטת אלא ד"חזקה", העילוי – נרות שלשה מדליקים הששי שבלילה ביתֿשמאי,

לתושיה"]. ד"כפלים באופן

לעולם שחל – חנוכה של ששי ביום נוסף ycegועילוי y`xa בקריאת גם ביטוי לידי בא זה וענין .
היום  מעלת גודל שמצד לומר, ויש בלבד. הזה היום של הנשיא של קרבנו את רק שקוראין – התורה

חזקה) פעמים שתי נרות, ששה עילוי והן דראשֿחודש, העילוי jxev(הן oi` נוספת ונתינתֿכח בהוראה
שלמחרתו. מהנשיא

·Îלבני נשיא הששי, "ביום – זה ביום המקריב הנשיא של ענינו עם זה לקשר ויש .cb"149:

טוב" "מזל שפירושו – "גד" – בשמו מודגש גד, שבט של המיוחד ענין 150ענינו מזל", "בר כמו ,
ומצאת" ד"יגעת באופן רק לא הרגיל, מהסדר שלמעלה הצלחה אשר 151של בכל אלקיך ה' "וברכך ,

לגמרי 152תעשה" בערך שלא באופן אלא ,153.
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תשמ"ו 144) חנוכה לה' אור מקץ, ד' יום שיחת בארוכה ראה

ואילך). 396 ע' חכ"ה (לקו"ש ואילך ס"ח
לו.145) ז, נשא
לג.146) כט, ויצא
ובכ"מ.147) ויחי. ר"פ תו"א

לב.148) שם,
מב.149) ז, נשא
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ואילך.153) א רעח, וישב אוה"ת גם ראה
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ליום  השבת, ליום שיר "מזמור – השלימות בתכלית התשובה) עם (הקשור השבת ענין גם יהיה ואז
העולמים" לחיי ומנוחה שבת .142שכולו

*

ËÈיום .iying:חנוכה של

שעשו  נשיאינו רבותינו הנהגת ומפורסמת ידועה – חנוכה של חמישי יום של המיוחדת מעלתו
בנר  חנוכה' 'דמי נותנים שהיו השאר) (בין גם כמודגש חנוכה, של חמישי לנר בנוגע מיוחד "שטורעם"

.143חמישי 

נרות  רוב (לראשונה) מדליקים שבו – חנוכה של חמישי נר של העילויים אחד בביאור לומר ויש
ממספר  (לראשונה) יותר גדול נרות) (חמשה ביתֿהלל לשיטת הנרות מספר וגם: נרות), (חמשה המנורה

והולך" ד"מוסיף העבודה קו התגברות היינו, נרות), (ארבעה ביתֿשמאי לשיטת .144הנרות

Î לבני נשיא החמישי "ביום – היא חנוכה של חמישי ביום והקריאה .oerny"145:

מלשון – הוא שמעון של גו'drinyענינו שמע" "כי שם חסידות 146(על בדרושי כמבואר החילוק 147),
גו' ראה" "כי שם (על ש"ראובן" לשמעון, ראובן של148שבין באופן עבודה על מורה (di`x,היינו ,

של באופן עבודה על מורה ו"שמעון" ממש, בעיניו רואה כאילו אצלו בגילוי הוא האלוקי drinyשהאור 
למען גו' העם את "הקהל – הקהל' ד'שנת המיוחד הענין עם גם לקשר [ויש ].20גו'"ernyiבלבד.

שנוסף  האור ריבוי שמצד לומר, יש – החמישי ליום שמעון של בקרבנו הקריאה שייכות ובביאור
'שמיעה' של באופן עבודה בדרגת (לעתֿעתה) הנמצאים לאלה נתינתֿכח גם מודגשת החמישי, בנר
ותורה  מצוה ב"נר  להאיר  וצריכים יכולים הם שגם 'ראיה'), של באופן העבודה למעלת הגיעו לא (ועדיין

דתרמודאי". רגלא "כליא החושך, להפיכת עד בחוץ, גם אלא) בעצמם, רק (לא אור"

*

‡Îיום .iyy:חנוכה של

למעלת  בנוגע יד) (סעיף לעיל המבואר עלֿדרך – היא חנוכה, של ששי יום של המיוחדת המעלה
לדעת  גם הוא זה שענין [וכאמור, "חזקה". פעמים שתי – מזה ויתירה ד"חזקה", העילוי השלישי , היום
זה  הרי ביתֿהלל שלשיטת אלא ד"חזקה", העילוי – נרות שלשה מדליקים הששי שבלילה ביתֿשמאי,

לתושיה"]. ד"כפלים באופן

לעולם שחל – חנוכה של ששי ביום נוסף ycegועילוי y`xa בקריאת גם ביטוי לידי בא זה וענין .
היום  מעלת גודל שמצד לומר, ויש בלבד. הזה היום של הנשיא של קרבנו את רק שקוראין – התורה

חזקה) פעמים שתי נרות, ששה עילוי והן דראשֿחודש, העילוי jxev(הן oi` נוספת ונתינתֿכח בהוראה
שלמחרתו. מהנשיא

·Îלבני נשיא הששי, "ביום – זה ביום המקריב הנשיא של ענינו עם זה לקשר ויש .cb"149:

טוב" "מזל שפירושו – "גד" – בשמו מודגש גד, שבט של המיוחד ענין 150ענינו מזל", "בר כמו ,
ומצאת" ד"יגעת באופן רק לא הרגיל, מהסדר שלמעלה הצלחה אשר 151של בכל אלקיך ה' "וברכך ,

לגמרי 152תעשה" בערך שלא באופן אלא ,153.
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תשמ"ו 144) חנוכה לה' אור מקץ, ד' יום שיחת בארוכה ראה

ואילך). 396 ע' חכ"ה (לקו"ש ואילך ס"ח
לו.145) ז, נשא
לג.146) כט, ויצא
ובכ"מ.147) ויחי. ר"פ תו"א

לב.148) שם,
מב.149) ז, נשא
יא.150) ל, ויצא פירש"י
רע"ב.151) ו, מגילה
יח.152) טו, ראה פ'
ואילך.153) א רעח, וישב אוה"ת גם ראה
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ז"ל  חכמינו שאמרו שאף הפנימי 154ולהעיר, הפירוש ידוע הרי, – לישראל" מזל של 155"אין שה"מזל
" מבחינת הוא שכתוב oi`"156ישראל" מה עלֿדרך ,157– עזרי" יבוא ד"עזרי"zegipa`"מאין שההמשכה ,

ההשתלשלות" מסדר שלמעלה מה מזלא, "בחינת "אין", מבחינת עד 158היא ומתגלה נמשך ומשם ,
עושה ה' מעם "עזרי הכתוב כהמשך ux`eלמטה, miny."

צורך  שאין עד כלֿכך ונפלאה גדולה הוראה – חנוכה של הששי יום של מהקריאה ההוראה וזוהי
ב"נר  מבחוץ ביתו פתח על להאיר חנוכה, של העבודה שכללות – שלמחרתו מהנשיא נוספת בהוראה

מיוחד  מזל מתוך נעשית אור" ותורה כלל.159מצוה הרגיל דרך על שלא מיוחדת והצלחה

‚Îיום .iriayd:חנוכה של

את  קוראין שבו זו), (בשנה בראשֿחודש הוא אף (שחל חנוכה של השביעי ביום בתורה הקריאה
אפרים" לבני נשיא השביעי "ביום – בלבד) זה יום של הנשיא של :160קרבנו

עניי" בארץ אלקים "הפרני – הוא אפרים של המיוחד "בארץ 161ענינו נמצאים כאשר שגם היינו, ,
"פרו  אלקים", ד"הפרני הענין נעשה הגאולה, לפני גלות, של ומצב במעמד כלומר, מצרים, ארץ עניי",

גו'" "אפרים",162ורבו בשם אותו קוראין הם  שגם העולם, אומות לעיני אפילו כל, לעין גלוי ובאופן ,
ועם). עם בלשון שמתרגמים (כפי אלקים" "הפרני שם על

שגם  דמכיון – החושך את להאיר חנוכה, בימי העבודה לכללות ונתינתֿכח הוראה מהווה זה וענין
שבכוחו  בוודאי הרי אלקים", ש"הפרני לו מובטח עניי", "בארץ הגלות, זמן של ומכופל כפול בחושך

הגאולה. אור – לאור ולהפכו החושך, את להאיר וביכלתו

*

„Îיום .ipiny:חנוכה של

הנרות, שמונת כל מדליקים שבו – בפשטות – הוא חנוכה של השמיני היום של המיוחד העילוי
ממש  בפועל החנוכה ענין כללות שנשלם .163היינו,

קרבנות  סדר כל את שמשלימים – חנוכה של השמיני היום של התורה בקריאת גם מודגש זה וענין
חנוכת 164הנשיאים  ענין כללות שנשלם וגו"', המזבח חנוכת "זאת הנשיאים, קרבנות של לסךֿהכל עד ,

ממש  בפועל והמשכן .163המזבח

יותר  בעומק – בזה להוסיף :165ויש

ימי 67ידוע  (שבעת השתלשלות סדר על מורה שבע שמספר – שמונה למספר שבע מספר בין החילוק
מהשתלשלות. שלמעלה בחינה על מורה שמונה ומספר הבנין),

לגבי  שמונה של העילוי הוא קיים, היה שביתֿהמקדש הזמן לגבי גם המשיח בימות מהעילויים ולכן,
ז"ל  רבותינו כמאמר המשיח166שבעה, ימות ושל נימין.. שבעה של ביתֿהמקדש של –dpeny"כינור "

מילואו  על שנברא כפי העולם, שלימות רק לא היא המשיח ימות של השלימות ימים),167כי (בשבעה
יתברך. לו דירה נעשה שהעולם עד (שמונה), השתלשלות מסדר שלמעלה העילוי גם אלא
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א.154) קנו, שבת
שלילה)155) מלשון ("אין" הפשוט הפירוש עם לתווך ויש

שהם  מפני היא (כפשוטו), לישראל" מזל ש"אין לכך שהסיבה –
dlrnl'מבחי הוא שלהם המזל כי דאוה"ע, מזל סתם, מ"מזל"

"oi`.כלל בערך שלא ,"
ובכ"מ.156) האזינו. ר"פ לקו"ת ראה
א.157) קכא, תהלים
ב.158) צ, לשמע"צ דרושים לקו"ת
כענין 159) הוא חשכי, יגיה והוי' ומ"ש שם: לקו"ת ראה

כו'. מזלא בחי' . . עזרי יבוא מאין

מח.160) ז, נשא
נב.161) מא, מקץ
א.162) ט, נח כח. א, בראשית
"בכח".163) אלא אינו הענין שכללות – ראשון ביום משא"כ
גו'".164) מנשה לבני נשיא השמיני ד"ביום הקריאה לאחרי
תשל"ח 165) נ"ח מצות ת"ר ד"ה בארוכה ראה – לקמן בהבא

וש"נ. ח"ב). מלוקט (סה"מ
ב.166) יג, ערכין
ז.ראה167) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר
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דחנוכה "יומי שבחנוכה, שמונה מספר שתוכן מספר75אינון"ipnz`ונמצא, וכן ,dpeny אף] נרות
עלֿידי  שנעשית המשיח, בימות השלימות על רומז – שבעה] שמספרם המקדש נרות לזכר שנקבע
ושלימות  קיום שפועלים לכך שנוסף אור", ותורה מצוה "נר ומצוות, התורה בקיום ועבודתינו מעשינו

ycgהעולם, xe` mitiqen,יתברך לו דירה נעשה שהעולם – בשלימותו) שהוא כפי (גם מהעולם שלמעלה
העתידה  לגאולה ההכנה מודגשת חנוכה של שבעבודה .168היינו,

נרות. שמונה בפועל מדליקים שאז – חנוכה של השמיני ביום בעיקר מודגש זה וענין

ויש  – חנוכה של השמיני ביום שקוראין והמשכן המזבח חנוכת ושלימות גמר עם הקשר גם וזהו
במשכן) (שכלול השלישי ביתֿהמקדש חנוכת לשלימות גם שרומז הקריאה,169לומר, להמשך בנוגע וכן ,

השלישי  ביתֿהמקדש של המנורה ונרות) (חנוכה, לנרות גם שרומז גו'", הנרות את .170"בהעלותך

***

‰Î במשך בפועל בעבודה יומשך חנוכה, מימי וההוראה הלימוד אודות לעיל האמור שכל ויהיֿרצון .
הידוע  ובלשון כולה, השנה שהכוונה 171כל הפשוט הפירוש מלבד אשר לעולם", בטלין אינן הללו "הנרות

וקלֿוחומר) במכלֿשכן – (ואדרבה גם כולל זה הרי הדורות, כל סוף עד ושנה שנה בכל החנוכה ימי על
כולה. השנה כל על הפעולה המשך

להפיכת  עד החושך, במקום וגם אור", ותורה מצוה ב"נר כולו העולם את להאיר – הענין ונקודת
היעוד  קיום עדי בארוכה), (כנ"ל לאור עלֿידי 172החושך והשלימה האמיתית בגאולה יאיר", כיום "לילה

מ  אחד שהוא צדקנו, אדם dpenyמשיח .173נסיכי

כוננו  אדנֿי "מקדש השלישי, בביתֿהמקדש – השלימות בתכלית והמקדש המזבח לחנוכת וזוכים
נצחי 174ידיך" בית הקריאה 175, וחותם סיום (כהמשך, הנרות" שבעת גו' הנרות את "בהעלותך גם כולל ,

שמונה  של כינור – שמונה של העילוי גם לזה, ונוסף הכהן, אהרן עלֿידי חנוכה) של השמיני יום של
,176נימין 

עין" כהרף עיכבן "לא ממש, בימינו ובמהרה ממש, בפועל – לנו" תהיה ומיד.177"כן תיכף ,
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במספר 168) הוא – לחנוכה השייך – סוכות שגם ולהעיר,
(טואו"ח  יעקב כנגד הוא שסוכות וידוע ,(18 הערה (כנ"ל שמונה
העתידה  לגאולה השייכות מודגשת שאצלו ועוד), סתי"ז.
ובחדא"ג  א פח, (פסחים בית" שקראו "כיעקב השלישי, וביהמ"ק

מהרש"א).
המשכן 169) ע"י שהתחיל בתחתונים הדירה ענין שלימות וכן

ב). פי"ג, ו. פי"ב, במדב"ר (ראה
בטלין 170) אינן . . "הנרות בהעלותך: ר"פ רמב"ן ראה

בנרות  – ושלימותן חשמונאי", של חנוכה לנרות רמזו . . לעולם
לעולם. יבטלו שלא השלישי, ביהמ"ק

שם.171) רמב"ן
יב.172) קלט, תהלים
סע"ג 173) לג, מקץ תו"א וראה ב. נב, סוכה ד. ה, מיכה

ובכ"מ. ואילך.
יז.174) טו, בשלח
א.175) רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר
שנאמר 176) עשר, הבא עולם "של – עשר של השלימות וגם

שם). (ערכין עשור" עלי
מא.177) יב, בא ופירש"י מכילתא

.g"nyz'd zah ycegÎy`xc '` ,'a mei zgiy .c"qa
eigiy - "miyp zenkg"e "wgvi ielÎmipwf zx`tz" llekd ixagl

- dkepgc iriay xp zwlcde ,dgpn zlitz ixg`l ,zqpkdÎziaa -
מוגה  בלתי

אשר ‡. רואים עלֿידיֿזה כי שמחה, גורמת האסיפה עצם הרי - ביחד מתאספים יהודים הרבה כאשר
חייו  ימי דברי וכן לו, המיוחדים בדברים ומתעסק לו, המיוחד טבע לו יש מהם אחד שכל אףֿעלֿפי
כולם  ההבדלים, כל שלמרות ומראים ישראל, אחדות של רגש מתוך יחד, מתאספים זאת ובכל שונים,
מביא  זה הרי וממילא, - התורה" "נותן הקב"ה, אותו עלֿידי שניתנה תורה ולאותה עם, לאותו שייכים

מהנאספים. ואחד אחד לכל שמחה

- אדרבה אלא נוסף, כדבר שמחה, "גם" רק ולא הקב"ה. אצל שמחה גם מביא זה הרי וכמוֿכן
בחיי  לחיות איך שהראה הדור, (מנהיג דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק כסיפור ביותר, גדולה שמחה
ידידות  לשם רק (לא הוא יחד וקירובם נפגשים, שיהודים בשעה אשר הזקן, אדמו"ר זקנו, בשם היוםֿיום)
של  לאפשרויות בהתאם בלבד, מעצה יותר (או טובה בעצה לזה זה לסייע כוונה מתוך אלא) בעלמא,

ביותר. גדולה שמחה להקב"ה גורם זה הרי - ואחד) אחד כל

קטן, ועד מגדול מישראל, ואחד אחד כל של אביהם - שבשמים" "אבינו נקרא הקב"ה הדבר: וטעם
גדול  ותענוג נחתֿרוח לו יש - ובריעות בשלום ובאחוה, באהבה מתנהגים בניו את הרואה שאב וכשם
כדי  יחד מתאספים ישראל בני את בראותו (כביכול) הקב"ה של התענוג הוא עלֿדרךֿזה כמובן, ביותר,
פרטי  ככל מהמלאכים, לו שיש התענוג מאשר יותר עוד ביותר, גדול תענוג - כו' לרעהו איש לעזור

ולפרסמו  להדפיסו שהורה הזקן) אדמו"ר (בשם דורנו נשיא של מישראל 1הסיפור ואחד אחד שכל כדי ,
תענוג  לגרום וביכלתה הקב"ה, אצל מקום תופסת לחברו, ביחס אחד יהודי של הנהגתו כמה עד ידע
כל  לעשות ויתמסר נוסף ליהודי שלו ההתקרבות את יוכיח ואחד אחד כל ולכן מלאך, מאשר יותר נעלה

לו. לסייע כדי בו התלוי

יחד.·. מתאספים כשהם שמח הוא ולכן ישראל, כל של שבשמים" "אבינו הוא הקב"ה כאמור,

אותם  בירך שהקב"ה יהודים משתתפים שבו כיון זה. בכינוס במיוחד  מודגש שהדבר להוסיף ויש
העמים" מכל המעט ו"אתם בגלות נמצאים ישראל שבני למרות אשר הוכיחו השנים כל ובמשך 2בשנים,

ועמדו  מכך התפעלו לא אףֿעלֿפיֿכן אחרים), לעמים ביחס קטן עם הם ישראל בני שבגשמיות, (היינו
העם. כל שלימות ועל בשלימות, יהדותם על לשמור המשמר על

נוספת  פעם ולהדגיש להזכיר - במיוחד אלו ליהודים לזמן, מזמן המתקיימים הכינוסים כוונת גם וזוהי
ולגרום  שאפשר, מה בכל לרעהו איש לסייע מתעוררים עלֿידיֿזה – וכמובן עם, לאותו השייכות את

(כנ"ל). ביותר גדול עונג להקב"ה

דהיינו ‚. לאחריֿזה, גם להמשיכה כדי היא זה, בכנס הנפעלת ישראל אחדות פעולת כוונת והנה,
נוספים  יהודים עם ֿ בזה) כיוצא ובאירועים החנוכה (בימי נפגשים שכאשר תפעל זה, בכנס  שההתעוררות
זה  רגש יתעורר - זה בכנס השתתפו לא שתהיה, סיבה שמאיזו - צעירים או זקנים נשים, או אנשים -
ובאותו  התוקף באותו שבשמים לאבינו בנים הם שגם כיון אליהם, ביחס גם ישראל, אחדות של
תופסת  אליהם והקירוב האהבה (ולכן העם לאותו שייכים שכולם מכיון הבדל, שום ללא ה'שטורעם',

כנ"ל). הקב"ה, אצל כלֿכך חשוב מקום

כביכול, תודה, נותן שהוא כך כדי ועד מישראל, ואחד אחד כל את אוהב שהקב"ה מכיון ועוד: זאת
המצטרך, בכל ואחד אחד לכל בברכותיו יותר עוד ומוסיף זה, את זה אוהבים ישראל שבני האהבה בעד
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וש"נ.1) תיג. ע' ח"ג שלו אג"ק ז.2)ראה ז, ואתחנן



לט

.g"nyz'd zah ycegÎy`xc '` ,'a mei zgiy .c"qa
eigiy - "miyp zenkg"e "wgvi ielÎmipwf zx`tz" llekd ixagl

- dkepgc iriay xp zwlcde ,dgpn zlitz ixg`l ,zqpkdÎziaa -
מוגה  בלתי

אשר ‡. רואים עלֿידיֿזה כי שמחה, גורמת האסיפה עצם הרי - ביחד מתאספים יהודים הרבה כאשר
חייו  ימי דברי וכן לו, המיוחדים בדברים ומתעסק לו, המיוחד טבע לו יש מהם אחד שכל אףֿעלֿפי
כולם  ההבדלים, כל שלמרות ומראים ישראל, אחדות של רגש מתוך יחד, מתאספים זאת ובכל שונים,
מביא  זה הרי וממילא, - התורה" "נותן הקב"ה, אותו עלֿידי שניתנה תורה ולאותה עם, לאותו שייכים

מהנאספים. ואחד אחד לכל שמחה

- אדרבה אלא נוסף, כדבר שמחה, "גם" רק ולא הקב"ה. אצל שמחה גם מביא זה הרי וכמוֿכן
בחיי  לחיות איך שהראה הדור, (מנהיג דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק כסיפור ביותר, גדולה שמחה
ידידות  לשם רק (לא הוא יחד וקירובם נפגשים, שיהודים בשעה אשר הזקן, אדמו"ר זקנו, בשם היוםֿיום)
של  לאפשרויות בהתאם בלבד, מעצה יותר (או טובה בעצה לזה זה לסייע כוונה מתוך אלא) בעלמא,

ביותר. גדולה שמחה להקב"ה גורם זה הרי - ואחד) אחד כל

קטן, ועד מגדול מישראל, ואחד אחד כל של אביהם - שבשמים" "אבינו נקרא הקב"ה הדבר: וטעם
גדול  ותענוג נחתֿרוח לו יש - ובריעות בשלום ובאחוה, באהבה מתנהגים בניו את הרואה שאב וכשם
כדי  יחד מתאספים ישראל בני את בראותו (כביכול) הקב"ה של התענוג הוא עלֿדרךֿזה כמובן, ביותר,
פרטי  ככל מהמלאכים, לו שיש התענוג מאשר יותר עוד ביותר, גדול תענוג - כו' לרעהו איש לעזור

ולפרסמו  להדפיסו שהורה הזקן) אדמו"ר (בשם דורנו נשיא של מישראל 1הסיפור ואחד אחד שכל כדי ,
תענוג  לגרום וביכלתה הקב"ה, אצל מקום תופסת לחברו, ביחס אחד יהודי של הנהגתו כמה עד ידע
כל  לעשות ויתמסר נוסף ליהודי שלו ההתקרבות את יוכיח ואחד אחד כל ולכן מלאך, מאשר יותר נעלה

לו. לסייע כדי בו התלוי

יחד.·. מתאספים כשהם שמח הוא ולכן ישראל, כל של שבשמים" "אבינו הוא הקב"ה כאמור,

אותם  בירך שהקב"ה יהודים משתתפים שבו כיון זה. בכינוס במיוחד  מודגש שהדבר להוסיף ויש
העמים" מכל המעט ו"אתם בגלות נמצאים ישראל שבני למרות אשר הוכיחו השנים כל ובמשך 2בשנים,

ועמדו  מכך התפעלו לא אףֿעלֿפיֿכן אחרים), לעמים ביחס קטן עם הם ישראל בני שבגשמיות, (היינו
העם. כל שלימות ועל בשלימות, יהדותם על לשמור המשמר על

נוספת  פעם ולהדגיש להזכיר - במיוחד אלו ליהודים לזמן, מזמן המתקיימים הכינוסים כוונת גם וזוהי
ולגרום  שאפשר, מה בכל לרעהו איש לסייע מתעוררים עלֿידיֿזה – וכמובן עם, לאותו השייכות את

(כנ"ל). ביותר גדול עונג להקב"ה

דהיינו ‚. לאחריֿזה, גם להמשיכה כדי היא זה, בכנס הנפעלת ישראל אחדות פעולת כוונת והנה,
נוספים  יהודים עם ֿ בזה) כיוצא ובאירועים החנוכה (בימי נפגשים שכאשר תפעל זה, בכנס  שההתעוררות
זה  רגש יתעורר - זה בכנס השתתפו לא שתהיה, סיבה שמאיזו - צעירים או זקנים נשים, או אנשים -
ובאותו  התוקף באותו שבשמים לאבינו בנים הם שגם כיון אליהם, ביחס גם ישראל, אחדות של
תופסת  אליהם והקירוב האהבה (ולכן העם לאותו שייכים שכולם מכיון הבדל, שום ללא ה'שטורעם',

כנ"ל). הקב"ה, אצל כלֿכך חשוב מקום

כביכול, תודה, נותן שהוא כך כדי ועד מישראל, ואחד אחד כל את אוהב שהקב"ה מכיון ועוד: זאת
המצטרך, בכל ואחד אחד לכל בברכותיו יותר עוד ומוסיף זה, את זה אוהבים ישראל שבני האהבה בעד
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g"nyz'dמ zah ycegÎy`xc '` ,'a mei zgiy

ומתוך  הנכונה בריאות מתוך הנחת את לקבל כחות נותן וגם וכו', והנכדים מהילדים בנחת בבריאות,
שמחה.

מזו:„. ויתירה

מהילדים  נחת ובתוספת בריאות בתוספת לזמן, ומזמן ליום מיום בהוספה הם הקב"ה של ברכותיו
(כדלקמן): חנוכה מנרות שלומדים ההוראה בדוגמת והנכדים,

שהחיינו, ברכת גם כולל הברכות, כל את מברכים ואז אחד, נר מדליקים חנוכה של הראשון ביום
לאחר ואףֿעלֿפיֿכן, – כו' מדליקים וב'שטורעם' - ביומו יום מדי וכן נר, עוד מוסיפים נוסף, יום שעובר

בקודש" מעלין והולך.. ("מוסיף הסביבה כל את המאיר אור תוספת המביא נר ).3עוד

מבין  ואחד אחד כל הרי כו', ובהבנה בחכמה הוספה ישנה ביומו יום שמדי מכיון - מזה וההוראה
הראוי  שהיחס ישראל, אהבת מצות - כולל המצוות, מקיום החל הטובים, הדברים בכל להוסיף שצריך
ליום. מיום הוספה, אחר הוספה ומוסיף ", ד"הלוך באופן יהיה ישראל, ולכל מישראל ואחד אחד לכל

("רוב  בחכמה הוספה ישנה יותר, מבוגרים שנעשים ככל כי הכנס, למשתתפי בנוגע מיוחדת ובהדגשה
חכמה" יודיעו -4שנים אדרבה אלא כח, אין כבר מבוגרים שלאנשים האומרים הטיפשים כדעת שלא ,(

יותר, מבוגר נהיה אדם שכאשר - אומרת בחיים), הוראה - חיים" ו"תורת אמת", ("תורת שהתורה כפי
בתורה, ידיעה ותוספת חכמה תוספת לו נוספה בוודאי ליהודי, בנוגע מדובר אם עלֿאחתֿכמהֿוכמה

לעשות. אותו מלמדת שהתורה ובמה

סיבה  מאיזו אשר ליהודי בנוגע אפילו – וכמוֿכן שבסביבתו, היהודים לשאר ליחס בנוגע - גם כולל
– הרוחני ומצבו ממעמדו רחוק ואפילו הגשמית מסביבתו רחוק נמצא שתהיה,

נותן  ולכן ולאה, רחל רבקה שרה בת והיא ויעקב, יצחק אברהם בן הוא הרי שאףֿעלֿפיֿכן לזכור
טוב. דבר בכל להם ומסייע לתת, שביכלתו המקסימום את להם

ישנה ‰. שבהם בשנה, מיוחדים זמנים להם נתן - ישראל עם את בירך שהקב"ה הברכות בין והנה,
זמנים  שבאותם עלֿידיֿזה ישראל, אחדות של לעיל) (האמור הטוב הרגש את יותר לחזק הזדמנות
כדי  הקב"ה, עלֿידי שנבחרו מיוחדים, ימים כמה או המיוחד, היום של ההזדמנות את וינצלו יתאספו

וכו'. שאת ביתר להתעורר

חנוכה: ימי תוכן (גם) וזהו

כל  במשך הללו הימים את להנציח וציוה ישראל, לבני נצחון יהיה שבהם אלו בימים בחר הקב"ה
פעם, עוד הנרות את ומדליקים ביחד  יהודים מתאספים החנוכה ימי בבוא בשנה, שנה מדי ולכן הדורות,
זה  ובכלל ומצוותיו. להקב"ה התמסרות באותה הברכות, אותן את ואומרים  שנים, אלפי לפני כמו בדיוק
שכולם  כיון בעתיד), שיקיימו או עתה, (כבר המצוות את מקיימים שהם ישראל לבני ביחס התעוררות -

(כנ"ל). שבשמים" ל"אבינו שייכים יחד

הללו  הימים את ומנצלים החנוכה) מימי שמקבלים (ה'נחת' חנוכה ימי בפעולת יותר נוסף וממילא
כל  במשך ומאיר נמשך החנוכה בימי שהתעורר הטוב הרגש של שהאור כך כדי ועד ביותר, רבה במידה
הנרות  את הדליקו כאשר  החנוכה, מימי באו זהֿעתה כאילו מרגישים ויום יום שבכל דהיינו, השנה, ימי
לומדים  להקב"ה, מתפללים שבו מקום קדוש, במקום רבים, ידידים עם ביחד, ונפגשו "שהחיינו" בברכת
ולסייע  לעזור - זה ובכלל הקב"ה, של כמצוותו צדקה לתת טובות החלטות ומקבלים הקב"ה תורת את

ובאמת. שלם בלבב שאפשר, מה בכל מישראל ואחד אחד לכל

אשר  תשמ"ח, שנת היא היהודי הלוח שלפי זו, בשנה במיוחד כמודגש אמיתית, שמחה ומתוך
- ּתׂשמח כפולה: משמעות להם יש "תשמח" השנה מספר של האותיות ארבע רבות), פעמים ְִַ(כמדובר
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השתדלות  מוסיפים שבה שנה - ּתׂשמח - וגם בשמחה, בעצמו להיות צריך ואחד אחד כל שבה ְַַשנה
שיהיה  אנשים) לסתם (ואפילו מישראל ואחד אחד לכל לסייע - (כאמור) זה מיום שלומדים הפעולות בכל

שמחה. של ומצב למעמד שיבואו עד המצטרך, כל את להם

וכן  וחכמה, ברכה תוספת גם תהיה שעלֿידיֿזה מובן הקב"ה, אצל שמחה יפעלו שעלֿידיֿזה ומכיון
והנכדים  מהילדים נחת ותוספת הברכה המשכת ובכללות נוספים, יהודים עם ואחד אחד כל של בידידות

לעיל). (כאמור

.Â מנהגים מיוחדות, תפילות נקבעו (כנ"ל) מיוחדים ימים בתור בהם בחר שהקב"ה האלו בימים
הנסים". "ועל תפילת את יאמרו יום  שבכל הוא הקב"ה של רצונו - החנוכה ובימי וכו', מיוחדים

ממה  והיינו - ישראל כלל בתוך מאתנו, ואחד אחד לכל הנסים" מ"ועל ההוראות אחת את לבאר ויש
"מסרת.. זו בתפילה mihrnשכתוב cia miax ועלֿדרךֿזה חנוכה, נרות מדליק כשיהודי ובהקדמה: ,"

סדר  באמת מהו יודע שאיננו מישהו לבוא עלול ישראל, לאהבת בנוגע הקב"ה רצון את ממלא כשהוא
ולטעון: בעולם, ההנהגה

ישראל  בעולם עם שלו שהממשלה ועם אחרות, לאומות ביחס אנשיו, במספר קטן, עם - "מעטים" הם
שדווקא  יתכן איך ואםֿכן אחרות, לאומות ביחס ד"מעטים" באופן היא בעולם שונות בערים ושליטתו
המצוות  על  לשמור להם, המיוחדים במנהגים להתנהג ורוצים אמריקה כמו למדינה באים אלו "מעטים"
ישראל  אהבת עלֿדרך לזה זה אוהבים שאינם שמסביב האומות עם להתחשב מוכנים ולא וכו', שלהם

חנוכה?! נר למצות שייכים ואינם ישראל, בבני שישנה

העובר  והשליחֿציבור בעצמו אומר ואחד אחד שכל (תפילה הנסים" "ועל בתפילת - זה על והמענה
ואחד  אחד וכל מהקב"ה, בא מעטים" ביד ד"רבים הנצחון אשר נאמר רם), בקול עליה חוזר התיבה לפני
שעושים  הדבר האם רק לו ונוגע ומעטים, רבים אנשים בין חילוק כל אין להקב"ה שביחס בפשטות מבין
וסיוע  ישראל, באהבת שעוסקים רואה כשהקב"ה ולכן כו', אור שמביא ודבר ומוצדק נכון דבר הוא
טוב  דבר שזהו בעולם, אור תוספת שיביאו לפעולות בנוגע ועלֿדרךֿזה ונחוץ, טוב דבר הוא לזולת
הם  אם אפילו בהם, מתחשבים שאין בפשטות מובן לזה, שמתנגדים כאלו ישנם אם גם הרי ונחוץ,
ה"מעטים", לידי ה"רבים" מיד בעולם השליטה את מעביר - "מסרת" - בעצמו הקב"ה - ואדרבה "רבים",
יום  מדי אור בתוספת אותו ויאירו בעולם ישלטו שהם בגשמיות, העמים" מכל "המעט שהם ישראל בני

ביומו.

שהקב"ה  ובפשטות, ואחד, אחד כל של הפרטי ב'אור' גם מוסיפה בעולם האור הוספת - וכאמור
שמחה  מתוך ברכותיו את לקבל כח ונותן והנכדים, מהילדים ונחת פרנסה לבריאות, בברכותיו מוסיף

להקב"ה. אהבה רגש - ה' ואהבת ישראל אהבת ומתוך

משתדל  - בןֿאדם אפילו מישהו, אוהבים שאם במוחש שרואים כיון תליא', בהא 'הא אשר ולהוסיף,
הרי  להקב"ה, אהבה ישנה כאשר - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה ממנו, רוצה שהאהוב מה את למלא האוהב
גדול  "כלל - וכן חנוכה, מצות לקיים הוא שלו הציוויים ואחד רצונו, בקיום לכלֿלראש מתבטא זה

כמוך" לרעך "ואהבת בתורתו) הקב"ה של ביותר חשוב רצון (כלומר, יסייע 5בתורה" ואחד אחד שכל ,
לו. המצטרך בכל לחברו

בירכם  זה, עם שביחד כיון בשנים, אותם בירך שהקב"ה לאלו ביחס מיוחדת מעלה ישנה בזה וגם
ובעיקר  אחר, ליהודי בזה לסייע חשוב דבר באמת מהו טוב יותר להבין יותר  חכמים שנעשים בחכמה, גם
טוב  דיבור או טובה מחשבה איננו שהעיקר, אומרת שהתורה כפי בפועל, מעשה לידי זה את להביא -

העיקר" הוא "המעשה - אלא כו'), חשוב דבר זה שגם (אףֿעלֿפי נוסף יהודי בפועל 6אודות לעשות -
שייך  לא באמת, כי ממנו, הרחוקים אלו והן אליו הקרובים הן יהודי, לעוד לסייע כדי בו התלוי כל
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השתדלות  מוסיפים שבה שנה - ּתׂשמח - וגם בשמחה, בעצמו להיות צריך ואחד אחד כל שבה ְַַשנה
שיהיה  אנשים) לסתם (ואפילו מישראל ואחד אחד לכל לסייע - (כאמור) זה מיום שלומדים הפעולות בכל

שמחה. של ומצב למעמד שיבואו עד המצטרך, כל את להם

וכן  וחכמה, ברכה תוספת גם תהיה שעלֿידיֿזה מובן הקב"ה, אצל שמחה יפעלו שעלֿידיֿזה ומכיון
והנכדים  מהילדים נחת ותוספת הברכה המשכת ובכללות נוספים, יהודים עם ואחד אחד כל של בידידות

לעיל). (כאמור

.Â מנהגים מיוחדות, תפילות נקבעו (כנ"ל) מיוחדים ימים בתור בהם בחר שהקב"ה האלו בימים
הנסים". "ועל תפילת את יאמרו יום  שבכל הוא הקב"ה של רצונו - החנוכה ובימי וכו', מיוחדים

ממה  והיינו - ישראל כלל בתוך מאתנו, ואחד אחד לכל הנסים" מ"ועל ההוראות אחת את לבאר ויש
"מסרת.. זו בתפילה mihrnשכתוב cia miax ועלֿדרךֿזה חנוכה, נרות מדליק כשיהודי ובהקדמה: ,"

סדר  באמת מהו יודע שאיננו מישהו לבוא עלול ישראל, לאהבת בנוגע הקב"ה רצון את ממלא כשהוא
ולטעון: בעולם, ההנהגה

ישראל  בעולם עם שלו שהממשלה ועם אחרות, לאומות ביחס אנשיו, במספר קטן, עם - "מעטים" הם
שדווקא  יתכן איך ואםֿכן אחרות, לאומות ביחס ד"מעטים" באופן היא בעולם שונות בערים ושליטתו
המצוות  על  לשמור להם, המיוחדים במנהגים להתנהג ורוצים אמריקה כמו למדינה באים אלו "מעטים"
ישראל  אהבת עלֿדרך לזה זה אוהבים שאינם שמסביב האומות עם להתחשב מוכנים ולא וכו', שלהם

חנוכה?! נר למצות שייכים ואינם ישראל, בבני שישנה

העובר  והשליחֿציבור בעצמו אומר ואחד אחד שכל (תפילה הנסים" "ועל בתפילת - זה על והמענה
ואחד  אחד וכל מהקב"ה, בא מעטים" ביד ד"רבים הנצחון אשר נאמר רם), בקול עליה חוזר התיבה לפני
שעושים  הדבר האם רק לו ונוגע ומעטים, רבים אנשים בין חילוק כל אין להקב"ה שביחס בפשטות מבין
וסיוע  ישראל, באהבת שעוסקים רואה כשהקב"ה ולכן כו', אור שמביא ודבר ומוצדק נכון דבר הוא
טוב  דבר שזהו בעולם, אור תוספת שיביאו לפעולות בנוגע ועלֿדרךֿזה ונחוץ, טוב דבר הוא לזולת
הם  אם אפילו בהם, מתחשבים שאין בפשטות מובן לזה, שמתנגדים כאלו ישנם אם גם הרי ונחוץ,
ה"מעטים", לידי ה"רבים" מיד בעולם השליטה את מעביר - "מסרת" - בעצמו הקב"ה - ואדרבה "רבים",
יום  מדי אור בתוספת אותו ויאירו בעולם ישלטו שהם בגשמיות, העמים" מכל "המעט שהם ישראל בני

ביומו.

שהקב"ה  ובפשטות, ואחד, אחד כל של הפרטי ב'אור' גם מוסיפה בעולם האור הוספת - וכאמור
שמחה  מתוך ברכותיו את לקבל כח ונותן והנכדים, מהילדים ונחת פרנסה לבריאות, בברכותיו מוסיף

להקב"ה. אהבה רגש - ה' ואהבת ישראל אהבת ומתוך

משתדל  - בןֿאדם אפילו מישהו, אוהבים שאם במוחש שרואים כיון תליא', בהא 'הא אשר ולהוסיף,
הרי  להקב"ה, אהבה ישנה כאשר - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה ממנו, רוצה שהאהוב מה את למלא האוהב
גדול  "כלל - וכן חנוכה, מצות לקיים הוא שלו הציוויים ואחד רצונו, בקיום לכלֿלראש מתבטא זה

כמוך" לרעך "ואהבת בתורתו) הקב"ה של ביותר חשוב רצון (כלומר, יסייע 5בתורה" ואחד אחד שכל ,
לו. המצטרך בכל לחברו

בירכם  זה, עם שביחד כיון בשנים, אותם בירך שהקב"ה לאלו ביחס מיוחדת מעלה ישנה בזה וגם
ובעיקר  אחר, ליהודי בזה לסייע חשוב דבר באמת מהו טוב יותר להבין יותר  חכמים שנעשים בחכמה, גם
טוב  דיבור או טובה מחשבה איננו שהעיקר, אומרת שהתורה כפי בפועל, מעשה לידי זה את להביא -

העיקר" הוא "המעשה - אלא כו'), חשוב דבר זה שגם (אףֿעלֿפי נוסף יהודי בפועל 6אודות לעשות -
שייך  לא באמת, כי ממנו, הרחוקים אלו והן אליו הקרובים הן יהודי, לעוד לסייע כדי בו התלוי כל
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רחל  רבקה ושרה ויעקב, יצחק אברהם והאמהות, האבות לאותם שייכים שכולם כיון יהודים, בין ריחוק
(כנ"ל). ולאה

.Ê:בזה ענין ועוד

לבני  רק להאיר הכוונה אין חנוכה נרות בהדלקת כי העולם, אומות על גם משפיעה חנוכה נר מצות
בביתו  חנוכה נר שהדלקת ההלכה כידוע העולם, לאומות גם אלא הנרות, בסביבת שנמצאים ישרארל
פתח  "על היא קהל) בתור בביתֿהכנסת , הנרות בהדלקת דוקא (ולאו מישראל ואחד אחד כל של הפרטי

מבחוץ" או 3ביתו נמוך) במקום (כשגרים החוצה הפונה הפתח ליד  חנוכה נרות להדליק ישראל וכמנהג ,
חשוך, כבר שהרחוב בשעה היהודי, לבית מחוץ ברחוב, ההולכים האנשים שגם עלֿמנת - החלון על

לעולם. הביא שיהודי האור את יראו הם גם

וידעו  יכירו הם שגם בחוץ, ההולכים לאנשים גם מאיר הוא הרי בביתו, שהאיר האור שמלבד דהיינו,
"מבחוץ". החושך נפחת ועלֿידיֿזה מיוחד, לילה הוא שלו הלילה וגם מיוחד, יום הוא שהיום

ואור. ומוסיף הלוך בלילה, לילה מדי  בהוספה, - גופא ובזה

.Á שבראשֿחודש ומכיון ראשֿחודש, גם הוא הרי החנוכה, מימי אחד הוא שהיום לזה בנוסף
ממה  הוראה עוד להוסיף יש הנסים", "ועל פעם עוד ואומרים וכו'), ברכות (ועוד תפילה עוד מוסיפים

מעטים"; ביד רבים "מסרת.. שאומרים

כיהודי, בחייו קשיים לו יגרמו שהגויים חושב שיהודי בשעה אשר אלה, בימינו גם במוחש, רואים
עוזרו" ש"הקב"ה ומכיון מעטים", ביד "רבים נותן והוא אתו, נמצא שהקב"ה מיד נזכר הוא הרי 7הרי ,

שהקב"ה  בפשטות מובן כן, ואם המצוות. וקיום התורה בלימוד משתתפים כביכול, יחד, שניהם כאילו זה
ישראל. וכל מישראל ואחד אחד כל דהיינו אתו, ביחד שנמצא מי - ועימו מנצח,

הגדול", לשמך ולהלל "להודות – אומרים הנסים" "ועל תפילת שבסיום כך, כדי עד הוא והנצחון
א  ("אין הקב"ה של ונסים ברכות עוד לראות מוסיפים זה, נצחון על להקב"ה ההודאה שמלבד כלומר,
שמכריזים  - "הגדול" - הקב"ה של שמו ― "לשמך" בהודאה הוספה פועל שזה ועד אופן"), גוטן
הגדול, השם בעל הוא שהקב"ה ומכיון כולו. העולם בכל השליט ביותר, הגדול השם שזהו ומודיעים

מתמלא. שרצונו בפשטות מובן (כנ"ל), בעולם השולט

מעניני  החל בפועל, אותו מקיימים הם הרי הקב"ה, של רצונו מהו בתורה רואים ישראל בני וכאשר
לילדים  חנוכה' 'דמי לתת ישראל מנהג קיום וכן הנסים", "ועל אמירת הנרות, הדלקת - החנוכה ימי
שהקב"ה  ועד הקב"ה, של בברכותיו הוספה עוד נפעלת ועלֿידיֿזה שמחה. מתוך - זה וכל ולנכדים,
הנכונה, בריאות מתוך רבים, חנוכה ימי עוד וכן לטובה, עלינו הבא לחנוכה יגיעו זה שמחנוכה מבטיח

טובות. ושנים ימים לאורך

.Ë ל'שליח מכם ואחד אחד כל בעשיית מסיימים אלו, בכינוסים כנהוג בברכות, יותר עוד להוסיף כדי
על  שיוסיפו ובפרט הצדקה, מצות תהיה לשליחה, או שלשליח, כדי לצדקה, דולר של שטר לתת מצוה'

הם. מכספם זה דולר

בני  שבו המצב שהרי העיקרית, הברכה את ויתן יוסיף בוודאי בברכותיו, מוסיף שהקב"ה ומכיון
משיח  יבוא ממש, בימינו במהרה ממש, בקרוב אבל הגלות, מפני הוא "רבים" מול "מעטים" הם ישראל

שכתוב  כמו ישראל, כל ואת מישראל ואחד אחד כל את מהגלות יוציא והקב"ה תלוקטו 8צדקנו, "ואתם
אהבה, מתוך בידו, ואחד אחד כל את לוקח הקב"ה כאילו וזקנים, צעירים ונשים, אנשים אחד", לאחד
הקב"ה, עם הולכים שהרי גדולה, בזריזות - ישראל כל ועם אתו, ביחד והולך מהגלות, אותו ומוציא

ד"אחישנה" באופן היא ההליכה בוודאי ד 9וא"כ ובאופן גדול", ובאחדות 10"קהל ישראל באהבת מאוחד
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וש"נ.7) רע"ב נב, סוכה
יב.8) כז, ישעי'

א.9) צח, סנהדרין וראה כב. ס, שם
ז.10) לא, ירמי'
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ומלאה  ובשלוה, בשלום שהיא כפי ישראל, ארץ הקדושה, לארצנו - ויחיד אחד "קהל" שנהיה עד ישראל,
(ובמיוחד  ובשלוה בשלום תהיה היא שגם הקודש, עיר ירושלים הבירה, בעיר - גופא ושם יהדות, בעניני

"שלם" שם על נקראת תיכף 11שירושלים יבנה שמשיח השלישי ביתֿהמקדש את רואים - גופא ושם (
"בחצרות  הדולקים הנרות את יראו ושם ועומד, מוכן יהיה כבר לשם, יבואו ישראל בני שכאשר כך ומיד,

ועומד. מוכן כבר זה וגם ֿ המקדש, בית ליד קדשך",

עיכבן  "ולא נוסף, רגע אפילו בגלות ישראל בני את מעכב איננו הקב"ה כי בימינו, במהרה - זה וכל
עין". כהרף

*

.È:ובהקדים זה, ביום התורה קריאת עם גם מעטים" ביד מ"רבים לעיל האמור הלימוד את לקשר ויש

נשיאי  הנשיאים, קרבנות אודות החנוכה בימי קוראים לראשֿחודש, המיוחדת הקריאה מלבד
יעקב. מבני הוא מהשבטים אחד שכל השבטים,

מהשבטים  ואחד אחד כל ברכת הנה השבטים, את יעקב שבירך לברכות שבנוגע שכשם לומר, ויש
הלימוד  אשר שלהם, לקרבנות בנוגע גם הוא עלֿדרךֿזה – השבטים שאר אחיו לכל גם ונמשכה חזרה
בהם). גם ומשתקף שחוזר רק (ולא ה'שטורעם' ובכל לכולם, שייך השבטים, מנשיאי אחד כל של מענינו

ובנידוןֿדידן:

אפרים, של לענינו ובנוגע אפרים. שבט הוא שעות, כמה לפני היום, בתורה קראו שאודותיו השבט
עניי" בארץ אלקים הפרני "כי זה בשם שנקרא בתורה כתוב - מזה שלומדים שיוסף,12וההוראה דהיינו ,

היתה  במצרים מגוריו התחלת - גופא ושם עניי", "בארץ מצרים בגלות היה אמנם אפרים, של אביו
ממצרים, ישראל צאת לפני עוד לאחריֿזה, תיכף אבל שעה, לפי רק היה זה כל הנה - (לאֿעלינו) במאסר

"הפרני". יתרבו, שבניֿישראל הקב"ה עשה כבר עניי", "ארץ

מזו: ויתירה

קראו  הם שגם העולם, לאומות גם שניכר עד כלֿכך, גדול היה עניי" ב"ארץ ישראל בני של ריבויים
שמשמע  מצרים, בלשון דומה שם (או "אפרים" שואלים לו העולם אומות וכאשר ל"אפרים"), שוה ותו

את  הקב"ה הראה עניי", "ארץ מצרים, בארץ שדווקא שם על שזהו להם עונים זה, שם דוקא ניתן מדוע
מעטים", ביד ל"רבים בנוגע הנ"ל עלֿדרך – דהיינו "הפרני", היה מזה וכתוצאה ישראל, של מעלתם
ונוסף  שהולך ד"הפרני" באופן - גופא ובזה בעולם, השולטים הם ישראל בני שדווקא מוכיח שהקב"ה

ויותר. יותר

או  מהבעל מעצמו, נחת מתוספת החל מישראל, ואחד אחד לכל שנותן בברכות תוספת - גם כולל
כולו. העולם לכל גם הברכה את ממשיכים - ומזה יחד, ומכולם והנכדים מהילדים מהאשה,

שאז  והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח את שמביאים ועד בעולם, אור מעט מתוספת החל
שלום  ויהיה ותחרות" קנאה ולא מלחמה לא . . שם יהיה ו"לא שֿדֿי", במלכות עולם "לתקן יהיה

ברמב"ם  המבוארים הדברים פרטי (ככל "לא 13בעולם וממילא הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת תהיה וכן (
בדברים  ובהתבוננות בידיעה רק יעסוק העולם שכל היינו בלבד", ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה
והוא  כולו, העולם כל את בורא והוא כולו, העולם בכל נמצא הקב"ה איך להכרה עד טובים,

בגלוי. והיושר הצדק בדרך ומנהיגו כולו, העולם כל על ה'בעלֿהבית'

של  והשלימה האמיתית הגאולה שתבוא עד לעיל, האמור בכל הפעולות עלֿידי יותר, יזורז זה וכל
בימינו  ובמהרה ביחד, וכולנו מאתנו ואחד אחד כל – כולל במיוחד, ישראל עם ושל כולו, העולם כל

ממש.
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יו"ד.11) פנ"ו, ב"ר יד. כב, וירא עה"פ פס"ז ראה
נב.12) מב, מקץ

בסופן.13) מלכים הל'
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.‡È אותו למסור כדי כאן, מהנאספים ואחד אחד לכל דולר העסקנים, עלֿידי עתה, יחלקו כאמור,
ואחת. אחד כל של בעיניה, או בעיניו, כטוב לצדקה, הזמן במשך

ומכיון  האמיתית, החכמה שהיא יהדות עניני בכל בכלל, וטוב צדקה, עניני בכל שימשיכו ויהיֿרצון
ויותר  יהדות יותר חכמה, יותר ממילא יש ימים, יותר נתן כשהקב"ה הרי חכמה", יודיעו ימים ש"רוב
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ולזכות מהגלות לצאת כח תוספת - וכן שמים, יראת

ממש. בימינו במהרה

שטרו  לעסקנים נתן שליט"א אדמו"ר שיחיו.כ"ק מהנאספים ואחד אחד לכל לחלק  דולר, של ת

טובות. ושנים ימים ואריכות שמח, חנוכה הכריז: אחרֿכך

•
g"nyz'd zah ycegÎy`xc 'a ,'b mei zgiy .c"qa

eigiy - myd ze`av - zeclile miclil
dkepgc ipiny xp zwlcde ,dgpn zlitz ixg`l

מוגה  בלתי

נאו".‡. משיח וואנט "ווי ניגנו ֿ כך ואחר ז"ל. חכמינו ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו

שליט"א. אדמו"ר כ"ק את - כולם בשם - בירך הילדים אחד

בברכה"·. "פותחין - התורה כהוראת הברכה, בענין להתחיל יש יהודים 1לכלֿלראש שכאשר היינו, ,
הברכה. בענין להתחיל צריכים יחדיו מתאספים

שיש  בוודאי הרי רבן, בית של תינוקות עלֿידי ברכה הקדמת - חדש דבר נוסף זה  שבכינוס ובפרט
מברכיך" "ואברכה אומר שהקב"ה בתורה כמפורש הברכה, בענין מברך 2להתחיל יהודי שכאשר היינו, ,

מברכו. הקב"ה אזי חבירו, את

רבן: בית של תינוקות של מעלתם מצד - זו בברכה מיוחד ועילוי

ז"ל  חכמינו בו 3אמרו שאין "הבל רבן", בית של תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקיים העולם "אין
הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ("בראשית כולו העולם את שברא שהקב"ה היינו, כפי 4חטא", -

עתה  זה "הבל 5שאמרתם שלהם, התורה ולימוד תפילתם שעלֿידי רבן, בית של לתינוקות כח נתן ,(
כולו. העולם את יקיימו פיהם",

ומדריכות), מורות - לילדות בנוגע (וכן ומדריכים מלמדים ראשיֿישיבות, ההורים, כאשר ובפרט
של "תינוקות להיות - והמוארת הנכונה בדרך התינוקות את oaxמחנכים zia הם שייכים שלכלֿלראש ,"

ומדר oaxל" המלמד עלֿידי ישראל,", כל של לרבן עד בקודש, ולמעלה epiaxיך, dyn זה שאמרתם כפי ,
יעקב"5עתה  קהילת מורשה משה, לנו צוה רבינו 6"תורה ממשה התורה את מקבלים ישראל שכל היינו, ,

ז"ל  רבותינו כמאמר ישראל, ילדי של בזכותם של7- באופן - אותנו" עורבים כל dyexi"בנינו סוף עד
הדורות.
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בהערה.1) 641 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
ג.2) יב, לךֿלך
ה"ג.3) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' סע"ב. קיט, שבת
א.4) א, בראשית

ומאחז"ל.5) הפסוקים בי"ב
לג,6) ד.ברכה
ב.7) (ויגש) פרשתנו תנחומא וראה (א). ד פ"א. שהש"ר
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ל" כראוי מתנהגים יחד, וכולכם מכם, אחד כל כאשר mydועלֿאחתֿכמהֿוכמה ze`av להוסיף - "
של "(תינוקות) להיות הקב"ה, של רצונו בקיום יותר oaxעוד zia,המצוות וקיום התורה לימוד עלֿידי ,"

כהוראת  כן, להתנהג חברותיהן) על - וילדות חבריהם, על - (ילדים  והחברות החברים על גם ולהשפיע
כמוך  לרעך ש"ואהבת עקיבא בתורה"8רבי גדול כלל זה . זהֿעתה 9. שאמרתם ).5(כפי

במעשיו" ה' "ישמח - הקב"ה אצל שמחה נוספת שעלֿידיֿזה אודות 10ומובן, זהֿעתה שהזכרתם כפי ,
בתחתונים" בדירתו ושמח שש אשר ה' מישראל 11"שמחת ואחד אחד לכל בברכותיו הקב"ה מוסיף ולכן ,

בדרך  אתכם שחינכו כו', והמדריכים המורים ההורים, וכן והילדות, הילדים מכם, החל ישראל, ולכלל
בעושיו" ישראל "ישמח - שמחה של חיים יהיו כולם שאצל וברוחניות,12זו, בגשמיות בריאות מתוך ,

כולו. העולם בקיום ברכה תוספת להמשכת ועד

(ביתֿכנסת  קדוש ובמקום יחדיו, כולם כשמתאספים - מיוחדות בהזדמנויות - יתירה ובהדגשה
ומאמרי  הפסוקים מי"ב (החל תורה בדברי ואחרֿכך מנחה), (תפילת בתפילה ומתחילים וביתֿמדרש),
בכינוס  ובמיוחד כינוס), בכל (כנהוג הצדקה בענין ומסיימים שבעלֿפה), ותורה שבכתב מתורה חז"ל
עבודה  תורה העמודים, שלושת כל - חנוכה' 'דמי לילדים לתת ישראל כמנהג חנוכה, בימי שמתקיים

עומד" "העולם שעליהם חסדים, וגמילות ומחזק 13(תפילה) העולם, בקיום יותר עוד נוסף שעלֿידיֿזה ,
מתינוקות  החל ישראל, כלל בתוככי מישראל, ואחד אחד כל של בעולם החיים את יותר עוד ומבריא

רבן". בית של "תינוקות להיות שחינכום  אלה וכן מתקיים, העולם שבזכותם ביתֿרבן של

מי  כל שמברך הקב"ה, של ברכתו מברכיך", "ואברכה - הברכה ענין את ומדגישים חוזרים ולכן,
ביתֿרבן, של תינוקות  ועלֿידי קדוש, במקום נאמרת הברכה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה יהודי, שמברך
מניח  שהקב"ה  ובאופן ביותר, נעלה באופן היא מברכיך") ("ואברכה הקב"ה של שברכתו בוודאי הרי

עסקיו  מכל של14ופונה עסקיו  היותם וחשוביםd"awd[עם נעלים עסקים ,zn`a"ב להתעסק כדי [dkxa`e
jikxan!"

בוודאי‚. זו הרי מברכיך", "ואברכה אומר הקב"ה שכאשר פשוט, וגם מובן `zizinוהנה, dkxa
שנשארת  ברכה ולדוגמא: אופנים, כמה ישנם הקב"ה של בברכותיו גם אמנם, היוםֿיום; בחיי הפועלת

ליום. מיום בברכותיו מוסיף שהקב"ה באופן או שוים, וגדלות במידה

"מוסיף  - זה כינוס פרטית) (בהשגחה מתקיים שבהם - חנוכה בימי מיוחדת הדגשה ישנה זה ובענין
:15והולך"

באופן והוראה לימוד יש לכלֿלראש אבל והוראות. לימודים וכמה כמה ישנם - חנוכה ,x`enבימי
ליום שמיום - חנוכה נרות של האור כתכונת - בשר לעיני בגלוי sqepeהנראה jled שביום האור, בענין

את  ומדליקים שחוזרים בלבד זו לא כלומר , נרות. שני מדליקים השני וביום אחד, נר מדליקים הראשון
ללילה. מלילה והולך ומוסיף נר, עוד מוסיפים אלא מחודש, באופן הראשון הנר

בנר פרטית) (בהשגחה זה כינוס מתקיים - עצמם חנוכה כל ipinyובימי מדליקים שבו חנוכה, של
בכל  מאירים חנוכה שנרות היינו, חנוכה. בנרות הקב"ה וקבע שרצה גדול הכי המספר - הנרות שמונת

שלימותם.

עד  הקב"ה, של בברכותיו ונוסף הולך ליום שמיום - מברכיך") ("ואברכה הברכה בענין ודוגמתו
כו'. הברכה לשלימות

והוראה „. לימוד גם בהם יש - הברכות בענין להוספה בנוגע חנוכה ימי הדגשת על נוסף והנה,
"צבאותֿהשם": של תפקידם למילוי בנוגע ובמיוחד ה', בעבודת
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יח.8) יט, קדושים
עה"פ.9) ופירש"י תו"כ

לא.10) קד, תהלים
ספל''ג.11) תניא

שם.12) תניא ב. קמט, תהלים
מ"ב,13) פ"א אבות
רפמ"א.14) תניא ראה
ב.15) כא, שבת
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אור" ותורה מצוה ד"נר האור על רומזים חנוכה מדגישה 16נרות והולך", ד"מוסיף באופן והדלקתם ,
ליום. מיום והולך" ד"מוסיף באופן להיות צריכה ומצוותיה התורה עניני בכל שהעבודה

נרות  את רואים שכאשר - חנוכה בימי שמתקיים "צבאותֿהשם" של בכינוס "פקודתֿהיום" וזוהי
בזכרונם  נחקק אזי הנרות, כל את כשמדליקים חנוכה של מואר  הכי ביום ובפרט ומאירים, דולקים חנוכה
ומאירה  מוארת שנה שתהיה כולה, השנה כל על מ"צבאותֿהשם", החל מישראל, ואחד אחד כל של
ליום  מיום ומתחכמים וגדלים שהולכים שככל היינו, והולך", ד"מוסיף ובאופן אור", ותורה מצוה ב"נר
ב"נר  ומוסיפים הולכים ל"צבאותֿהשם"), ואחת אחד כל שייך העולם, לאויר צאתם שמאז לכך (נוסף

אור". ותורה מצוה

ושתיה  אכילה היום, עניני שאר בכל גם ופועל ומאיר נמשך אור" ותורה מצוה ד"נר שהאור ומובן,
צבא, כאיש מתנהג הוא הרי הצבא, בעבודת עסוק אינו כאשר גם אשר צבא, איש כמו ודומיהן. ושינה

"צבאותֿהשם". - ובנידוןֿדידן

ומחנכיהם  להוריהם גם ועלֿידם ל"צבאותֿהשם", הקב"ה של בברכותיו יותר עוד נוסף ועלֿידיֿזה
ברוחניות. והן בגשמיות הן והולך", ד"מוסיף באופן -

חנוכה:‰. של שמיני מנר - מיוחדת והוראה

ז"ל 17ידוע  רבותינו ממאמר כמובן - דלעתידֿלבוא הזמן על ומרמז מורה שמונה, "כינור 18שמספר
של כו') הקרבנות הקרבת בעת מנגנים הלויים היו שבו הזמר מכלי (אחד המקדש בית נימין drayשל

המשיח ימות ושל . .dpeny."

שלכן  דלעתידֿלבוא, השלימות נרמזת שבהם - חנוכה בימי שמונה למספר בנוגע גם מובן ומזה
לעולם" בטלים אינן הללו .19"הנרות

לחנוכה  (ששייך הסוכות לחג בנוגע שאינו 20ועלֿדרךֿזה הפסח כחג (שלא ימים שמונה בו שיש ,(
לביתֿהמקדש השייכות מודגשת שאצלו יעקב, עם קשור הסוכות שחג מכיון - ימים) שבעה iyilydאלא

בית" שקראו "כיעקב העתידה, .21בגאולה

ל"צבאותֿהשם": ובמיוחד ה', בעבודת ולימוד הוראה יש זה ובענין

מספר עם קשורה הקב"ה עלֿידי העולם ברא rayבריאת אחרֿכך אמנם, בראשית. ימי שבעת -
אותנו", עורבים ש"בנינו החינוך ובמיוחד כולל ומצוות, בתורה עבודתם שעלֿידי ישראל, בני את הקב"ה

בעולם יפעלו "צבאותֿהשם", ביתֿרבן", של xzei"תינוקות zilrp zenily בתחתונים יתברך לו דירה -
זהֿעתה  שהזכרתם של5(כפי השלימות תהיה שאז לעתידֿלבוא, בפועל שיתגלה כפי ,(dpeny ימות "של -

שמונה". המשיח,

חג  - שמונה במספר שהם ימיםֿטובים גם ישראל לבני נתן שהקב"ה בכך במיוחד מודגש זה וענין
המדגישים  - לישראל) שנעשה הנס בגלל מדבריֿסופרים (שנתקנו חנוכה ימי וכן התורה), (מן הסוכות

'שבעה'. לגבי 'שמונה' עילוי הבריאה, בכל ישראל שפועלים השלימות את

.Â בברכותיו יותר עוד יתווסף - רעהו את איש שבירכו והברכות זה מכינוס כתוצאה אשר ויהיֿרצון,
והולך". ד"מוסיף באופן הקב"ה של

הנראה  גשמי באור שמאירים חנוכה נרות כמו - בשר בעיני ממש בגילוי הברכות את שרואים ובאופן
הכי  הנרות מספר  מדליקים שבו השמיני ליום עד באור, נוסף ליום שמיום במוחש ורואים בשר, לעיני
בגשמיות  גדול, הכי בריבוי הקב"ה של ברכותיו את בשר בעיני שרואים - הברכה בענין ודוגמתו גדול,

וברוחניות.
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ב.16) כג, שבת פירש"י כג. ו, משלי
וש"נ.17) בסופו. תשמ"ז וישב ש"פ משיחת קונטרס ראה
ב.18) יג, ערכין

בהעלותך.19) ר"פ רמב"ן
וש"נ.20) .18 הערה חנוכה ימי בשיחות ראה
מהרש"א.21) ובחדא"ג א פח, פסחים

g"nyz'd zah ycegÎy`xc 'a ,'b mei zgiy

ממש, בקרוב צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - ועיקרית פנימית הכי להברכה ועד
השלישי. המקדש בית חנוכת את יחגגו שאז

***

.Ê המיוחד ענינו - חנוכה של שמיני בנר המיוחד והענין החנוכה, ענין כללות אודות לעיל האמור
במשך  "צבאותֿהשם" של הכינוסים לכל המשותף הכללי הענין (מלבד חנוכה בימי שמתקיים כינוס של

ושנה. שנה בכל חנוכה של שמיני ויום חנוכה לימי שייך - השנה) זמני כל

ולגבי  שעברה, בשנה חנוכה ימי לגבי חידוש - זו בשנה חנוכה בימי מיוחד ענין ישנו לזה, ונוסף
לטובה. עלינו הבא בשנה חנוכה ימי

חנוכה  לימי בנוגע רק ולא ה', בעבודת והוראה לימוד יש זו, בשנה המיוחד מהענין שגם ומובן,
ד). סעיף (כנ"ל כולה השנה כל על ופועל שנמשך באופן גם אלא עצמם,

.Á:'הקהל 'שנת היותה - זו שנה של יחודה

ישראל, כל מתאספים היו השמיטה, שנת שלאחרי הסוכות בחג הנה מכונו, על  עמד כשביתֿהמקדש
ה' יראת בעניני לעוררם התורה, מן פרשיות לפניהם קוראין והיו לביתֿהמקדש, והטף והנשים האנשים

שכתוב  כמו גו'22– הזאת התורה את תקרא גו' הסוכות בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ
כל  אלקיכם ה' את ליראה גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם, את הקהל

הימים".

- הזה בזמן גם דוגמתם ויש להיות צריכים קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן שהיו הענינים כל והנה,
תקנום" תמידין כנגד "תפילות הקרבנות, בענין שמצינו זהֿעתה,23כפי שהתפללנו מנחה תפילת כמו ,

הערביים. בין של קרבן במקום ובאה שמזכירה

בזמנים  אלא ויום, יום בכל שייכים שאינם שבביתֿהמקדש הענינים לשאר בנוגע גם מובן ומזה
הזה. בזמן גם דוגמתו להיות שצריך – ה"הקהל" ענין כמו ה'שטורעם', בכל נעשים היו שאז מיוחדים,

.Ë:'הקהל 'שנת – זו בשנה חנוכה בימי בכינוס המיוחד החידוש וזהו

העם, את "הקהל - וטף ונשים אנשים בו כשמשתתפים ובפרט "הקהל", של ענין הוא – "כינוס"
והטף". והנשים האנשים

חנוכה, בימי כשמתקיים ובפרט ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל חיזוק להוסיף - הכינוס של ותוכנו
ד"הקהל", התוכן ובדוגמת עלֿדרך – הוא ד), סעיף (כנ"ל אור" ותורה מצוה "נר ענין מודגש שבהם

אלקיכם". ה' את ליראה גו' הזאת התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו "למען

"צבאותֿהשם": של לכינוס - מיוחדת ושייכות

ובנוגע  הצבא, של (הרמטכ"ל) העליון למפקד ויראה ביטול משמעת, - הוא הצבא של היסוד
- d'ל"צבאותֿהשם" z`xi זהֿעתה שאמרתם עובדו 5(כפי אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ה' "והנה

אלקיכם".14כראוי" ה' את "ליראה - ד"הקהל" הענין תוכן גם שזהו ,(

ואחד ו  אחד שכל – הקהל' ב'שנת חנוכה בימי "צבאותֿהשם" של מכינוס המיוחדת ההוראה זוהי
האנשים  העם, את "הקהל בענין לפעול הקהל', 'שנת זו, בשנה הימים את לנצל צריך מאתנו, מכם,

והטף". והנשים

ישראל, ילדי שאר את ולהקהיל לאסוף שצריכים - ל"צבאותֿהשם" השייכים ישראל מילדי החל
ל"צבאותֿהשם" יצטרפו הם שגם עליהם ולפעול ה', את ליראה שיעוררום דבריֿתורה בפניהם ולומר

כו', נוספים ילדים על וישפיעו
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ואילך.22) יו"ד לא, ב.23)וילך כו, ברכות
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ממש, בקרוב צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - ועיקרית פנימית הכי להברכה ועד
השלישי. המקדש בית חנוכת את יחגגו שאז

***

.Ê המיוחד ענינו - חנוכה של שמיני בנר המיוחד והענין החנוכה, ענין כללות אודות לעיל האמור
במשך  "צבאותֿהשם" של הכינוסים לכל המשותף הכללי הענין (מלבד חנוכה בימי שמתקיים כינוס של

ושנה. שנה בכל חנוכה של שמיני ויום חנוכה לימי שייך - השנה) זמני כל

ולגבי  שעברה, בשנה חנוכה ימי לגבי חידוש - זו בשנה חנוכה בימי מיוחד ענין ישנו לזה, ונוסף
לטובה. עלינו הבא בשנה חנוכה ימי

חנוכה  לימי בנוגע רק ולא ה', בעבודת והוראה לימוד יש זו, בשנה המיוחד מהענין שגם ומובן,
ד). סעיף (כנ"ל כולה השנה כל על ופועל שנמשך באופן גם אלא עצמם,

.Á:'הקהל 'שנת היותה - זו שנה של יחודה

ישראל, כל מתאספים היו השמיטה, שנת שלאחרי הסוכות בחג הנה מכונו, על  עמד כשביתֿהמקדש
ה' יראת בעניני לעוררם התורה, מן פרשיות לפניהם קוראין והיו לביתֿהמקדש, והטף והנשים האנשים

שכתוב  כמו גו'22– הזאת התורה את תקרא גו' הסוכות בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ
כל  אלקיכם ה' את ליראה גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם, את הקהל

הימים".

- הזה בזמן גם דוגמתם ויש להיות צריכים קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן שהיו הענינים כל והנה,
תקנום" תמידין כנגד "תפילות הקרבנות, בענין שמצינו זהֿעתה,23כפי שהתפללנו מנחה תפילת כמו ,

הערביים. בין של קרבן במקום ובאה שמזכירה

בזמנים  אלא ויום, יום בכל שייכים שאינם שבביתֿהמקדש הענינים לשאר בנוגע גם מובן ומזה
הזה. בזמן גם דוגמתו להיות שצריך – ה"הקהל" ענין כמו ה'שטורעם', בכל נעשים היו שאז מיוחדים,

.Ë:'הקהל 'שנת – זו בשנה חנוכה בימי בכינוס המיוחד החידוש וזהו

העם, את "הקהל - וטף ונשים אנשים בו כשמשתתפים ובפרט "הקהל", של ענין הוא – "כינוס"
והטף". והנשים האנשים

חנוכה, בימי כשמתקיים ובפרט ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל חיזוק להוסיף - הכינוס של ותוכנו
ד"הקהל", התוכן ובדוגמת עלֿדרך – הוא ד), סעיף (כנ"ל אור" ותורה מצוה "נר ענין מודגש שבהם

אלקיכם". ה' את ליראה גו' הזאת התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו "למען

"צבאותֿהשם": של לכינוס - מיוחדת ושייכות

ובנוגע  הצבא, של (הרמטכ"ל) העליון למפקד ויראה ביטול משמעת, - הוא הצבא של היסוד
- d'ל"צבאותֿהשם" z`xi זהֿעתה שאמרתם עובדו 5(כפי אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ה' "והנה

אלקיכם".14כראוי" ה' את "ליראה - ד"הקהל" הענין תוכן גם שזהו ,(

ואחד ו  אחד שכל – הקהל' ב'שנת חנוכה בימי "צבאותֿהשם" של מכינוס המיוחדת ההוראה זוהי
האנשים  העם, את "הקהל בענין לפעול הקהל', 'שנת זו, בשנה הימים את לנצל צריך מאתנו, מכם,

והטף". והנשים

ישראל, ילדי שאר את ולהקהיל לאסוף שצריכים - ל"צבאותֿהשם" השייכים ישראל מילדי החל
ל"צבאותֿהשם" יצטרפו הם שגם עליהם ולפעול ה', את ליראה שיעוררום דבריֿתורה בפניהם ולומר

כו', נוספים ילדים על וישפיעו
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ואילך.22) יו"ד לא, ב.23)וילך כו, ברכות
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אנשים  ויקהילו יאספו הם שגם ולעוררם הגדולים, ואחיותיהם אחיהם הוריהם את ולהקהיל לאסוף וכן
ה'". את "ליראה ויעוררום עליהם) לפעול יותר קשה (שלילדים מבוגרים ונשים

.È"מדה כנגד "מדה היא הקב"ה של שמדתו אומרת שהתורה "הקהל 24ומכיון בענין הפעולה הרי -
עלֿידי  השלישי, בביתֿהמקדש "הקהל" מצות לקיים יוכלו שבו הזמן את יותר עוד ממהרת העם" את

היעוד  קיום עדי המשיח, כולה.25מלך הבריאה בכל הקב"ה של מלכותו גילוי המלוכה", לה' "והיתה

"את  מנחה: בתפילת זהֿעתה שביקשנו כפי ממש, בימינו במהרה צדקנו משיח ביאת - ובפשטות
דייקא. "מהרה" תצמיח", מהרה עבדך דוד צמח

וילדי  יחדיו, וכולנו מאתנו ואחד אחד שכל ברחמים", לציון בשובך עינינו "ותחזינה - ומיד ותיכף
תחלה" הכירוהו "הם בראש, עם 26ישראל ביחד לציון, הקב"ה שיבת את בשר, בעיני בפועל, רואים -

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר ל"ארץ ישראל כל גופא 27שיבת ושם ,
ממש. בימינו במהרה ולביתֿהמקדש, הקודש להר הקודש, עיר לירושלים -

.‡È,חנוכה בימי ובפרט הצדקה. ענין – השלישי בעמוד לסיים זה, כינוס דוגמת כינוס בכל נהוג
ב). (סעיף לעיל כמוזכר חנוכה', 'דמי לתת ישראל כמנהג

אחת  ומטבע חנוכה', 'דמי עבור - סמלי באופן - אחת מטבע מכם ואחד אחד לכל עתה יתנו ולכן,
לצדקה.

עיניכם. ראות כפי טוב, דבר עבור  בה להשתמש כדי אחת, מטבע עוד - לזה ונוסף

.·È;המטבעות נתינת עם ובשייכות בקשר והוראה לימוד עוד להוסיף ויש

מקום  אצלם תופסת נחושת), של אפילו או וכסף, זהב של (מטבע מתכת של שמטבע ילדים, של טבע
xzei.ממון של שווי לו שיש מנייר

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל שהרי - בתורה מקור לו יש דבר שכל תיתכן 28ומכיון לא ולכן ,
כמו  בכסף, קנין בהלכות דוגמתו מצינו - בתורה לזה דוגמא יש אלאֿאםֿכן בעולם דבר של מציאות
בזה) (וכיוצא כסף  של  במטבע להיות שצריך כסף, של בקנין חפץ כשקונים ועלֿדרךֿזה אשה, קידושי

כאן אין דבר של שלאמיתתו מכיון ממון, שווי לו שיש בנייר ולא oennממש, ieeyכיֿאם ,zeaiigzd xhy
זה אין ולכן המדינה, באוצר כיסוי כנגדו לשינויים sqkשיש בהתאם משתנה שערכו לכך (נוסף שטר אלא ,

כו'). המדינה במנהג

ה': בעבודת וענינו

ש  באופן - היא בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות יהודי של חלקו 'ziadÎlra'ונעשהdpewעבודתו על
שנותן עלֿידיֿזה eadfeבעולם, etqk.ומצוותיו תורתו הקב"ה, עבור כו', והתענוג הרצון היינו, כו',

שמקבל  רק לא כלומר, ממון, של התחייבות בו שיש בנייר ולא ממש, של בכסף להיות צריך זה וקנין
ומיד. תיכף ממש בפועל מעשה אלא זמן, לאחרי עבודתו שיעשה ומתחייב טובה החלטה עצמו על

ל"צבאותֿהשם  בנוגע יבוא ועלֿדרךֿזה שכאשר שמחליט בלבד זו שלא - היצרֿהרע עם במלחמתם "
שלא  היצרֿהרע של מציאותו את מבטל ומיד תיכף אלא מציאותו, את יבטל אזי לבלבלו, היצרֿהרע
אך  שלו והתענוג הרצון את ומוסר אמותיו, מארבע לגמרי וזורקו כלל, וממשות תפיסתֿמקום לו תהיה

ומצוותיה. תורה קדושה, לעניני ורק

צריך  אלא 'מדריך', שהוא הנייר על לרשום מספיק שלא - ל'מדריכים' גם נוגע זה שענין [ולהעיר,
'מדריך' ynnלהיות lreta,"צבאותֿהשם" של הרמטכ"ל הקב"ה, של רצונו עלֿפי הילדים להדריך ,
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ואילך.24) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
בסופו.25) עובדי'
ב.26) יא, סוטה

יב.27) יא, עקב
רע"ב.28) קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר

g"nyz'd zah ycegÎy`xc 'a ,'b mei zgiy

את  "ליראה - אחד דבר רק שישאר באופן כו' תאוותיו את שמבטל היינו, וזהב, כסף שנותן עלֿידי ֿזה
הילדים  את שמבלבל מדריך יהיה שלא (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כדבעי הילדים הדרכת גם תהיה שאז ה'",
נוכחותו  את להפגין כדי וכו', בידיו ומסמן ביניהם שמסתובב עלֿידיֿזה כו' דבריֿתורה משמיעת

כ'מדריך')].

מעשה  להיות צריך אלא והתחייבויות, בהבטחות להסתפק שאין - המטבעות מנתינת ההוראה וזוהי
העיקר" הוא "המעשה ממש,29בפועל, בפועל צדקנו משיח את להביא שצריכים בזמן כשנמצאים ובפרט ,

ולא  בפועל, במעשה ומצוות התורה בעניני העבודה להיות שצריכה בוודאי הרי טפחים, מעשרה למטה
בשובך  עינינו ש"תחזינה ומצפה מקווה ישראל, כלל בתוככי מאתנו, ואחד אחד כל שהרי למחר, לדחות

ממש. בימינו בקרוב ברחמים" לציון

.‚È,"מ"צבאותֿהשם ואחד אחד לכל המטבעות יחלקו מעריב תפילת לאחרי הנה, - לפועל ובנוגע
אחת  מטבע  חנוכה, דמי - אחת מטבע כאמור. מטבעות, שלוש - כאן הנמצאים למבוגרים גם ובזכותם

ואחד. אחד כל שיחליט טוב דבר עבור - אחת ומטבע לצדקה, לתת שליחות -

– השלישית והגאולה השלישי ביתֿהמקדש ראיית את יותר עוד ימהרו הענינים ששלושת ויהיֿרצון
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה

ביתֿהמקדש  "שיבנה הניגון - הגאולה ענין עם הקשור שמח בניגון (כרגיל) יסיימו לכך, ובהתאם
ממש.במה  בימינו במהרה בימינו", רה

בימינו". במהרה ביתֿהמקדש שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי' [השליחֿציבור

כנ"ל]. המטבעות, את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן - ערבית תפילת לאחרי
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את  "ליראה - אחד דבר רק שישאר באופן כו' תאוותיו את שמבטל היינו, וזהב, כסף שנותן עלֿידי ֿזה
הילדים  את שמבלבל מדריך יהיה שלא (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כדבעי הילדים הדרכת גם תהיה שאז ה'",
נוכחותו  את להפגין כדי וכו', בידיו ומסמן ביניהם שמסתובב עלֿידיֿזה כו' דבריֿתורה משמיעת

כ'מדריך')].

מעשה  להיות צריך אלא והתחייבויות, בהבטחות להסתפק שאין - המטבעות מנתינת ההוראה וזוהי
העיקר" הוא "המעשה ממש,29בפועל, בפועל צדקנו משיח את להביא שצריכים בזמן כשנמצאים ובפרט ,

ולא  בפועל, במעשה ומצוות התורה בעניני העבודה להיות שצריכה בוודאי הרי טפחים, מעשרה למטה
בשובך  עינינו ש"תחזינה ומצפה מקווה ישראל, כלל בתוככי מאתנו, ואחד אחד כל שהרי למחר, לדחות

ממש. בימינו בקרוב ברחמים" לציון

.‚È,"מ"צבאותֿהשם ואחד אחד לכל המטבעות יחלקו מעריב תפילת לאחרי הנה, - לפועל ובנוגע
אחת  מטבע  חנוכה, דמי - אחת מטבע כאמור. מטבעות, שלוש - כאן הנמצאים למבוגרים גם ובזכותם

ואחד. אחד כל שיחליט טוב דבר עבור - אחת ומטבע לצדקה, לתת שליחות -

– השלישית והגאולה השלישי ביתֿהמקדש ראיית את יותר עוד ימהרו הענינים ששלושת ויהיֿרצון
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה

ביתֿהמקדש  "שיבנה הניגון - הגאולה ענין עם הקשור שמח בניגון (כרגיל) יסיימו לכך, ובהתאם
ממש.במה  בימינו במהרה בימינו", רה

בימינו". במהרה ביתֿהמקדש שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי' [השליחֿציבור

כנ"ל]. המטבעות, את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן - ערבית תפילת לאחרי
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את  "ליראה - אחד דבר רק שישאר באופן כו' תאוותיו את שמבטל היינו, וזהב, כסף שנותן עלֿידי ֿזה
הילדים  את שמבלבל מדריך יהיה שלא (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כדבעי הילדים הדרכת גם תהיה שאז ה'",
נוכחותו  את להפגין כדי וכו', בידיו ומסמן ביניהם שמסתובב עלֿידיֿזה כו' דבריֿתורה משמיעת

כ'מדריך')].

מעשה  להיות צריך אלא והתחייבויות, בהבטחות להסתפק שאין - המטבעות מנתינת ההוראה וזוהי
העיקר" הוא "המעשה ממש,29בפועל, בפועל צדקנו משיח את להביא שצריכים בזמן כשנמצאים ובפרט ,

ולא  בפועל, במעשה ומצוות התורה בעניני העבודה להיות שצריכה בוודאי הרי טפחים, מעשרה למטה
בשובך  עינינו ש"תחזינה ומצפה מקווה ישראל, כלל בתוככי מאתנו, ואחד אחד כל שהרי למחר, לדחות

ממש. בימינו בקרוב ברחמים" לציון

.‚È,"מ"צבאותֿהשם ואחד אחד לכל המטבעות יחלקו מעריב תפילת לאחרי הנה, - לפועל ובנוגע
אחת  מטבע  חנוכה, דמי - אחת מטבע כאמור. מטבעות, שלוש - כאן הנמצאים למבוגרים גם ובזכותם

ואחד. אחד כל שיחליט טוב דבר עבור - אחת ומטבע לצדקה, לתת שליחות -

– השלישית והגאולה השלישי ביתֿהמקדש ראיית את יותר עוד ימהרו הענינים ששלושת ויהיֿרצון
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה

ביתֿהמקדש  "שיבנה הניגון - הגאולה ענין עם הקשור שמח בניגון (כרגיל) יסיימו לכך, ובהתאם
ממש.במה  בימינו במהרה בימינו", רה

בימינו". במהרה ביתֿהמקדש שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי' [השליחֿציבור

כנ"ל]. המטבעות, את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן - ערבית תפילת לאחרי
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מי"ז.29) פ"א אבות

לאדון שקונה עבד עברי – "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו"7, ובפרט עפ"י מש"נ8 
וכאו"א  דלים",  "גומל  בודאי שהקב"ה  הרי  גם מלשון חביבות9,  קנין  קנין אחד",  "ישראל 

מישראל יכול לומר "לי יהושיע" – בלשון נוכח. 
ובאותיות פשוטות, שעוד קודם ביאת משיח צדקנו, הקב"ה מושיע את כאו"א מישראל 
ועוד והוא העיקר, מכיון והעשירות שבזמן הגלות נחשבת  ונותן לו עשירות בכל הענינים. 
ש"ואתם  עי"ז  דלים",  ד"גמול  הענין  מקיים  בודאי שהקב"ה  הרי  הגאולה,  לגבי  ל"דלות", 

תלוקטו לאחד אחד בני ישראל"10, בקרוב ממש11.

7( קידושין כ, א. 
8( אבות פ"ו מ"י.

9( ראה מד"ש על המשנה.
10( ישעי' כז, ב.

11( משיחת ליל ד' דחה"ס ה'תש"נ )בשיחה כאן דובר גם אודות הקשר של יום ד' דחה"ס לפסוק זה, עיי"ש(. 

הטשך טעטוד ג



נ

.g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn .c"qa
מאידיש) (תרגום

כפי ‡ היום, בפרשת להתחיל יש לראש לכל .
ניסא  פירסומי – פרסום של ובאופן הכריזו 1שכבר

בשנה  טבת, ה' זה, ביום שאירע המאורע אודות -
" היה שבו gvpשעברה, ocic"2 של הנצחון ,

.3הספרים 

יותר: ובפרטיות

אגודת  ספריית של הספרים אודות הוא המדובר
 ֿ על ונתרחבה שהוקמה ליובאוויטש, חב"ד חסידי
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של והנהלתו ובנשיאותו ידי
וביציאתו  ההיא, במדינה בהיותו עוד דורנו, נשיא
תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי לאחרי ההיא, ממדינה
שלא  נפשו שמסר (לאחרי הספרים גם ויצאו נגאלו

ומפורסם  כידוע בלעדם, לבסוף 4לצאת והגיעו ,(
אגודת  ספריית של ממדיה נתרחבו שבה זו, למדינה
היום  עד והולך ומוסיף ליובאוויטש, חב"ד חסידי
כ"ק  הוא והנהלתו זו אגודה נשיא עלֿידי הזה,
"יעקב  ז"ל, חכמינו כלשון אשר, אדמו"ר, 5מו"ח

בחיים" הוא אף בחיים זרעו מה . . מת לא ,6אבינו
ומשמש" עומד כאן אף ומשמש עומד להלן .7"מה

בקנהֿמדה  ספריה אודות שמדובר ומכיון
התורנית  היהדות עבור בלום אוצר המהוה עולמי,
אלה  ספרים של וגאולתם שנצחונם מובן, – כולה
עבור  וגאולה נצחון של ענין הוא טבת) (בה'
נצחון  – ובמיוחד כולל כולה, התורנית היהדות
התורה  דהפצת הפעולות והרחבת להמשך וגאולה
לתורת  עד חוצה, המעיינות והפצת והיהדות

באופן  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק החסידות
והולך" כל 1ד"מוסיף על התגברות כדי תוך ,

והעיכובים  שלום,המניעות ודרכי נועם בדרכי ,
היו  ברבים כי גו' נפשי בשלום ד"פדה ובאופן

של 8עמדי" לנצחונו התפללו אבשלום אנשי שגם ,
.9דוד 

ודור  דוד בכל ונעשים נזכרים האלה ו"הימים
שלאחריֿזה 10גו'" בשנה זה יום בבוא כלומר, ,11,

" בשנה, שנה מדי ועלֿידיֿזה mixkfpועלֿדרךֿזה "
"miyrp הראשונה בפעם שהיו הענינים אותם "12-

הקשור  בכל רצון" ו"עת סגולה" ל"יום להקבע
הספרים. של לנצחונם

לחגוג  צריכים אופן באיזה לדעת שכדי ומובן,
– ("דידן הספרים של נצחונם –mixtqdcאת

את "לשאול" יש – mnvrנצח") mixtqd,כלומר ,
זה ולברר לעיין mnvrיש mixtqa עלֿפי ולהתנהג ,
כדלקמן. הוראתם,

ובהקדמה:· .

הספרים  כל את הכולל והעיקרי הראשון הספר
כמובן, dxezהוא, xtq שכתב מספרֿתורה החל ,

לעד" בארון ו"נתנהו רבינו המקור 13משה שהוא ,
זה  ומגיהים ומעתיקים שכותבים התורה, ספרי לכל

רבינו  דמשה לספרֿתורה עד .14מזה,

פרטי  כל – הספרים כל את כולל זה וספרֿתורה
הרמב"ם  ובלשון שבעלֿפה, דתורה הענינים
המצוות  "כל תורה": "משנה לספרי בהקדמתו

שנאמר  ניתנו, בפירושן מסיני למשה לו 15שניתנו
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השבת 1) ביום ובפרט אזלינן, דמינייהו – חנוכה ימי כהוראת
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תשמ"ז.2) טבת י"ב שיחת וראה ג. פכ"ד, ויק"ר – חז"ל ל'
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בקשר  וכו' השבוע מפרשת והוראות לימודים – תשמ"ז טבת) י"ב
היום. לפרשת ובשייכות

(4.1066 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
(5- אדמו"ר) מו"ח דכ"ק הראשון (שמו ליוסף בנוגע ועד"ז

כו) מה, (פרשתנו הכתוב כלשון – יוסף" יעקב תולדות "אלה
חי". יוסף "עוד

ב.6) ה, תענית
סע"ב.7) יג, סוטה

יט.8) נה, תהלים
ה"ח.9) פ"א סוטה ירושלמי

כח.10) ט, אסתר – הכתוב ל'
לאחרי 11) – יותר עוד ובגלוי בפועל השמחה מודגשת שבו
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.(2ֿ18 ובהערות ואילך, 15
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יב.15) כד, משפטים
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g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

תורה  והמצוה, והתורה האבן לוחות את לך ואתנה
תורה  . . פירושה זו והמצוה שבכתב, תורה זו
גו'" לה' לעשות "עת מפני [אשר, פה" שבעל

לכותבם  ופירושיהן 16התירו וגמרא, משנה היינו, ,[
כפי  הרמב"ם, של לחיבורו עד וכו', הגאונים בדברי
אלו  בכל ש"בנותי לספרו בהקדמתו שכותב
אלו  מכל המתבררים דברים לחבר וראיתי הספרים
 ֿ ולאחרי קצרה", ודרך ברורה בלשון . . החיבורים
חיבור  יוסף', דה'בית ערוך' ה'שולחן חיבור זה
(הלכות  הזקן רבינו של ערוך' ה'שולחן

גדולי 17בטעמיהן  כל וספרי דינים פסקי וכן ,(
עתיד  ותיק שתלמיד מה כל לדורותיהם, ישראל

מסיני  למשה (שניתן ).18לחדש

הוא והכלל שהעיקר אףֿעלֿפי dxezוהנה, xtq
ספרֿתורה  כתיבת למצות בנוגע גם הרי, כתב 19– ,

הראשונים 20הרא"ש  "בדורות עיקרו זה שחיוב
האידנא  אבל בו, ולומדין ספרֿתורה כותבין שהיו
כנסיות  בבתי אותו ומניחין ספרֿתורה שכותבין
איש  כל על היא מצותֿעשה ברבים, בו לקרות

לכתוב משגת ידו אשר dpynישראל dxez iyneg
diyexite `xnbe מצות כי ובניו, הוא בהן להגות

היא התורה daכתיבת cenll כדכתיב ,21z` dcnle
mdita dniy l`xyi ipa והפירוש הגמרא ועלֿידי ,

לכן, בוריים, על והדינים המצוות פירוש mdידע
md פוסק וכן לכותבם". מצווה שאדם הספרים

ערוך' ב'שולחן מצוה 22הביתֿיוסף ש"האידנא
ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה חומשי .23לכתוב

צורך שאין אלה, ספרים,aezklובדורותינו
שיכולי  ספריםמכיון להשיג לומר,miqtcpdם יש –

ספרים  קניית עלֿידי גם ידיֿחובה שיוצאים
נעשה עלֿידם שגם zilkzeהנדפסים, xwir,המצוה

וידיעת  לימוד בפיהם", שימה גו' "ולמדה
.24התורה 

הראשון  הספר תורה, ספר שישנו שאף ונמצא,
כדי  מכלֿמקום, – הספרים כל את הכולל והעיקרי
בפיהם", שימה גו' "ולמדה בפועל, הלימוד שיהיה
אלא) והכללי, העיקרי בספר (לא ללמוד צריך
בפרטיות  ומפרשים המבארים הספרים בריבוי
העיקרי  שבספר הענינים כל את פרטיות ובפרטי
של  השלימות נעשה דוקא עלֿידם אשר, והכללי,

בפיהם". שימה גו' "ולמדה הספרֿתורה,

הלימוד ‚ בין בחילוק גם מודגש זה וענין .
תורה, (חומשי הספרים בשאר ללימוד בספרֿתורה

בנוגע הן – ופירושיהן) וגמרא הלימוד,onflמשנה
בנוגע הלימוד:ote`lוהן

onf– בספרֿתורה והקריאה הלימוד הלימוד:
בשני  השבת, ביום קבועים, בזמנים אלא אינו
תורה  בספר קורין אז וגם בזה, וכיוצא וחמישי,
כל  ואילו בתורה, והקורא לתורה העולה רק עצמו
חומשים  מתוך הקריאה את שומעים הציבור
חיוב  – ספרים לשאר בנוגע מהֿשאיןֿכן הנדפסים.

פנוי. רגע ובכל ויום, יום בכל הוא בהם הלימוד

ote`e– תורה בספר והקריאה הלימוד הלימוד:
ושלימותו  בכבודו הזהירות בתכלית להיות צריכים
 ֿ בספר לגעת שלא לזהירות עד הספרֿתורה, של

וכו' מפה ללא ללימוד 25תורה בנוגע מהֿשאיןֿכן .
באופן  להיות צריך שהלימוד אף – ספרים בשאר
לזהירות  כלל בדומה שלא זה הרי וכו', כבוד  של

תורה. בספר בקריאה

בספרֿתורה  שהקריאה – החילוק ונקודת
קדושת  אם) כי הלימוד, תוכן הבנת (לא עיקרה

כו' והאותיות בשאר 26הענין הלימוד ואילו ,
בשביל  הוא והדינים הספרים המצוות פירוש לדעת

היטב  להבין וההעמקה העיון עלֿידי בוריים, על
הלימוד  שבזמן הדברים מטבע והרי, כו', בשכלו
מלוא  להקדיש איֿאפשר כו' והשגה בהבנה
של  שלימותן על ושמירה לזהירות תשומתֿהלב
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וש"נ.16) אֿב. ס, גיטין
אדה"ז.17) לשו"ע ההקדמה לשון
(18.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ב. יט, מגילה ראה
תורה 19) ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות

השירה, את לכם כתבו ועתה יט) לא, (וילך שנאמר לעצמו,
ס"ת  הל' (רמב"ם כו'" זו שירה בו שיש תורה לכם כתבו כלומר,

רפ"ז).
תורה.20) ספר הל' ריש קטנות הלכות
יט.21) לא, דברים
ס"ב.22) סע"ר יו"ד
סק"ח.23) שם ופרישה (דרישה דעות לכמה – מזה ויתירה

משנה  בחומשים רק היא "האידנא" המצוה סק"ה) שם ש"ך
בס"ת. ולא כו', וגמרא

(2417 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה – בזה השקו"ט פרטי
ואילך.
יו"ד 25) שו"ע ה"ו. פ"י ס"ת הל' רמב"ם בסופה. מגילה ראה

ס"ד. סרפ"ב
לתורה 26) עולה קאמר, מאי ידע שלא עםֿהארץ גם ולכן,

וש"נ). ספ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' התורה ברכת ומברך
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הוא  כדבעי הלימוד – ואדרבה הלימוד, ספרי
למשנהו  אחד ומספר ושוב, הלוך שמדפדף באופן
מרוב  ונקרעים בלים הלימוד שספרי עד וכו',

המשנה 27השימוש  לשון עלֿדרך והפך 28, בה "הפך
בה". ובלה . . בה

את  גם מדגיש עצמו שהספרֿתורה ונמצא,
שגדלה  שאף ("פירושה"), ספרים דשאר המעלה
מכלֿמקום, הספרֿתורה, וקדושת מעלת ביותר
ישראל  בני את "ולמדה – הספרֿתורה שלימות
בשאר  הלימוד עלֿידי הוא – בפיהם" שימה
המצוות  "פירוש יודעים שעלֿידם דוקא, הספרים

בוריים". על והדינים

ספרים „ מתוך הלימוד שהדגשת להוסיף, ויש .
ל"פירושה" בנוגע רק לא – היא הנדפסים
שבהם  הנדפסים ספרים מתוך ללמדו (שבהכרח
בנוגע  גם אלא שבכתב), דתורה ה"פירוש" נכתב

עצמה: שבכתב לתורה

עם  פרשיותיו להשלים יחיד דכל לחיוב בנוגע
כל 29הציבור  כולה התורה כל ש"שומע לכך שנוסף ,

פרשת  שבוע בכל לעצמו לקרות חייב בציבור, שבת
תרגום" ואחד מקרא שנים השבוע מצינו 30אותה –

ב' פסוק (כל הפרשה לקרוא נוהג היה שהאריז"ל
כשר  ספרֿתורה מתוך רבינו 31פעמים) מביא וכן .

שלו  ערוך' ב'שולחן רגיל 32הזקן שהוא ש"מי
מקרא  שנים שיקרא טוב פה בעל טעמים בפסקי

שבת". וערב שבת ערב בכל כשר בספרֿתורה

רב" "מעשה – בפועל המנהג 33ואףֿעלֿפיֿכן,

נשיאינו, רבותינו אצל וכן ישראל, גדולי אצל גם –
כשר, ספרֿתורה מתוך (לא מקרא שנים שקורין

דוקא אלא  הנדפסים חומשים מתוך שבזה 34) ,
(נוסף  הנדפסים דספרים העילוי יותר עוד מודגש
 ֿ הספר של השלימות עיקר נעשה שעלֿידם לכך
וידיעת  לימוד בפיהם", שימה גו' "ולמדה תורה,

בוריים). על והדינים המצוות פירוש

ובהקדמה:‰ – בהנ"ל מובן עלֿפיֿזה .

יקר  דבר של נצחונו – העולם הנחות עלֿפי
בזה  הוא, ומרגליות, טובות אבנים כמו ערך,
הכי  במקום שמירתו עלֿידי בכבודו שמוסיפים
שלא  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בו, יגעו שלא מכובד,

לזמן. מזמן לראותו – היותר ולכל בו, ישתמשו

בנוגע  – קדושה בעניני גם דוגמתו ומצינו
המקדש: בית לבנין

ויגש  פרשת השבוע, דפרשת חסידות ,35בדרושי
המשכן, לגבי המקדש דבית העילוי מבואר

ארזים" בתינו "קורות מארזים, היה ,36שהמשכן
העילוי  בו שניתוסף המקדש, ובית הצומח. מין

מתהלך "ואהיה רק (לא קבע ),lde`a"37דדירת
ובדוגמת mipa`nהיה עלֿדרך – הדומם מין דוקא,

יוסף  לגבי דומם) בחינת (ביטול, דיהודה העילוי
לבוא, לעתיד צומח) בחינת וריבוי, תוספת (לשון

יהודה" אליו ד"ויגש הענין שיהודה 38שבמקום ,
יהודה  יתעלה ממנו, השפעה לקבל ליוסף נגש

בהפטרה  שכתוב כמו מיוסף, למעלה "הנה 39להיות
אותם ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח eilrאני

אחד  לעץ ועשיתים יהודה עץ את ממנו) (למעלה
גו' עליהם מלך דוקא) (מיהודה דוד ועבדי גו'

לעולם" להם .40נשיא

מאבנים  להיות הוצרך המקדש שבית אף והנה,
טובות  מאבנים בנוהו לא מכלֿמקום, – דוקא
טובות  אבנים ואילו סתם. מאבנים אלא ומרגליות,
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(27. מדעתו שלא בהן ללמוד אסור חבירו של "ספרים ולכן,
שיקרעו  עד הרבה בהן יקרא שמא חושש הספרים דבעל משום .
וכן  וש"נ), סי"ג. סי"ד או"ח אדה"ז (שו"ע משמושם" מרוב
בהן  שיכנס כדי לגוללן שצריך אצלו, שהופקדו או ספרים המוצא
"לא  – בהם לקרות רשות לו יש שאז, יום, ל' בכל פ"א מהאויר

ל  שלא פרשה ולא וישנה, פרשה ששוהה יקרא מפני מעולם, מדה
מציאה  הל' חו"מ (שם הספר" ומקלקל ואילך אילך ומושך הרבה
ללמוד  מתירים יש חכם לתלמיד בנוגע ורק וש"נ), סכ"ה. ופקדון

וש"נ). סכ"ו. (שם אצלו הפקידו דהכי אדעתא ודאי כי, בהם,
מכ"א.28) פ"ה אבות
ספי"ג.29) תפלה הל' רמב"ם סע"א. ח, ברכות
רסרפ"ה.30) שבת הל' או"ח ואדה"ז שו"ע
הלימוד.31) הנהגת שער פע"ח ו'. ליל ענין הכוונות שער

התרגום  לו קורא שהי' אחד תלמיד לו "הי' – לתרגום ובנוגע
אבל  שם. הכוונות (שער אחריו" אומר והוא התרגום, ספר מתוך

שומע"). הי' זלה"ה "ומורי שם: בפע"ח
ס"ד.32) שם
וש"נ.33) א. כא, שבת ראה

את 34) גם בעצמם לקרוא שיוכלו כדי הוא שהטעם אף
המקרא. עם ביחד בחומשים שנדפס התרגום,

ועוד.35) שם. תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
יז.36) א, שה"ש
ו.37) ז, ש"ב
פרשתנו.38) ריש
יטֿכה.39) לז, יחזקאל
חנוכה 40) שלאחרי דשבת העילוי מודגש זה שבענין וי"ל,

בארוכה  (ראה המשכן לגבי המקדש מעלת בדוגמת – חנוכה לגבי
תשמ"ז). ויגש ש"פ משיחות קונטרס
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הוא  כדבעי הלימוד – ואדרבה הלימוד, ספרי
למשנהו  אחד ומספר ושוב, הלוך שמדפדף באופן
מרוב  ונקרעים בלים הלימוד שספרי עד וכו',

המשנה 27השימוש  לשון עלֿדרך והפך 28, בה "הפך
בה". ובלה . . בה

את  גם מדגיש עצמו שהספרֿתורה ונמצא,
שגדלה  שאף ("פירושה"), ספרים דשאר המעלה
מכלֿמקום, הספרֿתורה, וקדושת מעלת ביותר
ישראל  בני את "ולמדה – הספרֿתורה שלימות
בשאר  הלימוד עלֿידי הוא – בפיהם" שימה
המצוות  "פירוש יודעים שעלֿידם דוקא, הספרים

בוריים". על והדינים

ספרים „ מתוך הלימוד שהדגשת להוסיף, ויש .
ל"פירושה" בנוגע רק לא – היא הנדפסים
שבהם  הנדפסים ספרים מתוך ללמדו (שבהכרח
בנוגע  גם אלא שבכתב), דתורה ה"פירוש" נכתב

עצמה: שבכתב לתורה

עם  פרשיותיו להשלים יחיד דכל לחיוב בנוגע
כל 29הציבור  כולה התורה כל ש"שומע לכך שנוסף ,

פרשת  שבוע בכל לעצמו לקרות חייב בציבור, שבת
תרגום" ואחד מקרא שנים השבוע מצינו 30אותה –

ב' פסוק (כל הפרשה לקרוא נוהג היה שהאריז"ל
כשר  ספרֿתורה מתוך רבינו 31פעמים) מביא וכן .

שלו  ערוך' ב'שולחן רגיל 32הזקן שהוא ש"מי
מקרא  שנים שיקרא טוב פה בעל טעמים בפסקי

שבת". וערב שבת ערב בכל כשר בספרֿתורה

רב" "מעשה – בפועל המנהג 33ואףֿעלֿפיֿכן,

נשיאינו, רבותינו אצל וכן ישראל, גדולי אצל גם –
כשר, ספרֿתורה מתוך (לא מקרא שנים שקורין

דוקא אלא  הנדפסים חומשים מתוך שבזה 34) ,
(נוסף  הנדפסים דספרים העילוי יותר עוד מודגש
 ֿ הספר של השלימות עיקר נעשה שעלֿידם לכך
וידיעת  לימוד בפיהם", שימה גו' "ולמדה תורה,

בוריים). על והדינים המצוות פירוש

ובהקדמה:‰ – בהנ"ל מובן עלֿפיֿזה .

יקר  דבר של נצחונו – העולם הנחות עלֿפי
בזה  הוא, ומרגליות, טובות אבנים כמו ערך,
הכי  במקום שמירתו עלֿידי בכבודו שמוסיפים
שלא  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בו, יגעו שלא מכובד,

לזמן. מזמן לראותו – היותר ולכל בו, ישתמשו

בנוגע  – קדושה בעניני גם דוגמתו ומצינו
המקדש: בית לבנין

ויגש  פרשת השבוע, דפרשת חסידות ,35בדרושי
המשכן, לגבי המקדש דבית העילוי מבואר

ארזים" בתינו "קורות מארזים, היה ,36שהמשכן
העילוי  בו שניתוסף המקדש, ובית הצומח. מין

מתהלך "ואהיה רק (לא קבע ),lde`a"37דדירת
ובדוגמת mipa`nהיה עלֿדרך – הדומם מין דוקא,

יוסף  לגבי דומם) בחינת (ביטול, דיהודה העילוי
לבוא, לעתיד צומח) בחינת וריבוי, תוספת (לשון

יהודה" אליו ד"ויגש הענין שיהודה 38שבמקום ,
יהודה  יתעלה ממנו, השפעה לקבל ליוסף נגש

בהפטרה  שכתוב כמו מיוסף, למעלה "הנה 39להיות
אותם ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח eilrאני

אחד  לעץ ועשיתים יהודה עץ את ממנו) (למעלה
גו' עליהם מלך דוקא) (מיהודה דוד ועבדי גו'

לעולם" להם .40נשיא

מאבנים  להיות הוצרך המקדש שבית אף והנה,
טובות  מאבנים בנוהו לא מכלֿמקום, – דוקא
טובות  אבנים ואילו סתם. מאבנים אלא ומרגליות,
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(27. מדעתו שלא בהן ללמוד אסור חבירו של "ספרים ולכן,
שיקרעו  עד הרבה בהן יקרא שמא חושש הספרים דבעל משום .
וכן  וש"נ), סי"ג. סי"ד או"ח אדה"ז (שו"ע משמושם" מרוב
בהן  שיכנס כדי לגוללן שצריך אצלו, שהופקדו או ספרים המוצא
"לא  – בהם לקרות רשות לו יש שאז, יום, ל' בכל פ"א מהאויר

ל  שלא פרשה ולא וישנה, פרשה ששוהה יקרא מפני מעולם, מדה
מציאה  הל' חו"מ (שם הספר" ומקלקל ואילך אילך ומושך הרבה
ללמוד  מתירים יש חכם לתלמיד בנוגע ורק וש"נ), סכ"ה. ופקדון

וש"נ). סכ"ו. (שם אצלו הפקידו דהכי אדעתא ודאי כי, בהם,
מכ"א.28) פ"ה אבות
ספי"ג.29) תפלה הל' רמב"ם סע"א. ח, ברכות
רסרפ"ה.30) שבת הל' או"ח ואדה"ז שו"ע
הלימוד.31) הנהגת שער פע"ח ו'. ליל ענין הכוונות שער

התרגום  לו קורא שהי' אחד תלמיד לו "הי' – לתרגום ובנוגע
אבל  שם. הכוונות (שער אחריו" אומר והוא התרגום, ספר מתוך

שומע"). הי' זלה"ה "ומורי שם: בפע"ח
ס"ד.32) שם
וש"נ.33) א. כא, שבת ראה

את 34) גם בעצמם לקרוא שיוכלו כדי הוא שהטעם אף
המקרא. עם ביחד בחומשים שנדפס התרגום,

ועוד.35) שם. תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
יז.36) א, שה"ש
ו.37) ז, ש"ב
פרשתנו.38) ריש
יטֿכה.39) לז, יחזקאל
חנוכה 40) שלאחרי דשבת העילוי מודגש זה שבענין וי"ל,

בארוכה  (ראה המשכן לגבי המקדש מעלת בדוגמת – חנוכה לגבי
תשמ"ז). ויגש ש"פ משיחות קונטרס

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

דכהן  כהונה בבגדי ואפוד לחושן נועדו ומרגליות,
ולתפארת" "לכבוד .41גדול

מספרֿתורה, – יותר וקרובה נוספת וראיה
הקודש, בארון גדול, בכבוד אותו ששומרים
יותר  ולהדרו ולכבדו מקום תורה לספר "לייחד

.42מדאי"

היא  ששלימותו מדגיש עצמו הספרֿתורה אבל,
ספרים  בשאר כו' והיגיעה הלימוד עלֿידי
ונמצא, יוםֿיומי. ללימוד בהם שמשתמשים
כמפורש  – התורה עלֿפי הספרים של שנצחונם
ולהבא  שמכאן בכך (לא הוא – עצמם בספרים
וכו', בהם ליגע שלא גדול, בכבוד עליהם ישמרו
בארון  ספרֿתורה על השמירה ובדוגמת עלֿדרך
יותר  עוד שמוסיפים אדרבה) אלא כו', הקודש
שמוסיפים  ככל ואדרבה בספרים, ולימוד בשימוש

יותר ניתוסף בספרים, ללמוד של mceakaיותר
לימוד), מרוב הספר ויקרע יבלה אם (גם הספרים
של  והשלימות בכבוד גם ניתוסף שעלֿידיֿזה ועד
הקודש  בארון לשומרו (שחייבים הספרֿתורה
גו' "ולמדה כאמור, ותכליתה, שעיקרה וכו'),
הנדפסים. בספרים הלימוד עלֿידי בפיהם", שימה

 ֿ בתנאֿדבי כדאיתא – ז"ל  חכמינו ובלשון
רבה  תורה 43אליהו לעולם, קדמו דברים "שני

אומר  כשהוא קודם, מהם איזה יודע ואיני וישראל
אני  אומר ישראל, בני אל דבר ישראל בני את צו
שהתורה  היינו, קדמו", שישראל – הנביא אליהו –
של  שענינה מכיון קדמו", ש"ישראל מכריזה עצמה

הוא l`xyiהתורה ipal ieeivd ֿ בנידון ודוגמתו ,
ומטרתם  שתכליתם מכריזים עצמם שהספרים דידן,

כבודם  גם על 44(ובמילא, אפילו בהם, הלימוד – (
מרוב  ויקרעו שיבלו הספרים, של שלימותם ָחשבון

הלימוד.

Â שמכאן – לפועל בנוגע האמור מכל המורם .
בלימוד  והוספה חיזוק לידי לבוא צריך ולהבא
הבוחן" "אבן וזהו עוז, וביתר שאת ביתר התורה

(דהספרים) "דידן הספרים, של האמיתי לנצחונם
נצח".

לתורה, עתים בקביעות להוסיף  – ובפשטות
ברבים  לימוד – ובמיוחד שיושבים 45כולל "עשרה ,

בתורה" ו"פלפול 46ועוסקים חברים" "דיבוק מתוך ,
.47התלמידים"

מעשה  לידי המביא לימוד – לראש ולכל
מעשה" לידי שמביא תלמוד את 48("גדול לדעת ,(

עד  תעשינה, לא אשר ואלה יעשון אשר המעשה
ערוך' ב'שולחן הרמב"ם, בספר ההלכות, ללימוד
תורת  התורה, ובפנימיות כו', כליו ונושאי

שעלֿידיֿזה  המצוות 49החסידות, לקיים יכולים
אהבתו  יחודו, ה', אמונת רגע, בכל תמידי שחיובן

כו' שכתוב 50ויראתו כמו אביך 51, אלקי את "דע
שלם". בלבב ועבדהו

הוא  עצמו שהלימוד – עיקר זה וגם ועוד,
עצמותי  "כל מציאותו, בכל שחודר באופן

אברים"52תאמרנה" רמ"ח בכל "ערוכה מהמוח 53, ,
שברגל  לעקב עד החיות 54שבראש בכל ,

ז"ל  חכמינו ובלשון כו', להלן 55וההתלהבות "מה
היינו, כו'", כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה
בזמן  (גם זמן ובכל אחד שבכל התורה ש"עסק
זה  דגלות ומכופל כפול בחושך גם הגלות,
. בסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא האחרון)

סיני" מהר היום קבלה כאילו בנוסח 56. כמודגש ,
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בֿמ.41) כח, תצוה
רסרפ"ב.42) יו"ד שו"ע בסופן. ס"ת הל' רמב"ם
וראה 43) ועוד). .61 ע' ה'שי"ת (סה"מ בדא"ח בכ"מ כ"ה

ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר
(הל'44) ברמב"ם היומי שיעור וחותם מסיום גם להעיר

חוקי' פי על לעשות אלא התורה כבוד "אין ספכ"ד) סנהדרין
ומשפטי'".

אלא45) נקנית התורה שאין באופן dxeaga"לפי ולא ,"
כו'" שמטפשים . . בתורה ועוסקים (ביחיד) בבד בד ש"יושבים

ה"י). פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. סג, (ברכות
מ"ו.46) פ"ג אבות
מ"ו.47) פ"ו שם
(48– ה"בֿג. שם לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. מ, קידושין

ומעשה, תלמוד הו"ע ויהודה שיוסף ויגש, פ' מדרושי ולהעיר
עם  קשורה בהפטרה) (המודגשת יוסף לגבי יהודה של ומעלתו

גדול. מעשה יהי' לבוא שלעתיד הענין
רפ"ב.49) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
(בסופה).50) החינוך ספר בריש המחבר אגרת
ב.51) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
א).52) (מז, פל"ז תניא וראה יו"ד. לה, תהלים
ה"ט.53) שם לאדה"ז ת"ת הל' רע"א. נד, עירובין
(54" ה) כו, (תולדות בקולי",awrוכמ"ש אברהם שמע אשר

תש"ח  סה"מ (ראה כו' שמע שברגל ה"עקב" שגם הפירוש כידוע
נב). ע' ח"ו "התמים" .254 ע'

וש"נ.55) א. כב, ברכות
ס 56) יתרו ב.תו"א ז,



g"nyz'dנד zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

התורה meiדברכת lkay לשון התורה", "נותן –
.57הוה 

על  לפעולה ובנוגע לעצמו, בנוגע – זה וכל
להוסיף  מישראל רבים לעורר כלומר, הזולת,
הזולת, על ההשפעה פעולת שכן, התורה, בלימוד

כמוך" לרעך "ואהבת הציווי "58עלֿפי היא ,llk
lecb"היא59בתורה "זו – מזה ויתירה ,dxezd lk
dlek"הוא פירושה ואידך ,60.

Ê בהדגשה הוא האמור שכל להוסיף, ויש .
שנת – זו בשנה ושנתldwdיתירה ,gnyz:

כל  נגד הזאת התורה את "תקרא – הקהל שנת
והנשים  האנשים העם את הקהל באזניהם ישראל
ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף
התורה  דברי כל את לעשות ושמרו אלקיכם

מפי 61הזאת" התורה פרשיות קריאת שמיעת ,
בסיני 62המלך  בו שניתנה כיום . . ויראה "באימה ,

שומעה, הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו . .
האֿל" דבר להשמיע הוא שליח כלומר,63שהמלך ,

כבמתןֿתורה  דלימוד הענין בכללות וזירוז .64חיזוק

הקב"ה, של משמחתו החל – תשמח ושנת
במעשיו" ה' ישראל 65"ישמח של ושמחתם ,

בעושיו" ישראל "ישמח שמחה 66בהקב"ה, ,
ז"ל  רבותינו כמאמר התורה, עם "ביום 67הקשורה

 ֿ ועל תורה", מתן זה השמחה) (שלימות חתונתו

– ישראל בני עלֿידי התורה בלימוד דרךֿזה
לב" משמחי ישרים ה' .68"פיקודי

– הזולת על הפעולה גם מודגשת ובשניהם
היינו, והטף", והנשים האנשים העם את "הקהל
בכל  כו') שבעם גדול (המלך, המקהיל של פעולתו
בחיריק), (תי"ו תשמח רק לא – ו"תשמח" העם;
היינו, בשבא), (תי"ו תשמח גם אלא עצמו, שמחת

תורה. בשמחת אחרים לשמח

Á:ובהקדמה – זו בשנה מיוחד ענין ועוד .

ההדגשה  אודות לעיל להאמור בהמשך
אלא) בספרֿתורה, (לא התורה בלימוד המיוחדת
שבכתב  דתורה "פירושה" נתבאר שבהם בספרים
(לאחרי  העיקריים מהספרים הרי, – למעשה הלכה

יוסף" ה"בית הוא הרמב"ם) של כמו 69חיבורו ,
כל  כולל ספר לחבר "הסכמתי בהקדמתו שכתב
ומוצאיהם  שרשיהם בביאור הנוהגים הדינים
. . הפוסקים סברות חילוקי כל עם מהגמרא
הלכה  אפסוק . . טורים ארבעה לספר לסומכו
מהם  ששנים במקום . . הסברות בין ואכריע
נשען  יוסף' ה'בית אשר ההוראה עמודי (משלשת
מסכימים  ז"ל) והרא"ש והרמב"ם הרי"ף . . עליהם
בחיבורו  ובפרט כמותם", הלכה נפסוק אחת לדעה
ערוך", "שולחן – קצרה" ודרך ברורה ש"בלשון
חומשי  לכתוב מצוה ש"האידנא כאמור, פוסק, שבו

ופירושיהן" וגמרא ומשנה .70תורה

ה  שנת היא זו שנה ze`nוהנה, yng להולדתו
ההתעוררות sqeiÎzia'd'של התחילה שכבר כפי –

ישראל  בני אחינו אצל הקודש בארץ בזה
הספרדים.

ביתר  ותגדל תלך זו שהתעוררות ויהיֿרצון,
(ספרדים  ישראל בני כל בין עוז וביתר שאת

שהם. מקום בכל ואשכנזים)

של  תורתו בלימוד להוסיף – לראש ולכל
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ובכ"מ.57) א. כג, תזריע לקו"ת
יח.58) יט, קדושים
עה"פ.59) ופרש"י תו"כ
א).60) (מא, פל"ב תניא וראה א. לא, שבת
יאֿיב.61) לא, וילך
במשנה.62) – א מא, סוטה
ה"ו.63) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
כתיבת 64) שבמצות הקצוות שני מודגשים כאן שגם להעיר,

קריאה - תורה* dxezספר xtqa משה שכתב לס"ת (עד דוקא
רבינו**),

בפועל, המעשה וידיעת לימוד על הדגשה זה, עם וביחד
ע"י  האפשרי דבר גו'", לעשות ושמרו ילמדו ולמען ישמעו "למען

דוקא. דתושב"כ) ("פירושה" ספרים בשאר הלימוד
לא.65) קד, תהלים
ב.66) קמט, שם
במשנה.67) – ב כו, תענית

dyrÎzeevn izy ,z"q zaizke ldwd zevnc zekiiyde xywd c"r (*
.jli`e 187 'r c"lg y"ewl dkex`a d`x ± zepexg`d

dxfra oixew eae dyn azky xtq :a ,ci a"a i"yxtn xirdl (**
.jlie t"x z"dr p"rtv d`xe .'ek jlnd zyxt

ט.68) יט, תהלים
כל 69) את גו' יוסף "ויכלכל – לפרשתנו מהשייכות להעיר

בהקדמתו  הב"י כמ"ש יב), (מז, הטף" לפי לחם אביו בית
כשם  "כי – יוסף" "בית החיבור שם קריאת בטעם לחיבורו

מס  נזונין יהיו כך הגוף, מזון הכל נזונין היו יוסף זה שמבית פר
הנפש". מזון

הלכות 70) גם הזה "בזמן כי, – הב"י של חיבורו גם כולל
והגהותיו  והש"ע הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות

וש"נ). רפ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' יחשבו" משנה בכלל



נה g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

התורה meiדברכת lkay לשון התורה", "נותן –
.57הוה 

על  לפעולה ובנוגע לעצמו, בנוגע – זה וכל
להוסיף  מישראל רבים לעורר כלומר, הזולת,
הזולת, על ההשפעה פעולת שכן, התורה, בלימוד

כמוך" לרעך "ואהבת הציווי "58עלֿפי היא ,llk
lecb"היא59בתורה "זו – מזה ויתירה ,dxezd lk
dlek"הוא פירושה ואידך ,60.

Ê בהדגשה הוא האמור שכל להוסיף, ויש .
שנת – זו בשנה ושנתldwdיתירה ,gnyz:

כל  נגד הזאת התורה את "תקרא – הקהל שנת
והנשים  האנשים העם את הקהל באזניהם ישראל
ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף
התורה  דברי כל את לעשות ושמרו אלקיכם

מפי 61הזאת" התורה פרשיות קריאת שמיעת ,
בסיני 62המלך  בו שניתנה כיום . . ויראה "באימה ,

שומעה, הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו . .
האֿל" דבר להשמיע הוא שליח כלומר,63שהמלך ,

כבמתןֿתורה  דלימוד הענין בכללות וזירוז .64חיזוק

הקב"ה, של משמחתו החל – תשמח ושנת
במעשיו" ה' ישראל 65"ישמח של ושמחתם ,

בעושיו" ישראל "ישמח שמחה 66בהקב"ה, ,
ז"ל  רבותינו כמאמר התורה, עם "ביום 67הקשורה

 ֿ ועל תורה", מתן זה השמחה) (שלימות חתונתו

– ישראל בני עלֿידי התורה בלימוד דרךֿזה
לב" משמחי ישרים ה' .68"פיקודי

– הזולת על הפעולה גם מודגשת ובשניהם
היינו, והטף", והנשים האנשים העם את "הקהל
בכל  כו') שבעם גדול (המלך, המקהיל של פעולתו
בחיריק), (תי"ו תשמח רק לא – ו"תשמח" העם;
היינו, בשבא), (תי"ו תשמח גם אלא עצמו, שמחת

תורה. בשמחת אחרים לשמח

Á:ובהקדמה – זו בשנה מיוחד ענין ועוד .

ההדגשה  אודות לעיל להאמור בהמשך
אלא) בספרֿתורה, (לא התורה בלימוד המיוחדת
שבכתב  דתורה "פירושה" נתבאר שבהם בספרים
(לאחרי  העיקריים מהספרים הרי, – למעשה הלכה

יוסף" ה"בית הוא הרמב"ם) של כמו 69חיבורו ,
כל  כולל ספר לחבר "הסכמתי בהקדמתו שכתב
ומוצאיהם  שרשיהם בביאור הנוהגים הדינים
. . הפוסקים סברות חילוקי כל עם מהגמרא
הלכה  אפסוק . . טורים ארבעה לספר לסומכו
מהם  ששנים במקום . . הסברות בין ואכריע
נשען  יוסף' ה'בית אשר ההוראה עמודי (משלשת
מסכימים  ז"ל) והרא"ש והרמב"ם הרי"ף . . עליהם
בחיבורו  ובפרט כמותם", הלכה נפסוק אחת לדעה
ערוך", "שולחן – קצרה" ודרך ברורה ש"בלשון
חומשי  לכתוב מצוה ש"האידנא כאמור, פוסק, שבו

ופירושיהן" וגמרא ומשנה .70תורה

ה  שנת היא זו שנה ze`nוהנה, yng להולדתו
ההתעוררות sqeiÎzia'd'של התחילה שכבר כפי –

ישראל  בני אחינו אצל הקודש בארץ בזה
הספרדים.

ביתר  ותגדל תלך זו שהתעוררות ויהיֿרצון,
(ספרדים  ישראל בני כל בין עוז וביתר שאת

שהם. מקום בכל ואשכנזים)

של  תורתו בלימוד להוסיף – לראש ולכל
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ובכ"מ.57) א. כג, תזריע לקו"ת
יח.58) יט, קדושים
עה"פ.59) ופרש"י תו"כ
א).60) (מא, פל"ב תניא וראה א. לא, שבת
יאֿיב.61) לא, וילך
במשנה.62) – א מא, סוטה
ה"ו.63) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
כתיבת 64) שבמצות הקצוות שני מודגשים כאן שגם להעיר,

קריאה - תורה* dxezספר xtqa משה שכתב לס"ת (עד דוקא
רבינו**),

בפועל, המעשה וידיעת לימוד על הדגשה זה, עם וביחד
ע"י  האפשרי דבר גו'", לעשות ושמרו ילמדו ולמען ישמעו "למען

דוקא. דתושב"כ) ("פירושה" ספרים בשאר הלימוד
לא.65) קד, תהלים
ב.66) קמט, שם
במשנה.67) – ב כו, תענית

dyrÎzeevn izy ,z"q zaizke ldwd zevnc zekiiyde xywd c"r (*
.jli`e 187 'r c"lg y"ewl dkex`a d`x ± zepexg`d

dxfra oixew eae dyn azky xtq :a ,ci a"a i"yxtn xirdl (**
.jlie t"x z"dr p"rtv d`xe .'ek jlnd zyxt

ט.68) יט, תהלים
כל 69) את גו' יוסף "ויכלכל – לפרשתנו מהשייכות להעיר

בהקדמתו  הב"י כמ"ש יב), (מז, הטף" לפי לחם אביו בית
כשם  "כי – יוסף" "בית החיבור שם קריאת בטעם לחיבורו

מס  נזונין יהיו כך הגוף, מזון הכל נזונין היו יוסף זה שמבית פר
הנפש". מזון

הלכות 70) גם הזה "בזמן כי, – הב"י של חיבורו גם כולל
והגהותיו  והש"ע הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות

וש"נ). רפ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' יחשבו" משנה בכלל

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

יוסף' והן 71ה'בית הטור, על הארוך חיבורו הן ,
הלכות  ערוך, שולחן הקצר, חיבורו ובמיוחד

כו'" מתרומות "תרומות מחיבורו 72פסוקות,
יעשון. אשר המעשה את לדעת הארוך,

ציון  עלֿידי להתעוררות בנוגע רב ומעשה
צדיקי  של הולדת ימי כמו מיוחדים, תאריכים
שנים  מספר מלאת לרגל בפרט ישראל, וגדולי
השמונה  שנת לציון החגיגות ולדוגמא: מיוחד,
 ֿ ועלֿדרך הרמב"ם, של להולדתו וחמישים מאות
בזה  וכיוצא בטבת), (בעשרים הסתלקותו ליום זה

שעלֿידיֿזה –sqezip תורה יהדות, בעניני
ynnומצוותיה, lreta במוחש שראו כפי ,

הרמב"ם  של הולדתו עם בקשר החגיגות שבעקבות
micediניתוספו itl` והתקווה הרמב"ם, ללומדי

החמש  שנת עם בקשר ההתעוררות שגם חזקה
הוספה  לידי תביא יוסף' ה'בית להולדת מאות

יוסף'. ה'בית של ספריו בלימוד

לפועל: בנוגע – ובפשטות

ששנה  מכיון אשר, ומקום, מקום בכל לעורר יש
ה'בית  של להולדתו החמשֿמאות שנת היא זו
ה'שולחן  בלימוד להוסיף ונכון ראוי – יוסף'

ערוך',

חיים", "אורח לחלק בנוגע מיוחדת והדגשה -
" המהווים דינים פסקי – הוא כן כשמו `gxeאשר

miig,היוםֿיום בחיי מישראל ואחד אחד דכל "
כל  על מורהֿהוראה רב לשאול איֿאפשר שהרי
ה'שולחן  חלקי שאר (מהֿשאיןֿכן כו' ושעל צעד

–73ערוך')

הגהות  – ערוך' דה'שולחן ה"מפה" גם כולל
רמה" ביד יוצאים ישראל "בני אשר ,74הרמ"א,

ש"יד75כידוע  הצחות) דרך (על קאי dnxהרמז "
של פסקיֿהדינים כלי nxd"`על נושאי וכן ,

של  ערוך' 'שולחן – ופשיטא ערוך', ה'שולחן

ה'שולחן  לכל ובנוגע בטעמיהן, הלכות הזקן, רבינו
ה'משנה  של חיבורו – חיים' 'אורח חלק ערוך'
זכה  חיים", החפץ "האיש להיותו אשר ברורה',

ישראל. בתפוצות חיבורו שנתקבל

באופן  להיות צריך שהלימוד – [ופשיטא
בנוגע  – ובמיוחד כולל מעשה, לידי המביא
התורה  "כל בתורה", גדול "כלל ישראל, לאהבת
ה'משנה  מחבר של כדרכו ו), סעיף (כנ"ל כולה"
אודות  בספריו שהאריך חיים', ה'חפץ – ברורה'
כו', הפכו ושלילת ישראל, דאהבת ההכרח גודל
אבק  (אפילו בלתיֿרצוי מדיבור בתכלית להזהר

ע  בזה) וכיוצא הרע "בנים לשון ישראל, איש ל
אלקיכם" לה' בכורי 76אתם "בני – מזה ויתירה ,

דהרמת 77ישראל" הענין שלילת לומר צריך ואין ,
נגד  פלסתר כתבי לכתוב או להכות חסֿושלום, יד,

ישראל  ].78בני

Ë מוכרי עם שיתדברו הצעתי, לזה, ובהמשך .
על להכריז – והמוציאיםֿלאור dgpdהספרים

zcgein של ספריו ושאר ערוך" ה"שולחן על
להולדתו, מאות החמש שנת לרגל יוסף", ה"בית
הספרים, רכישת את ולעודד להקל מטרה מתוך
שימה  גו' "ולמדה בספרים, הלימוד – ועלֿידיֿזה

בפיהם".

מצוה" גוררת על 79ו"מצוה מיוחדת הנחה –
בקשר  התורה, מקצועות בכל הספרים שאר
הזאת  התורה את "תקרא הקהל, שנת עם ובשייכות
הזאת", התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו'
"פירוש  יודעים שעלֿידם בספרים הלימוד עלֿידי

בוריים". על והדינים המצוות

È אודות גם לעורר יש – להכי דאתינן ומכיון .
שייכת  ספרים רכישת שגם כאמור, ספרים, רכישת
– ותכליתה שעיקרה ספרֿתורה, דכתיבת למצוה
הלימוד  עלֿידי בפיהם", שימה גו' "ולמדה

הנדפסים. בספרים
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התורה 71) סודות (מלבד בו שיש מישרים", "מגיד חיבורו וכן

כו'. למעשה הלכה הנהגות עניני גם כו')
א.72) סז, גיטין – חז"ל ל'
השתדלות 73) צ"ל מוריֿהוראה לרבנים בנוגע שגם ולהעיר,

מא' הסיפור כידוע – "אורחֿחיים" בחלק לבקיאות בנוגע יתירה
לו  ואמר "סמיכה", לקבלת בקשר הרגצ'ובי להגאון שבא הרבנים
כשמתעוררת  כי, תורה, ספר קריאת בהלכות ובדיוק גם שיבחן
משא"כ  כו', בספרים לעיין זמן שהות יש ההלכות, בשאר שאלה

לפסוק בהכרח הס"ת כבוד שמפני קרה"ת, בעת .cinבשאלה
ח.74) יד, בשלח

לשו"ע 75) חת"ס בהגהות (הובא סק"ג או"ח חת"ס שו"ת
ועוד. סי"ח. חמישאה מהדורא ומשיב שואל שו"ת סתכ"ט). או"ח

א.76) יד, ראה פ'
כב.77) ד, שמות
ידי 78) והידים יעקב קול "הקול כב) כז, (תולדות וכמ"ש

בבתי  מצוי יעקב של שקולו "בזמן כ: פס"ה, ב"ר וראה עשו".
עשו". ידי הידים אין כנסיות

מ"ב.79) פ"ד אבות



g"nyz'dנו zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

יותר: ובפרטיות

מישראל  ואחד אחד כל של פרטי בית בכל
(נוסף  יהדות של היסוד ספרי להיות צריכים
ספר  גם – חסידי ובבית תהלים, סידור, לחומש,
בענינים  הלכה ספרי – ובמיוחד כולל וכו'), התניא
לעתים  בהם שילמדו היוםֿיום, לחיי הנוגעים

יעשון. אשר המעשה את לדעת כדי קרובות,

לחתןֿכלה  בנוגע בית 80וכן לבנות שמתכוונים
הבית, כלי להכין ההשתדלות עם שביחד – יהודי

ומנורה" ושולחן וכסא להשתדל 81"מטה יש ,
יהיו שבבית לראש) לכל – ycew(ואדרבה ixtq,

מלא  "בית שנעשה ועד כו', בהם שילמדו
הבית 82ספרים" מציאות שכל – הפירוש כולל ,

ה"ספרים", של בתוכנם חדורים תשמישו וכלי
ז"ל  חכמינו לחכמים"83ובלשון ועד "בית -84.

מקומות  וכמה בכמה ישראל מנהג וידוע
סידור  נותנים ולכלה ש"ס, – לחתן מתנה שנותנים
בו  שהובאו עבריֿטייטש, עם סידור מנחה, קרבן
המדוברת  בשפה ישראל לנשי השייכים דינים כמה
ואינן  וכו', ויודעות לומדות שהנשים אלה, (ובימינו
שיתביישו  יתכן ואולי ל"עבריֿטייטש", זקוקות
בענינים  הלכה ספרי להן יתנו – כזו במתנה
ודרך  ברורה "בלשון הבית להנהגת השייכים
המדינה  לשפת מתורגם או הקודש, בלשון קצרה",

משובח. זה הרי המרבה וכל וכו'),

שנת  עם בקשר – זה בכל יתירה והדגשה
גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל,
גו'". לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו למען

– גם אלא ונשים, לאנשים בנוגע רק ולא
ל" בנוגע – בהמשך shובמיוחד כמודגש ,"

ולמדו mdipae"85הכתוב  ישמעו ידעו לא אשר
הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה

כמה  המדובר אודות פעם עוד לעורר יש ולכן,
ביותר, הקטנים (גם וילדה ילד שלכל פעמים
כו') לדבר מתחיל משהתינוק הבנה, לכלל שהגיעו

קודש ספרי חומש mdlynיהיו סידור, כמו: ,
שיהיו ספרים ויניחום mzeyxamzeixg`eותהלים, ,

mxcga,ותפילה תורה של חדר יעשוהו שבוודאי –
של  חדר וכן בהם, וילמדו שיתפללו עלֿידיֿזה
קופתֿצדקה  בחדרם שתהיה עלֿידיֿזה צדקה,
כמה  (כמדובר חול יום בכל צדקה יתנו שבה
להיות  צריך פרטי, חדר וכל פרטי, בית שכל פעמים

שיקו  וצדקה, תפילה תורה לי בית "ועשו בו יים
בתוכם" ושכנתי "מקדש 86מקדש בדוגמת ,87

).88מעט"

להרבות  יחששו שלא לילדים יסבירו ובוודאי
ויקרעו  שיתקלקלו מחשש בספרים -89להשתמש ָ

ספרים להם שיקנו להם שיבטיחו miycgמכיון
mixcedne.יותר עוד

‡È הפרטי לביתו בנוגע ספרים" מלא ומ"בית .
ספרים" מלא ל"בית – מישראל ואחד אחד דכל

ציבוריים: לבתים בנוגע

"מלא  להיות צריך בישראל פרטי בית כל אם
וכמה  לכמה המיועד וציבורי מרכזי בית – ספרים"
"מלא  להיות שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה מישראל,
אצל  התורה בלימוד יתוסף שעלֿידיֿזה ספרים",

זה. לבית הנכנסים אלה

ויקימו  שהקימו ומקום מקום בכל ובפשטות:
– בזה וכיוצא וצדקה, תפילה לתורה ציבורי בית
סידורים, המוכרחים, לספרים שנוסף להשתדל יש
ספרים  הרבה עוד יהיו וכו', תהילים ספרי חומשים,
התורה, מקצועות בכל – ספרים" מלא "בית –
את  להרחיב (או תורנית ספריה להקים כלומר,
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יהודה.80) בענין פרשתנו סוף מתו"א להעיר
יו"ד.81) ד, מ"ב – הכתוב ל'
ועוד.82) ב. קרח תנחומא – חז"ל ל'
מ"ד.83) פ"א אבות
"ואת 84) ובפרש"י) כח (מו, בפרשתנו ממ"ש גם להעיר

בית  לו "לתקן גושנה", לפניו להורות גו' לפניו שלח יהודה
במקום  ההתיישבות שלפני היינו, הוראה", תצא שמשם תלמוד
הוראה", תצא שמשם תלמוד "בית שם לעשות צריכים מסויים
לעשות  יש שתחלה פרטי, בבית להתיישבות בנוגע גם ודוגמתו

לחכמים". ועד "בית תלמוד", "בית בו
יג.85) לא, וילך

ח.86) כה, תרומה
א.87) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה
העילוי 88) חנוכה, שלאחרי לשבת מהשייכות גם להעיר

חנוכת  ע"ש הוא חנוכה של ענינו שהרי, – דחנוכה והשלימות
שלמעלה  (השלישי) ביהמ"ק לחנוכת הכנה וגם והמשכן, המזבח
מעשינו  ע"י – ס"ה) (כנ"ל ויגש פ' בדרושי כמבואר מהמשכן,

בתוכם". "ושכנתי הפרטי, לביהמ"ק בנוגע ועבודתינו
שיקלקלו 89) החשש יותר שגדול ביותר, לקטנים בנוגע ועד"ז

"ודגלו  הפסוק על ד) פ"ב, (שהש"ר כמארז"ל – הספרים ויקרעו
עלי  ודילוגו . . האזכרה על מדלג התינוק "אפילו אהבה", עלי
היא  (ספרים) התורה שמציאות מכיון – הדבר וטעם אהבה",

ס"ה. כנ"ל בנ"י", אל דבר בנ"י, את "צו ישראל, בשביל



נז g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

יותר: ובפרטיות

מישראל  ואחד אחד כל של פרטי בית בכל
(נוסף  יהדות של היסוד ספרי להיות צריכים
ספר  גם – חסידי ובבית תהלים, סידור, לחומש,
בענינים  הלכה ספרי – ובמיוחד כולל וכו'), התניא
לעתים  בהם שילמדו היוםֿיום, לחיי הנוגעים

יעשון. אשר המעשה את לדעת כדי קרובות,

לחתןֿכלה  בנוגע בית 80וכן לבנות שמתכוונים
הבית, כלי להכין ההשתדלות עם שביחד – יהודי

ומנורה" ושולחן וכסא להשתדל 81"מטה יש ,
יהיו שבבית לראש) לכל – ycew(ואדרבה ixtq,

מלא  "בית שנעשה ועד כו', בהם שילמדו
הבית 82ספרים" מציאות שכל – הפירוש כולל ,

ה"ספרים", של בתוכנם חדורים תשמישו וכלי
ז"ל  חכמינו לחכמים"83ובלשון ועד "בית -84.

מקומות  וכמה בכמה ישראל מנהג וידוע
סידור  נותנים ולכלה ש"ס, – לחתן מתנה שנותנים
בו  שהובאו עבריֿטייטש, עם סידור מנחה, קרבן
המדוברת  בשפה ישראל לנשי השייכים דינים כמה
ואינן  וכו', ויודעות לומדות שהנשים אלה, (ובימינו
שיתביישו  יתכן ואולי ל"עבריֿטייטש", זקוקות
בענינים  הלכה ספרי להן יתנו – כזו במתנה
ודרך  ברורה "בלשון הבית להנהגת השייכים
המדינה  לשפת מתורגם או הקודש, בלשון קצרה",

משובח. זה הרי המרבה וכל וכו'),

שנת  עם בקשר – זה בכל יתירה והדגשה
גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל,
גו'". לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו למען

– גם אלא ונשים, לאנשים בנוגע רק ולא
ל" בנוגע – בהמשך shובמיוחד כמודגש ,"

ולמדו mdipae"85הכתוב  ישמעו ידעו לא אשר
הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה

כמה  המדובר אודות פעם עוד לעורר יש ולכן,
ביותר, הקטנים (גם וילדה ילד שלכל פעמים
כו') לדבר מתחיל משהתינוק הבנה, לכלל שהגיעו

קודש ספרי חומש mdlynיהיו סידור, כמו: ,
שיהיו ספרים ויניחום mzeyxamzeixg`eותהלים, ,

mxcga,ותפילה תורה של חדר יעשוהו שבוודאי –
של  חדר וכן בהם, וילמדו שיתפללו עלֿידיֿזה
קופתֿצדקה  בחדרם שתהיה עלֿידיֿזה צדקה,
כמה  (כמדובר חול יום בכל צדקה יתנו שבה
להיות  צריך פרטי, חדר וכל פרטי, בית שכל פעמים

שיקו  וצדקה, תפילה תורה לי בית "ועשו בו יים
בתוכם" ושכנתי "מקדש 86מקדש בדוגמת ,87

).88מעט"

להרבות  יחששו שלא לילדים יסבירו ובוודאי
ויקרעו  שיתקלקלו מחשש בספרים -89להשתמש ָ

ספרים להם שיקנו להם שיבטיחו miycgמכיון
mixcedne.יותר עוד

‡È הפרטי לביתו בנוגע ספרים" מלא ומ"בית .
ספרים" מלא ל"בית – מישראל ואחד אחד דכל

ציבוריים: לבתים בנוגע

"מלא  להיות צריך בישראל פרטי בית כל אם
וכמה  לכמה המיועד וציבורי מרכזי בית – ספרים"
"מלא  להיות שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה מישראל,
אצל  התורה בלימוד יתוסף שעלֿידיֿזה ספרים",

זה. לבית הנכנסים אלה

ויקימו  שהקימו ומקום מקום בכל ובפשטות:
– בזה וכיוצא וצדקה, תפילה לתורה ציבורי בית
סידורים, המוכרחים, לספרים שנוסף להשתדל יש
ספרים  הרבה עוד יהיו וכו', תהילים ספרי חומשים,
התורה, מקצועות בכל – ספרים" מלא "בית –
את  להרחיב (או תורנית ספריה להקים כלומר,
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יהודה.80) בענין פרשתנו סוף מתו"א להעיר
יו"ד.81) ד, מ"ב – הכתוב ל'
ועוד.82) ב. קרח תנחומא – חז"ל ל'
מ"ד.83) פ"א אבות
"ואת 84) ובפרש"י) כח (מו, בפרשתנו ממ"ש גם להעיר

בית  לו "לתקן גושנה", לפניו להורות גו' לפניו שלח יהודה
במקום  ההתיישבות שלפני היינו, הוראה", תצא שמשם תלמוד
הוראה", תצא שמשם תלמוד "בית שם לעשות צריכים מסויים
לעשות  יש שתחלה פרטי, בבית להתיישבות בנוגע גם ודוגמתו

לחכמים". ועד "בית תלמוד", "בית בו
יג.85) לא, וילך

ח.86) כה, תרומה
א.87) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה
העילוי 88) חנוכה, שלאחרי לשבת מהשייכות גם להעיר

חנוכת  ע"ש הוא חנוכה של ענינו שהרי, – דחנוכה והשלימות
שלמעלה  (השלישי) ביהמ"ק לחנוכת הכנה וגם והמשכן, המזבח
מעשינו  ע"י – ס"ה) (כנ"ל ויגש פ' בדרושי כמבואר מהמשכן,

בתוכם". "ושכנתי הפרטי, לביהמ"ק בנוגע ועבודתינו
שיקלקלו 89) החשש יותר שגדול ביותר, לקטנים בנוגע ועד"ז

"ודגלו  הפסוק על ד) פ"ב, (שהש"ר כמארז"ל – הספרים ויקרעו
עלי  ודילוגו . . האזכרה על מדלג התינוק "אפילו אהבה", עלי
היא  (ספרים) התורה שמציאות מכיון – הדבר וטעם אהבה",

ס"ה. כנ"ל בנ"י", אל דבר בנ"י, את "צו ישראל, בשביל

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

כולו  הציבור לתועלת הקיימת) שיוכלו 90הספריה ,
והן  בכמות הן התורה, בלימוד ולהרבות להוסיף
בכל  ספרים בריבוי והלימוד העיון עלֿידי באיכות,

התורה. מקצועות

·È ישיר באופן השייך נוסף לענין ומכאן .
– ליובאוויטש חב"ד חסידי אגודת לספריית

עצמה, הספריה את ולהרחיב להוסיף

בהוראת  בשעתה שפורסם כפי – קריאה
אדמו"ר  מו"ח כ"ק הספריה, של ומנהלה מייסדה

זו  למדינה הספריה העתקת לאחרי דורנו, -91נשיא
ספרים, מחברי הרבנים, מכבוד שמבקשים
העתק  לשלוח מטובם שיואילו והמוציאיםֿלאור,
חסידי  אגודת של הגדולה לספריה תשורה בתור

ליובאוויטש. חב"ד

ברשותם  שיש ספרים מאספני מבקשים וכן
מעזבון  כו', נדירים מדפוסים מיוחדים, ספרים
להם  זקוקים (שאין בזה וכיוצא משפחה קרובי

ש  הגדולה לספריה לתרמם – כו') אגודת ללימוד ל
והכלל. הציבור לטובת ליובאוויטש, חב"ד חסידי

תרומות  אודות הנ"ל שבקריאה ולהוסיף,
מקצועות  בכל לספרים הכוונה היתה הספרים,
מקצועות  בשאר וכתביֿעת לספרים וגם התורה,
ה' בעבודת להוסיף יכולים אלה ספרים גם כי, כו',

המשנה  בעולמו 92(כמאמר הקב"ה שברא מה "כל
אפילו  – מזה ויתירה לכבודו"), אלא בראו לא
צורך  יש שלפעמים לתורה, שבניגוד אלה לספרים
שתשיב  מה "ודע בבחינת בהם, גם להסתכל

אלה 93לאפיקורס" ספרים בסוגי השימוש כי, (אם
שיודעים  לכך, הראויים לאותם אלא אינו

לתורתו" או ה' לעבודת בהן ).94"להשתמש

נתונה  – והכלל הציבור תודת – ותודה
אישור  למכתב ימתינו לא שהמנדבים כך, מלמפרע,
גרמא  הזמן שאין מכיון הספרים, משלוח על ותודה
ולהעיר  ואחד. אחד לכל ולאשר להשיב כלל
יש  – חשובה לספריה בזה וכיוצא ספרים שתרומת

קידושין  בדיני שמצינו עלֿדרך ש"באדם 95בזה
מינה, מתנה מקבל דקא הנאה בההיא . . חשוב

נפשה". ליה ומקניא גמרה

‚È,זה רצון" ו"עת סגולה" ש"יום ויהיֿרצון .

"עת  חצות, לאחרי השבת ביום ובפרט -
דרעוין"96רצון" "רעוא ,97 ֿ שבת במוצאי והמשכו ,

דדוד  "סעודתא מלכה, מלוה סעודת זה, קודש
משיחא" התוועדות 98מלכא על שהכריזו כפי ,

-99חסידים  להספרים בקשר

– השלימות ובתכלית המתאים באופן ינוצל
דתורה  נגלה התורה, בלימוד להוסיף כאמור,
בלימוד  מיוחדת והוספה התורה, ופנימיות
שנה  מאות החמש שנת עם בקשר ערוך' ה'שולחן
ספרים  ברכישת והוספה יוסף', ה'בית להולדת
 ֿ ועלֿאחת לילדים, גם יהודי, בית בכל תורניים
ולספריה  ציבוריים, ומוסדות בבתים כמהֿוכמה
ליובאוויטש, חב"ד חסידי אגודת של המרכזית

ישראל  כלל .100עבור

נצח" ה"דידן את יותר עוד ויזרז ימהר זה וכל
ותורה  מצוה ד"נר האור נצחון – והכללי העיקרי

האמיתית 101אור" בגאולה הגלות, חושך על
תכלית  יהיה שאז, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

"כי – התורה דלימוד תורה oeivnהשלימות תצא
–102גו'" טוב') ו'יום בשבת (גם התפילה [ובנוסח
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לעד,90) עומדת "צדקתו סע"א) נ, (כתובות ממארז"ל להעיר
לאחרים". ומשאילן ספרים הכותב זה

שצה.91) ע' חי"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק לדוגמא: ראה
ועוד.

ספ"ו.92) אבות
מי"ד.93) פ"ד שם
ואילך.94) 196 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה וראה ספ"ח. תניא

אה"ע 95) שו"ע הכ"ב. פ"ה אישות הל' רמב"ם א. ז, קידושין
ס"ט. סכ"ז

ועוד.96) תרנ"ד. תפלתי ואני ד"ה וראה א. קכט, זח"ג
ועוד.97) בסופו. תרס"ו המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב
הבדלה 98) בכוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח

ומוצ"ש.
התוועדות 99) של מעלתה בביאור הזקן רבינו מפתגם להעיר

של  שרם מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר גדולה שפעולתה חסידים,
ישראל.

מלאך  לגבי העילוי ע"ד ההדגשה טעם בביאור לומר ויש
מלאך  של כביכול, בכבודו, פגיעה זה הרי (דלכאורה, מיכאל
מהשתלשלות, שלמעלה הברכה המשכת שגם להורות – מיכאל)

בגימטריא "מיכאל" של בחינתו טובה", שמספר w"`"רוב [כידוע
בחי' על מורה ק"א ומספר דהשתלשלות, השלימות על מורה ק'
בחי' ע"י נמשכת – ג)] כב, ראה (לקו"ת בחושבן" ולא "חד

המקבל. בכלי – מיכאל של בחינתו – החסד
ויבא 100) גו' יוסף "וילקט יד) (מז, בפרשתנו ממ"ש להעיר

להשפיע  כדי האוצרות כל אסיפת פרעה", ביתה הכסף את יוסף
ואילך). ב מד, פרשתנו תו"א (ראה ישראל לכל

כג.101) ו, משלי
ג.102) ב, ישעי'



g"nyz'dנח zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

בשובך עינינו ֿ oeivl"ותחזינה הספר כולל – ["
ד"ציון". הפנימיות הקדשים, שבקודש תורה

שבה  השבוע לפרשת מהשייכות גם ולהעיר
"בתיבת כי, – ויהודה יוסף אודות oeivמדובר

ציון  כי יהודה, ובחינת יוסף בחינת מרומז
ציון, בתיבת נרמז כן גם ויהודה יוסף, בגימטריא

כתיב  הנה ודוד 103כי דוד, עיר הוא ציון מצודת
יוסף  מרומז ציון דבתיבת הרי יהודה, משבט הוא

הפסוק  נדרש ועלֿזה יגשו,104ויהודה, באחד אחד
בתיבה  נרמזו יהודה ובחינת יוסף שבחינת פירוש
יהודה  שבחינת יהודה, אליו ויגש וזהו כנ"ל, אחת
אחת  בתיבה באחד אחד בבחינת יוסף לבחינת נגש

ההפטרה 105כנ"ל" ובלשון אחד 39, לעץ "ועשיתים
לעולם". להם נשיא גו' עליהם מלך דוד ועבדי גו'

המקום  עיכבן "לא ומיד, שתיכף – ובפשטות
עין" זריזות 106כהרף של באופן "אחישנה"107, ,108

בתורה  הוגה דוד מבית "מלך צדקנו, משיח בא –
ה' מלחמות וילחם . . אביו כדוד במצוות ועוסק

gvpie ישראל נדחי ויקבץ במקומו, מקדש ויבנה . .

ה  את ויתקן . ביחד . ה' את לעבוד כולו ,109עולם
ברורה 110שנאמר  שפה עמים אל אהפוך אז כי

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם .111לקרוא

נעשה  – האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, ועוד
(מיטב  גושן בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב

מאד"112הארץ  וירבו ויפרו בה ויאחזו כסיום 113) ,
הפסק  (בלי תיכף שקורין וכפי ויגש, פרשת וחותם
מצרים  בארץ יעקב "ויחי ויחי, בפרשת בתורה)
מבחר  "טוב", בגימטירא שנה", עשרה שבע

הגלות 114שנותיו  בזמן ששייך כפי ומיד 115, ותיכף ,
והעיקרי, האמיתי דטוב השלימות תכלית –
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. בימינו במהרה
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ז.103) ה, ש"ב
ח.104) מא, איוב
ועיי"ש 105) ואילך. א תתקפג, ה') (כרך פרשתנו אוה"ת

זה  שפסוק – ציון" זו "באר השדה", באר ד"והנה הענין בביאור
הערה  (כנ"ל הספרים חזרו שבו כסלו, דב' היומי לשיעור שייך

וש"נ). .11
מא.106) יב, בא ופרש"י מכילתא
סע"א),107) לט, (סנהדרין הוא" כהן ש"אלקיכם ובפרט

וש"נ). א. כ, (שבת הן" זריזין ו"כהנים
א.108) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'

לכל 109) יקרא תפלה בית "ביתי – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז
אוה"ע  בכל הפעולה ע"י – לזה וההכנה ז). נו, (ישעי' העמים"
ע"ד  ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות לקיים
ע' ל חלק לקו"ש (ראה אוה"ע על יוסף של פעולתו ובדוגמת

וש"נ). .226
ט.110) ג, צפני'
ספי"א.111) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.112) יא שם, ו. מז, שם ובפרש"י. יח מה, פרשתנו
ס"י.113) תשמ"ז ויגש ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.114) טבת. י"ח – יום" "היום ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
הנתינתֿכח 115) היא למצרים שירידתו – יוסף של בכחו

גו' לפניכם אלקים שלחני "למחי' בגלות, גם מעמד להחזיק
נתבאר  – הֿז. מה, (פרשתנו גדולה" לפליטה לכם ולהחיות

ואילך). 222 ע' ל חלק בלקו"ש בארוכה
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הטשך ביאור לטס' שבועות ליום רביעי עט' ב

g"nyz'd zah 'd ,ybie t"y zgiy

lirlc zegiyl zenlyd
g"nyz'dzah'd,ybiet"yzgiy

יוסף': ה'בית להולדת שנה חמשֿמאות בענין ח, בסעיף

הולדת  ימי לחגוג זו חדשה להנהגה המקור מניין וטוענים: מבקשים", הם ש"תואנה אלה באים וכאן
שכתוב  מה מלבד ישראל, גדולי של הולדת ימי שיציינו מצינו לא הראשונים בדורות הרי בזה, וכיוצא

"יום  אודות פרעה"...1בתורה את הולדת

חדשים  למנהגים בנוגע סופר' ה'חתם של הידוע הפתגם את מזכירים לטענתם, והוכחה ראיה ובתור
התורה", מן אסור ש"חדש והיהדות) התורה ברוח שאינם חדשים מנהגים אודות בשעתו שנאמר (פתגם
ויראת  בתורה שמוסיפים ענינים כנידוןֿדידן, לענינים שייך זה שפתגם מישהו לשכנע שיצליחו בחשבם,

כו'. שמים

הוא  הקדושה, והיפך השמאל מצד או והקדושה, הימין מצד הוא מסויים ענין אם לדעת הבוחן' 'אבן
לאו. אם ומצוותיה, תורה  יהדות , בעניני והוספה חיזוק לידי מביא זה ענין אם ממש: בפועל התוצאה -

בפועל  התוצאות את במוחש ראו - הרמב"ם להולדת שנה 850 מלאת עם בקשר לחגיגות בנוגע ובכן,
הולדתו! יום לציון החגיגות בעקבות הרמב"ם ללימוד הצטרפו - רמב"ם למדו שלא יהודים אלפי ממש:

תמוז, י"ב ולדוגמא: ישראל, ונשיאי צדיקים שאר של הולדת ימי לציון לחגיגות בנוגע ועלֿדרךֿזה
התוצאות  את במוחש שרואים - הגאולה' 'בעל של הולדתו יום גם הוא הרי הגאולה, חג היותו מלבד אשר

וכו', וכו' התורה והפצת התורה לימוד יהדות, בעניני נוסף שעלֿידיֿזה ממש, בפועל אלו מחגיגות

בזה. וכיוצא חב"ד, כולל להתייסדות שנה 200 לציון החגיגות כמו דוגמתם, ענינים בשאר וכן

מצינו - ואמיתי טוב ענין שזהו לקבוע כדי בפועל למעשה התוצאה שבחינת להוסיף, nbece`ויש oirn
יוסף': ה'בית אצל גם בתורה, לפסקיֿדינים  בנוגע

פסקיֿדינים "miycegnישנם כותב שהרמב"ם פסקיֿדינים כמו ,il d`xi ל'בית בנוגע ועלֿדרךֿזה ,"
ש  לכך נוסף הרי כו', ההוראה עמודי שלשת מבין הרוב דעת עלֿפי שהכריע שכותב שאף במקומות יוסף',

- אלו הוראה עמודי שלשת מבין שנים עלֿפי להכריע ההחלטה גם אחר, באופן פוסק הכלל מן יוצאים
שלו  חידוש .2היא

שפסקיֿדינים  רואים זמן משך שלאחרי - ממש לפועל בנוגע הבוחן' 'אבן ענין דוגמת ישנו כאן וגם
בתורה. פסקֿדין של התוקף בכל ישראל, בתפוצות מתקבלים אלה מחודשים

בארץֿהקודש: זה בענין התעוררות התחילה שכבר שם,

יוסיפו  ובוודאי וכו', חברה וייסדו זה, בענין ההתעוררות את שהתחילו אלה כל של חלקם ואשרי
וכו'. להם ולעזור אליהם להצטרף רבים, יעשו וכן יראו ומהם וכהנה, כהנה אלה בפעולות

דוקא. אלה' אמות מ'ארבע להתעוררות להמתין צורך אין כגוןֿדא, ענינים שבכל ומובן,

להולדת  ה500ֿ שנת אודות ומרעיש מעורר אינני מדוע שכתב, למה במענה - אחד ליהודי עניתי
לעסוק  התחילו שכבר לאלה לעזור יכלתו כפי הוא יעשה כו', שאלות לשאול שבמקום - יוסף' ה'בית

זה. בשטח פעולתו את רואים שלא ופשיטא מאומה, ממנו שומעים לא היום ועד שמאז ולפלא, בזה.

ישראל: באהבת חיים' ה'חפץ של בדרכו הנהגה גם כולל ברורה', 'משנה עם ערוך', ה'שולחן ללימוד בנוגע שם,

להיותם  כי אליהם, שייך זה שאין יאמרו, - יוסף' ה'בית אודות שמדברים ישמעו שכאשר כאלה ישנם
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כ.1) מ, וישב
משיחות ראה 2) הי"ד המהדורות ע"ד קונטרס דספר

ואילך. 94 ע' ח"ד תשמ"ו התוועדויות – להרמב"ם



נט g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

בשובך עינינו ֿ oeivl"ותחזינה הספר כולל – ["
ד"ציון". הפנימיות הקדשים, שבקודש תורה

שבה  השבוע לפרשת מהשייכות גם ולהעיר
"בתיבת כי, – ויהודה יוסף אודות oeivמדובר

ציון  כי יהודה, ובחינת יוסף בחינת מרומז
ציון, בתיבת נרמז כן גם ויהודה יוסף, בגימטריא

כתיב  הנה ודוד 103כי דוד, עיר הוא ציון מצודת
יוסף  מרומז ציון דבתיבת הרי יהודה, משבט הוא

הפסוק  נדרש ועלֿזה יגשו,104ויהודה, באחד אחד
בתיבה  נרמזו יהודה ובחינת יוסף שבחינת פירוש
יהודה  שבחינת יהודה, אליו ויגש וזהו כנ"ל, אחת
אחת  בתיבה באחד אחד בבחינת יוסף לבחינת נגש

ההפטרה 105כנ"ל" ובלשון אחד 39, לעץ "ועשיתים
לעולם". להם נשיא גו' עליהם מלך דוד ועבדי גו'

המקום  עיכבן "לא ומיד, שתיכף – ובפשטות
עין" זריזות 106כהרף של באופן "אחישנה"107, ,108

בתורה  הוגה דוד מבית "מלך צדקנו, משיח בא –
ה' מלחמות וילחם . . אביו כדוד במצוות ועוסק

gvpie ישראל נדחי ויקבץ במקומו, מקדש ויבנה . .

ה  את ויתקן . ביחד . ה' את לעבוד כולו ,109עולם
ברורה 110שנאמר  שפה עמים אל אהפוך אז כי

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם .111לקרוא

נעשה  – האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, ועוד
(מיטב  גושן בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב

מאד"112הארץ  וירבו ויפרו בה ויאחזו כסיום 113) ,
הפסק  (בלי תיכף שקורין וכפי ויגש, פרשת וחותם
מצרים  בארץ יעקב "ויחי ויחי, בפרשת בתורה)
מבחר  "טוב", בגימטירא שנה", עשרה שבע

הגלות 114שנותיו  בזמן ששייך כפי ומיד 115, ותיכף ,
והעיקרי, האמיתי דטוב השלימות תכלית –
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. בימינו במהרה
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ז.103) ה, ש"ב
ח.104) מא, איוב
ועיי"ש 105) ואילך. א תתקפג, ה') (כרך פרשתנו אוה"ת

זה  שפסוק – ציון" זו "באר השדה", באר ד"והנה הענין בביאור
הערה  (כנ"ל הספרים חזרו שבו כסלו, דב' היומי לשיעור שייך

וש"נ). .11
מא.106) יב, בא ופרש"י מכילתא
סע"א),107) לט, (סנהדרין הוא" כהן ש"אלקיכם ובפרט

וש"נ). א. כ, (שבת הן" זריזין ו"כהנים
א.108) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'

לכל 109) יקרא תפלה בית "ביתי – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז
אוה"ע  בכל הפעולה ע"י – לזה וההכנה ז). נו, (ישעי' העמים"
ע"ד  ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות לקיים
ע' ל חלק לקו"ש (ראה אוה"ע על יוסף של פעולתו ובדוגמת

וש"נ). .226
ט.110) ג, צפני'
ספי"א.111) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.112) יא שם, ו. מז, שם ובפרש"י. יח מה, פרשתנו
ס"י.113) תשמ"ז ויגש ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.114) טבת. י"ח – יום" "היום ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
הנתינתֿכח 115) היא למצרים שירידתו – יוסף של בכחו

גו' לפניכם אלקים שלחני "למחי' בגלות, גם מעמד להחזיק
נתבאר  – הֿז. מה, (פרשתנו גדולה" לפליטה לכם ולהחיות

ואילך). 222 ע' ל חלק בלקו"ש בארוכה

g"nyz'd zah 'd ,ybie t"y zgiy

lirlc zegiyl zenlyd
g"nyz'dzah'd,ybiet"yzgiy

יוסף': ה'בית להולדת שנה חמשֿמאות בענין ח, בסעיף

הולדת  ימי לחגוג זו חדשה להנהגה המקור מניין וטוענים: מבקשים", הם ש"תואנה אלה באים וכאן
שכתוב  מה מלבד ישראל, גדולי של הולדת ימי שיציינו מצינו לא הראשונים בדורות הרי בזה, וכיוצא

"יום  אודות פרעה"...1בתורה את הולדת

חדשים  למנהגים בנוגע סופר' ה'חתם של הידוע הפתגם את מזכירים לטענתם, והוכחה ראיה ובתור
התורה", מן אסור ש"חדש והיהדות) התורה ברוח שאינם חדשים מנהגים אודות בשעתו שנאמר (פתגם
ויראת  בתורה שמוסיפים ענינים כנידוןֿדידן, לענינים שייך זה שפתגם מישהו לשכנע שיצליחו בחשבם,

כו'. שמים

הוא  הקדושה, והיפך השמאל מצד או והקדושה, הימין מצד הוא מסויים ענין אם לדעת הבוחן' 'אבן
לאו. אם ומצוותיה, תורה  יהדות , בעניני והוספה חיזוק לידי מביא זה ענין אם ממש: בפועל התוצאה -

בפועל  התוצאות את במוחש ראו - הרמב"ם להולדת שנה 850 מלאת עם בקשר לחגיגות בנוגע ובכן,
הולדתו! יום לציון החגיגות בעקבות הרמב"ם ללימוד הצטרפו - רמב"ם למדו שלא יהודים אלפי ממש:

תמוז, י"ב ולדוגמא: ישראל, ונשיאי צדיקים שאר של הולדת ימי לציון לחגיגות בנוגע ועלֿדרךֿזה
התוצאות  את במוחש שרואים - הגאולה' 'בעל של הולדתו יום גם הוא הרי הגאולה, חג היותו מלבד אשר

וכו', וכו' התורה והפצת התורה לימוד יהדות, בעניני נוסף שעלֿידיֿזה ממש, בפועל אלו מחגיגות

בזה. וכיוצא חב"ד, כולל להתייסדות שנה 200 לציון החגיגות כמו דוגמתם, ענינים בשאר וכן

מצינו - ואמיתי טוב ענין שזהו לקבוע כדי בפועל למעשה התוצאה שבחינת להוסיף, nbece`ויש oirn
יוסף': ה'בית אצל גם בתורה, לפסקיֿדינים  בנוגע

פסקיֿדינים "miycegnישנם כותב שהרמב"ם פסקיֿדינים כמו ,il d`xi ל'בית בנוגע ועלֿדרךֿזה ,"
ש  לכך נוסף הרי כו', ההוראה עמודי שלשת מבין הרוב דעת עלֿפי שהכריע שכותב שאף במקומות יוסף',

- אלו הוראה עמודי שלשת מבין שנים עלֿפי להכריע ההחלטה גם אחר, באופן פוסק הכלל מן יוצאים
שלו  חידוש .2היא

שפסקיֿדינים  רואים זמן משך שלאחרי - ממש לפועל בנוגע הבוחן' 'אבן ענין דוגמת ישנו כאן וגם
בתורה. פסקֿדין של התוקף בכל ישראל, בתפוצות מתקבלים אלה מחודשים

בארץֿהקודש: זה בענין התעוררות התחילה שכבר שם,

יוסיפו  ובוודאי וכו', חברה וייסדו זה, בענין ההתעוררות את שהתחילו אלה כל של חלקם ואשרי
וכו'. להם ולעזור אליהם להצטרף רבים, יעשו וכן יראו ומהם וכהנה, כהנה אלה בפעולות

דוקא. אלה' אמות מ'ארבע להתעוררות להמתין צורך אין כגוןֿדא, ענינים שבכל ומובן,

להולדת  ה500ֿ שנת אודות ומרעיש מעורר אינני מדוע שכתב, למה במענה - אחד ליהודי עניתי
לעסוק  התחילו שכבר לאלה לעזור יכלתו כפי הוא יעשה כו', שאלות לשאול שבמקום - יוסף' ה'בית

זה. בשטח פעולתו את רואים שלא ופשיטא מאומה, ממנו שומעים לא היום ועד שמאז ולפלא, בזה.

ישראל: באהבת חיים' ה'חפץ של בדרכו הנהגה גם כולל ברורה', 'משנה עם ערוך', ה'שולחן ללימוד בנוגע שם,

להיותם  כי אליהם, שייך זה שאין יאמרו, - יוסף' ה'בית אודות שמדברים ישמעו שכאשר כאלה ישנם
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משיחות ראה 2) הי"ד המהדורות ע"ד קונטרס דספר
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עלֿפי  ולא רמ"א", ביד יוצאים ישראל ש"בני כאמור הרמ"א, הוראת עלֿפי הם מתנהגים אשכנזים,
יוסף'... ה'בית הוראות

מאשר יותר גדולה, הכי הכבוד הדרת מתוך יוסף', ה'בית של תורתו בלימוד גדול לנו ?!...nxd"`מי

דברים  לומר ישראל, מאהבת הפכית הנהגה שלילת בהדגשת - חיים' מה'חפץ גדול לנו ומי
ישראל! איש על חסֿושלום, בלתיֿרצויים,

- יהודי על ווארט") שארפן ("א בלתיֿרצויים דברים לומר יכול שאתה בכלל אתה lyמי ecigi epa
d"awd miklnd ikln jln!

נעשה מה יודע שאינו ולא ealaובפרט ומצבו, מעמדו היטב יודע - לעצמו בנוגע ואילו חבירו, של
לכל... ומפורסם ידוע שהדבר אלא עוד,

כד  אמת אם אפילו אבל, יודע. לא אחד שאף חושב אמנם הריהוא - יודע לא אחד שאף d"awdבריו
rcei,יהודי על בלתיֿרצויים דברים לומר מעיז כיצד ואםֿכן יודע, שהקב"ה בוודאי מאמין הוא גם - ...!

ומצבו?!... מעמדו יודע שהקב"ה שמאמין בשעה בה

רחמנאֿליצלן! יד, להרמת עד מגיעים שהדברים כך, כדי ועד

אלא  אינה לישיבה בואם מטרת שכל בחוריֿישיבה, זו למטרה כשמנצלים - יותר עוד חמור והדבר
את  לסגור להם קוראים לישיבה, בואם מאז ארוך לא זמן משך לאחרי ֿ כן ואףֿעלֿפי תורה, ללמוד כדי

עשו"! ידי ל"הידים השייכים בענינים לעסוק - יעקב" קול ב"הקול לעסוק ובמקום הספרים,

נטויה! ידו ועוד ומצפצף, פה פוצה אין - זה כל ולאחרי

ביתר  שיוסיפו לעורר צריך זה הרי - ישראל אהבת היפך של בענינים ונוסף שהולך זה, מצב כשרואים
ישראל. ואחדות ישראל באהבת חדורה והיהדות, התורה הפצת וקדושה, באור עוז וביתר שאת

אמיתי  מקושר מאנ"ש, אחד כותב - והיהדות התורה בהפצת לפעולות בקשר מדווחים שכאשר ולפלא,
כמה  כבר עשו חדשים) כמה לפני אודותיו (שדובר פלוני לענין שבקשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק
התגברות  אודות בעצמו כותב מכתב ובאותו בכיוון], הולך וועג"[=זה א אויף גייט עס "און כו', אסיפות
ההוא  שבצד - שבדבר והניגוד הסתירה את מרגיש ולא חלי ולא (כנ"ל), ישראל אהבת היפך פעולות

ונוסף עושיםzelertaהולך זה בצד ואילו ישראל, אהבת לעשות..`dtiqהיפך ומחליטים ,dtiq` cer
את להגביר במקום dyrnaכו', zelirtd.

כדי  אסיפה ועוד אסיפה לערוך יש כך ולשם מסודר, בסדר להיות צריכה נכונה שפעילות אמת הן
המסקנות  שיתקבלו עד להמתין איֿאפשר זה, עם ביחד אבל טוב, הכי באופן הפעולה דרכי על להחליט

להתחיל יש אלא כו', האסיפות כל lretaשל dyrna cine skiz כדי כו' אסיפות גם לערוך זה, עם וביחד ,
xiabdle siqedl.השלימות לתכלית עד יותר, טוב באופן הפעולות את

לעיל): (כמוזכר ויגש פרשת בדרושי מדובר שאודותיו ביתֿהמקדש , מבנין - לדבר דוגמא להביא ויש

בגמרא  הורדוס".3איתא בנין זה מימיו.. מפואר בנין ראה לא בבניינו, ביתֿהמקדש ראה שלא "מי
אלא שלם, ביתֿהמקדש היה לפניו גם כלומר, שני, בית בזמן היה הורדוס בנין של siqedyוהרי, בבניינו

הורדוס". "בנין - שמו על נקרא ביתֿהמקדש שכל עד כלֿכך נעלה באופן ביתֿהמקדש

ש  בנידוןֿדידן, שהפעולה ועלֿדרךֿזה גמורה בוודאות שיודעים עד הפעולה התחלת את לדחות אין
להוסיף, להשתדל הזמן, ובמשך בפועל. במעשה ומיד תיכף להתחיל יש אלא השלימות, בתכלית תהיה
עלֿדרך  חדש, לדבר שנחשב עד שבאיןֿערוך, להוספה עד באיכות, והן בכמות הן כו', ולהגדיל להרחיב 

הורדוס". "בנין של ההוספה ובדוגמת

***
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.„È."יהודה אליו "ויגש דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.ÂË הלכה רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג
השבוע. בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות ענין וכן ברמב"ם, היומי בשיעור

עם  (ביחד שבכתב תורה - השבוע בפרשת פסוק לספרים: בנוגע לעיל המדובר עם זה כל לקשר ויש
כולה" שבעלֿפה לתורה "מקבץ תורה", -"משנה ברמב"ם היומי שיעור "פירושה"), רש"י, ,1פירוש

ד" הענין גם בזה שמודגש ובפרט התורה, פנימיות - הזוהר על אאמו"ר melyaוהערות izaye בית אל
ia`.(השביה מן ויצאה שנגאלה לאחרי נתפרסמה אבי") ("בית אאמו"ר של תורתו גם (שהרי "

.ÊË:שהעירו מה על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע

הפסוק  על ולפטרון".2א) לחבר "לאב, רש"י: ובפירוש לפרעה", לאב "וישימני

הפסוק  על "אלה 3ב) רש"י: ובפירוש בתו", דינה ואת ארם, בפדן ליעקב ילדה אשר לאה בני "אלה
יולדת  - תחילה מזרעת אשה ללמדך: ביעקב, תלה והנקבות בלאה תלה הזכרים בתו, דינה ואת לאה בני

נקבה". יולדת - תחילה מזריע איש זכר,

רש"י שדברי לקמן  שיתבאר zehytaוכפי mipaen מדוע מובן אינו שלכאורה שהעירו מכיון אלא ,
ו  וכו' הנ"ל בפסוקים לפירוש שמכאן זקוקים ויהיֿרצון הפשוט. דבר גם ולבאר להתעכב בהכרח כו',

באופן  שהם ענינים עבור הזמן כל את להקדיש  יוכלו ואםֿכן לשמן, הראויות שאלות ישאלו ולהבא
לה  ".4ד"לאפשא

.ÊÈ אאמו"ר הזוהר 5בהערות מאמר דקודשאֿבריךֿהוא 6מובא צלותא היא דא ישמע, לא "וקולה
דמריה". יחודיה ולייחדא יאות, כדקא ותיקונא וכוונה רעותא גו אתעביד כד קביל,

- רעותא הנה במלכות, הוא תפילה כי הוא תיקונא, כוונה, רעותא, הלשונות "ג' אאמו"ר: ומבאר
הוא  ותיקונא חכמהֿובינה, דמלכות המוחין הוא ומוחין, בשכל שהיא וכוונה מלכות. כתר הוא רצון,
היחוד  הוא ששם המלכות, ברחם הוא דמריה, יחודא ולייחדא הודה, עד שמדעתה דמלכות במדות

וכמובן".

(כתר, במלכות שהיא שבתפילה הדרגות מארבע וההוראה הלימוד את ולבאר להוסיף ויש
לקמן. שיתבאר כפי לקונו, האדם בעבודת ליסוד) עד מדות, חכמהֿובינה,

.ÁÈ צרכיו בקשת הוא - צלותא" היא דא ישמע, לא "וקולה - התפילה ענין כללות ,7והנה,
(גם  ותפילה תפילה בכל שמבקשים ישראל, בני כל של והעיקרי הכללי הצורך ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 
לבקש  מוסיפים ומוצאיֿשבת) ערבֿשבת (כולל החול ובימי לציון", בשובך עינינו "ותחזינה - בשבת)

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה תצמיח", מהרה עבדך דוד צמח "את

חסידים  מהתוועדות החל שמחה, של ומסיבות התוועדויות אודות גם להזכיר יש - לזה ובהמשך
כו', רעים באהבת התוועדות של מעלתה גודל אודות הזקן רבינו פתגם עלֿפי הזה, ֿ שבתֿקודש במוצאי
כאמור, ישראל, בני של העיקרי לצורך בנוגע - ולכלֿלראש מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר שפעולתה

הגאולה. זירוז

ואנשים" אלקים "המשמח משקה, קנקני שהכינו אלה כל עתה יגשו תוכן 8ולכן, אודות ויכריזו ,
במסיבה  להשתתף המסובים את ויזמינו כו', והזמן המקום המשקה, את לוקחים שעבורו המאורע
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הי"ד.1) לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון
ח פרשתנו 2) .מה,
טו שם 3) .מו,
כ.זח"א 4) וש"נ.לאדה"ז ת"ת הל'וראה יב, ה"ב. פ"ב

.קצז ע'לוי"צ לקוטי 5)
א.6) רי, פרשתנו
.ה"ב פ"א תפילה הל'רמב"ם ראה 7)
יג שופטים 8) .ט,
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.„È."יהודה אליו "ויגש דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.ÂË הלכה רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג
השבוע. בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות ענין וכן ברמב"ם, היומי בשיעור

עם  (ביחד שבכתב תורה - השבוע בפרשת פסוק לספרים: בנוגע לעיל המדובר עם זה כל לקשר ויש
כולה" שבעלֿפה לתורה "מקבץ תורה", -"משנה ברמב"ם היומי שיעור "פירושה"), רש"י, ,1פירוש

ד" הענין גם בזה שמודגש ובפרט התורה, פנימיות - הזוהר על אאמו"ר melyaוהערות izaye בית אל
ia`.(השביה מן ויצאה שנגאלה לאחרי נתפרסמה אבי") ("בית אאמו"ר של תורתו גם (שהרי "

.ÊË:שהעירו מה על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע

הפסוק  על ולפטרון".2א) לחבר "לאב, רש"י: ובפירוש לפרעה", לאב "וישימני

הפסוק  על "אלה 3ב) רש"י: ובפירוש בתו", דינה ואת ארם, בפדן ליעקב ילדה אשר לאה בני "אלה
יולדת  - תחילה מזרעת אשה ללמדך: ביעקב, תלה והנקבות בלאה תלה הזכרים בתו, דינה ואת לאה בני

נקבה". יולדת - תחילה מזריע איש זכר,

רש"י שדברי לקמן  שיתבאר zehytaוכפי mipaen מדוע מובן אינו שלכאורה שהעירו מכיון אלא ,
ו  וכו' הנ"ל בפסוקים לפירוש שמכאן זקוקים ויהיֿרצון הפשוט. דבר גם ולבאר להתעכב בהכרח כו',

באופן  שהם ענינים עבור הזמן כל את להקדיש  יוכלו ואםֿכן לשמן, הראויות שאלות ישאלו ולהבא
לה  ".4ד"לאפשא

.ÊÈ אאמו"ר הזוהר 5בהערות מאמר דקודשאֿבריךֿהוא 6מובא צלותא היא דא ישמע, לא "וקולה
דמריה". יחודיה ולייחדא יאות, כדקא ותיקונא וכוונה רעותא גו אתעביד כד קביל,

- רעותא הנה במלכות, הוא תפילה כי הוא תיקונא, כוונה, רעותא, הלשונות "ג' אאמו"ר: ומבאר
הוא  ותיקונא חכמהֿובינה, דמלכות המוחין הוא ומוחין, בשכל שהיא וכוונה מלכות. כתר הוא רצון,
היחוד  הוא ששם המלכות, ברחם הוא דמריה, יחודא ולייחדא הודה, עד שמדעתה דמלכות במדות

וכמובן".

(כתר, במלכות שהיא שבתפילה הדרגות מארבע וההוראה הלימוד את ולבאר להוסיף ויש
לקמן. שיתבאר כפי לקונו, האדם בעבודת ליסוד) עד מדות, חכמהֿובינה,

.ÁÈ צרכיו בקשת הוא - צלותא" היא דא ישמע, לא "וקולה - התפילה ענין כללות ,7והנה,
(גם  ותפילה תפילה בכל שמבקשים ישראל, בני כל של והעיקרי הכללי הצורך ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 
לבקש  מוסיפים ומוצאיֿשבת) ערבֿשבת (כולל החול ובימי לציון", בשובך עינינו "ותחזינה - בשבת)

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה תצמיח", מהרה עבדך דוד צמח "את

חסידים  מהתוועדות החל שמחה, של ומסיבות התוועדויות אודות גם להזכיר יש - לזה ובהמשך
כו', רעים באהבת התוועדות של מעלתה גודל אודות הזקן רבינו פתגם עלֿפי הזה, ֿ שבתֿקודש במוצאי
כאמור, ישראל, בני של העיקרי לצורך בנוגע - ולכלֿלראש מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר שפעולתה

הגאולה. זירוז

ואנשים" אלקים "המשמח משקה, קנקני שהכינו אלה כל עתה יגשו תוכן 8ולכן, אודות ויכריזו ,
במסיבה  להשתתף המסובים את ויזמינו כו', והזמן המקום המשקה, את לוקחים שעבורו המאורע
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הי"ד.1) לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון
ח פרשתנו 2) .מה,
טו שם 3) .מו,
כ.זח"א 4) וש"נ.לאדה"ז ת"ת הל'וראה יב, ה"ב. פ"ב

.קצז ע'לוי"צ לקוטי 5)
א.6) רי, פרשתנו
.ה"ב פ"א תפילה הל'רמב"ם ראה 7)
יג שופטים 8) .ט,
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שישת  מהם אחדים (עלֿכלֿפנים שלהם כו',והתוועדות המסובים בין מהמשקה ויחלקו בפועל), תפו
פעמים. כמה כמדובר

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

.ËÈ:"לפרעה לאב "וישימני - רש"י בפירוש הביאור

כי, - ד"אב" הפירוש את יודע למקרא' חמש שה'בן היות עם "לאב", תיבת לפרש מוכרח רש"י
jiiyבנידוןֿדידן `l בכבודו שחייבים כפשוטו, "אב" כמו (לפרעה)" לאב "(וישימני) בזה,9לפרש וכיוצא

גדולתו  כל שהרי אביו), של בכבודו שחייב בן (כמו יוסף של בכבודו חייב היה לא בוודאי שפרעה מכיון
מצרים" ארץ בכל רגלו ואת ידו את איש ירים לא ("בלעדיך יוסף "10של שהוא בכך התבטאה (dpyn

ממך"11למלך" אגדל "הכסא יוסף), על גם  (מלך פרעה הוא עצמו המלך ואילו ,12.

נוסף  פירוש נוספת, משמעות יש "אב" שלתיבת רש"י מחדש ופטרון":13ולכן "חבר -

אלא  כפשוט), מזה, זה שונים יחס סוגי שני הם ו"חבר" "אב" (כי ל"אב" שייך אינו - סתם "חבר"
והגנה  אחריות מלשון "פטרון", גם שהוא כפשוטו 14"חבר" "אב" של פעולתו ובדוגמת עלֿדרך ,15,

בנו. על ומגין שאחראי

גם) אלא בלבד, קירוב של יחס למלך", "משנה פרעה, של חבירו רק (לא היה שיוסף - ובנידוןֿדידן
oibne i`xg` לדאוג יצטרך שפרעה במקום מצרים, תושבי של צרכיהם לכל שדאג עלֿידיֿזה פרעה, על

בקרא  כמפורש ידך"12לכך, על נעשים יהיו עמי צרכי "כל עמי", כל ישק פיך כאשר 16"על ולדוגמא: ,
יוסף" אל "לכו פרעה להם אמר - ללחם" פרעה אל העם על 17"ויצעק הגין שיוסף היינו בזה, וכיוצא

מצרים. ארץ של כו' הכלכליות בעיותיה בפתרון ופטרון) (חבר פרעה

.Î:בזה להוסיף ויש

בראשית  בפרשת שלמד מה זוכר למקרא' חמש היה18ה'בן "הוא -ia`..ומקנה אוהל כל `iaיושב
" רש"י: ומפרש ועוגב", כנור ראשון oey`xd"19תופש של משמעות גם לה יש "אב" שתיבת היינו ,

אחריו. להבאים

להנהגת  הקשור בכל יוסף בעקבות הלך שפרעה דמכיון - בנידוןֿדידן שייך זה ענין שגם לומר, ויש
אוכל  כל את "ויקבוץ בר, לצבור יוסף של הוראותיו לקיים שציוה עלֿידיֿזה הרעב, בשני מצרים ארץ

בתוכה" נתן סביבותיה אשר העיר שדה אוכל בערים אוכל ויתן מצרים בארץ היו אשר שנים ,20שבע
לפרעה. (גם) - "אב" - הראשון הוא שיוסף נמצא,

.‡Î:"בתו דינה ואת גו' לאה בני "אלה - רש"י בפירוש הביאור

כל  מונה שבתחילה לאה, בני בין הכתוב ומפריד מחלק מדוע פשוטה: שאלה מתעוררת זה בפסוק
ההפסק  את יותר (שמגדיל ארם" בפדן (ומוסיף) ליעקב ילדה אשר לאה בני "אלה ומסיים ),21הבנים,

משונה?! סגנון - בתו" דינה "ואת הכתוב מזכיר לאחריֿזה ורק
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ס"פ שלמד ממה חמש'ה'בן שיודע כפי 9) נח:בפירש"י
ק ויאמרו לכל מפורסם הדבר יהא "שלא  כבוד את אברם יים לא
ועוד והלך זקן שהניחו אביו  סברא לי,למה קרא -ועיקר לו",

שמתנהג  בכבוד היא, - .היוםֿיום בחיי -אביו כן
.מד מא,מקץ 10)
.מב שם,פירש"י ראה 11)
מ 12) .שם,
חבר כותב אינו ולכן 13) כאילו "כלומר, כו'נאמר ופטרון",
מכיון  הפירוש ופטרון""חבר שגם - .ד"אב"והמשמעות הוא
שבחומשים 14) הפירוש נוסף הנדפסים ולהעיר, בשפה גם

(בחצע"ג) פאטראן"-המדוברת בעשיצטער, ."צום
ש"פטרון"15) ועד"ז כמו הוא ולהעיר, באידיש, "פאטער"

וכן  אנגלית, (אם באשכנזית, באות ביניהם חילוק יש כי בצרפתית
אם  או היא פ"א, .רפוי')דגושה

עה"פ.פירש"י 16)
נה 17) .שם,
כֿכא 18) .ד,
לא "אב"לפרש שייך שלא מכיון 19) וגם ענין כפשוטו,

"כל  מעלה המלמד הלימוד, כאילו עליו כו' (פירש"י ילדו"הכתוב
א במדבר  .)ג,
מח מקץ 20) .שם,
"בפדן גם בד"ה להעתיק צריך אינו ורש"י 21) ארם",התיבות

מכיון השאלה ומחזקות שמגדילות  בלאה"כ,גם היא שהשאלה -
"בפדן אפילו  הוספת כפשוט ללא .ארם",

g"nyz'd zah 'd ,ybie t"y zgiy

דינה "ואת הכתוב מדגיש מדוע נוספת: "בניezaושאלה נאמר הבנים שאצל אף ,"d`l!?"

" הוא ביעקב", תלה והנקבות בלאה תלה ש"הזכרים לכך שהטעם רש"י מפרש אשה jcnll22ולכן ,
נקבה". יולדת - תחילה מזריע איש זכר, יולדת - תחילה מזרעת

נוספת: שאלה רש"י מתרץ שעלֿפיֿזה להוסיף, ויש

הוא - ליעקב) דינה את מייחס (שהכתוב בתו" דינה "ואת כאן שכתוב לפניֿזה jtidמה שכתוב 23מה

ב  ליעקב)?"דינה מקום בכל שמתייחסים כהשבטים שלא ללאה, אותה מייחס (שהכתוב לאה" ת

לאופן בנוגע היא לאה", בת "דינה בכתוב שההדגשה - רש"י פירוש עלֿפי – ,dzbdpdוהתירוץ
היתה" יצאנית היא שאף לאה, בת נקראת יציאתה שם על אלא יעקב? בת "ולא רש"י ואילו 24כפירוש ,

לאופן בנוגע היא בתו", דינה "ואת בכתוב שלכן dcildההדגשה נקבה", יולדת - תחילה מזריע "איש ,
ביעקב". תלה "הנקבות

.·Î אתר על רש"י מפרשי שהקשו כפי - זה רש"י בפירוש שאלה נשארת עדיין :25אמנם,

הפסוק  על "ויצא", "פירשו 26בפרשת רש"י: מפרש - דינה" שמה את ותקרא בת, ילדה "ואחר
עליו והתפללה השפחות, כאחת אחותי רחל תהא לא זכר זה אם בעצמה, דין לאה שדנה jtdpeרבותינו ,

dawpl ש"עיקר ומכיון זכר"27", צריך 28ברייתה עלֿכרחך כו'), התפילה עלֿידי לנקבה נהפך אחרֿכך (ורק
יולדת  - תחילה  מזריע איש "ללמדך בא זה שכתוב יתכן ואיך תחילה, הזריעה (לאה) שהאשה לומר

נקבה?! ונולדה תחילה הזריעה שהאשה להיפך, היה זה כשבנידון נקבה",

רש"י  מפרשי שכתבו אףֿעלֿפי 29ומה בזכר, אותה ותלה נקבה עתה שהיתה כיון ש"אףֿעלֿפיֿכן
גדול, הכי דוחק  זה הרי - זכר" יולדת - תחילה מזריע איש שפיר מינה דרשינן זכר, היה ברייתה שעיקר
ממאורע  הוא נקבה" יולדת - תחילה מזריע ד"איש הלימוד שכל לומר מקרא, של פשוטו לימוד בדרך

הדברים! היפך היה שבו

כולנו, מאתנו ואחד אחד שכל ויהיֿרצון שיחיו, ההתוועדות משתתפי כל של לעיונם היא זו שאלה
בחלק  מאשר להאמת, לכוון יותר נקל שבו הפשט, לחלק בנוגע ובפרט וכו', שאלות בתירוץ ויצליח יכוון

כו'. למעשה להלכה בנוגע - הבוחן' 'אבן גם שיש ובפרט והסוד. הדרוש הרמז

.‚Î:אאמו"ר בהערות הביאור

האדם  בעבודת  למלכות) עד מדות, חכמהֿובינה, (כתר, במלכות שהיא שבתפילה הדרגות ארבע תוכן
זה  וכל ליסוד, עד (כתר) הרצון מכח הנפש, כחות פרטי בכל לחדור צריך הביטול שענין - הוא לקונו,

(מלכות). בפועל במעשה נמשך

לפני  כ"עומד דוקא, העמידה לתפילת שייך - האדם מציאות בכל שחודר הביטול שלימות - זה וענין
בלחש.30המלך" היא העמידה תפילת שהרי צלותא", היא דא ישמע, לא "וקולה נאמר זה שעל ,

דרכי  ומפני הכבוד ומפני היראה מפני שלום שאילת "התירו שבקריאתֿשמע – בהלכה גם וכמודגש
ישיבנו"31שלום" לא - בשלומו שואל ישראל מלך "אפילו - העמידה בתפילת מצד 32מהֿשאיןֿכן שכן ,
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א (ברכות שבגמרא להקשות שייך לא ולכן 22) יש .ס, וש"נ )
תזריע "אשה ממ"ש זה שלומדים מ"ד  (ר"פ וילדה כי תזריע)זכר"

בדרך - פשוטו כי (לא מקרא של לימוד למדים פסוק מאיזה נוגע
כי ענין  ומכיון פירוש אם)Îפלוני, זה הכתובים, יש שבכתוב

שכתוב  עכצ"ל .כו'ללמדך בא זה שאלה,
א וישלח 23) .לד,
אחר להיות הבנות שדרך במוחש וכנראה 24) האם כרוכות
ודרך וללמוד  כרוכים הבנים מהנהגתה, וללמוד אחר להיות האב,

.מהנהגתו 
גו"א 25) .ועוד .רא"ם,

כא 26) .ל,
.ספע"ב ב"ר 27)
ארבעים היתה שהתפילה להדעה ובפרט 28) יום לאחרי
כשצורת מיצירת  כבר הולד הולד, ע"י לשינוי ניתנת ולא קבועה

אא"כ  ברכות ע"י תפילה, (ראה .שם)נס
.שם רא"ם 29)
.ס"ב סק"ד תפילה הל'או"ח אדה"ז שו"ע 30)
.סו סימן שם 31)
.רסק"ד שם 32)



סג g"nyz'd zah 'd ,ybie t"y zgiy

דינה "ואת הכתוב מדגיש מדוע נוספת: "בניezaושאלה נאמר הבנים שאצל אף ,"d`l!?"

" הוא ביעקב", תלה והנקבות בלאה תלה ש"הזכרים לכך שהטעם רש"י מפרש אשה jcnll22ולכן ,
נקבה". יולדת - תחילה מזריע איש זכר, יולדת - תחילה מזרעת

נוספת: שאלה רש"י מתרץ שעלֿפיֿזה להוסיף, ויש

הוא - ליעקב) דינה את מייחס (שהכתוב בתו" דינה "ואת כאן שכתוב לפניֿזה jtidמה שכתוב 23מה

ב  ליעקב)?"דינה מקום בכל שמתייחסים כהשבטים שלא ללאה, אותה מייחס (שהכתוב לאה" ת

לאופן בנוגע היא לאה", בת "דינה בכתוב שההדגשה - רש"י פירוש עלֿפי – ,dzbdpdוהתירוץ
היתה" יצאנית היא שאף לאה, בת נקראת יציאתה שם על אלא יעקב? בת "ולא רש"י ואילו 24כפירוש ,

לאופן בנוגע היא בתו", דינה "ואת בכתוב שלכן dcildההדגשה נקבה", יולדת - תחילה מזריע "איש ,
ביעקב". תלה "הנקבות

.·Î אתר על רש"י מפרשי שהקשו כפי - זה רש"י בפירוש שאלה נשארת עדיין :25אמנם,

הפסוק  על "ויצא", "פירשו 26בפרשת רש"י: מפרש - דינה" שמה את ותקרא בת, ילדה "ואחר
עליו והתפללה השפחות, כאחת אחותי רחל תהא לא זכר זה אם בעצמה, דין לאה שדנה jtdpeרבותינו ,

dawpl ש"עיקר ומכיון זכר"27", צריך 28ברייתה עלֿכרחך כו'), התפילה עלֿידי לנקבה נהפך אחרֿכך (ורק
יולדת  - תחילה  מזריע איש "ללמדך בא זה שכתוב יתכן ואיך תחילה, הזריעה (לאה) שהאשה לומר

נקבה?! ונולדה תחילה הזריעה שהאשה להיפך, היה זה כשבנידון נקבה",

רש"י  מפרשי שכתבו אףֿעלֿפי 29ומה בזכר, אותה ותלה נקבה עתה שהיתה כיון ש"אףֿעלֿפיֿכן
גדול, הכי דוחק  זה הרי - זכר" יולדת - תחילה מזריע איש שפיר מינה דרשינן זכר, היה ברייתה שעיקר
ממאורע  הוא נקבה" יולדת - תחילה מזריע ד"איש הלימוד שכל לומר מקרא, של פשוטו לימוד בדרך

הדברים! היפך היה שבו

כולנו, מאתנו ואחד אחד שכל ויהיֿרצון שיחיו, ההתוועדות משתתפי כל של לעיונם היא זו שאלה
בחלק  מאשר להאמת, לכוון יותר נקל שבו הפשט, לחלק בנוגע ובפרט וכו', שאלות בתירוץ ויצליח יכוון

כו'. למעשה להלכה בנוגע - הבוחן' 'אבן גם שיש ובפרט והסוד. הדרוש הרמז

.‚Î:אאמו"ר בהערות הביאור

האדם  בעבודת  למלכות) עד מדות, חכמהֿובינה, (כתר, במלכות שהיא שבתפילה הדרגות ארבע תוכן
זה  וכל ליסוד, עד (כתר) הרצון מכח הנפש, כחות פרטי בכל לחדור צריך הביטול שענין - הוא לקונו,

(מלכות). בפועל במעשה נמשך

לפני  כ"עומד דוקא, העמידה לתפילת שייך - האדם מציאות בכל שחודר הביטול שלימות - זה וענין
בלחש.30המלך" היא העמידה תפילת שהרי צלותא", היא דא ישמע, לא "וקולה נאמר זה שעל ,

דרכי  ומפני הכבוד ומפני היראה מפני שלום שאילת "התירו שבקריאתֿשמע – בהלכה גם וכמודגש
ישיבנו"31שלום" לא - בשלומו שואל ישראל מלך "אפילו - העמידה בתפילת מצד 32מהֿשאיןֿכן שכן ,
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א (ברכות שבגמרא להקשות שייך לא ולכן 22) יש .ס, וש"נ )
תזריע "אשה ממ"ש זה שלומדים מ"ד  (ר"פ וילדה כי תזריע)זכר"

בדרך - פשוטו כי (לא מקרא של לימוד למדים פסוק מאיזה נוגע
כי ענין  ומכיון פירוש אם)Îפלוני, זה הכתובים, יש שבכתוב

שכתוב  עכצ"ל .כו'ללמדך בא זה שאלה,
א וישלח 23) .לד,
אחר להיות הבנות שדרך במוחש וכנראה 24) האם כרוכות
ודרך וללמוד  כרוכים הבנים מהנהגתה, וללמוד אחר להיות האב,

.מהנהגתו 
גו"א 25) .ועוד .רא"ם,

כא 26) .ל,
.ספע"ב ב"ר 27)
ארבעים היתה שהתפילה להדעה ובפרט 28) יום לאחרי
כשצורת מיצירת  כבר הולד הולד, ע"י לשינוי ניתנת ולא קבועה

אא"כ  ברכות ע"י תפילה, (ראה .שם)נס
.שם רא"ם 29)
.ס"ב סק"ד תפילה הל'או"ח אדה"ז שו"ע 30)
.סו סימן שם 31)
.רסק"ד שם 32)
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ומצב במעמד הוא הרי השלימות, בתכלית ביטול העמידה, בתפילת dligzklnהביטול rney epi`y
בשלומו. שואל שמישהו

ואםֿכן  יפסיק, שלא לו לומר צריך לא סביבו, שנעשה מה שומע שאינו ומצב במעמד שבהיותו ואף
שיש גופא dxezaמזה dkld במעמד שנמצא מוכח, ישיבנו ", לא - בשלומו שואל ישראל מלך ש"אפילו

בפשטות: הביאור לומר יש - כו' השואל מיהו ומבחין בשלומו, ששואלים ששומע ומצב

השרת" למלאכי תורה ניתנה ש"לא הכלל -33ידוע גופא לבניֿאדם וביחס דוקא, לבניֿאדם אלא ,
תדבר" הרוב על .34"התורה

הביטול  בתכלית יהיו העמידה שבתפילת כזו, נעלית לדרגה מגיעים אינם בניֿאדם שרוב ומכיון
הרוב  (ש"על ההלכה מתייחסת לכן, - סביבם שנעשה מה שומעים שאינם עד מציאותם, כל את שחודר

המתפלל שהאדם ומצב למעמד גם צריך rneyתדבר") הענינים אמיתת שמצד (אף בשלומו ששואלים
וקובעת, מסביבו), נעשה מה רואה ואינו שומע אינו שמלכתחילה באופן העמידה בתפילת הביטול להיות

ישיבנו" "לא - שומע שאינו כמו להתנהג עליו בפועל, למעשה .35שבנוגע

.„Î:הספרים בענין לעיל להמדובר גם השייך ענין על להתעכב יש - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע

הדברים  עלֿפי ממונות בדיני לדון לדיין "יש היומי; בשיעור הרמב"ם כותב - דיינים לדיני בנוגע
odl dhep ezrcy"'כו אמת לביתֿדין36שהן "יש - מזה ויתירה ,zewldl,מלקות מחוייב שאינו bexdleמי

מה  כפי הדבר ולחזק לגדור להן יש בדבר, העם שפרצו ביתֿדין שרואים כיון מיתה.. מחוייב שאינו מי
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וסקלוהו" מיתה 37לביתֿדין עונש עליו ואין מדרבנן, אלא אינו זה שאיסור מובן 38(אףֿעלֿפי זה ומכל .(
וחשוב נוגע כמה ezrcעד lewiy.הדיין של

יהיה הדיין של דעתו ששיקול כדי izin`eוהנה, oekp למיניהם הדעות חילוקי פרטי כל שידע בהכרח -
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ב.ברכות 33) .וש"נ כה,
.פל"ד ח"ג מו"נ ראה 34)
שיש אומות ב"מלך ורק 35) יהרגנו,לחוש העולם, שמא
.רסק"ד)שם (שו"ע יפסיק"
.רפכ"ד סנהדרין הל'36)
.ה"ד שם 37)
.ה"ט פכ"א שבת הל'רמב"ם 38)
אפילו הדיין צריך שלפעמים לכך נוסף 39) בספרי להסתכל

פלוני אם לקבוע כדי -כו'ע"ז מינות  "דרך בגדר הוא ענין ע"ז
זה שהעובר עבודתה", וכיו"ב חייב על .מיתה,

רע"ב ברכות 40) .וש"נ .לו,

.ה"י פ"ב ה"ד.פ"א סנהדרין הל'רמב"ם 41)
.ה"ג פ"א שם 42)
דעתו אחד שכל ובאופן 43) ולא אומר שקיבל הוא, מפני

"אב ושמע  שלכן ותלמידו או ובנו מאחר, אותם מונין הרב
(סנהדרין  א באחד" הל'.לו, דמכיון פי"א סנהדרין רמב"ם ה"ז),

היא שסברת  הרי מחכמת התלמיד הוא דעתו ושיקול שכלו רבו,
כי  רבו, טעם הי'אחר רב מפי חכמתו "היתה אילו כשל אומר
(רש"י  ע''ב)סנהדרין אחר" .שם,

"סנהדרין 44) תחילה בדיני כולם שפתחו ולכן, ואמרו נפשות
הרי כולם  (רמב"ם זה חייב, סנהדרין פטור" רפ"ט).הל'

א ב"מ 45) .פד,

g"nyz'd zah 'd ,ybie t"y zgiy

הוה  מילתא, אמינא הוה כי לקישא בר לקישא? כבר "את לו: ואמר יוחנן, רבי של דעתו נוחה היה לא
ואת  שמעתא, רווחא וממילא פרוקי , וארבעה עשרין ליה ומפרקינא קושייתא, וארבע עשרין לי מקשי
כו', הפכית דעה גם לשמוע שמוטב היינו, קאמינא", דשפיר ידענא לא אטו לך, דמסייע תניא אמרת

שמעתא". "רווחא שעלֿידיֿזה

דבר  כל על בראשם יהנהנו שהשומעים הכוונה שאין פעמים, כמה להמדובר גם ראיה [ומכאן
מוקשה  נראה מסויים שדבר או מסויים, דבר מבינים לא כאשר אלא קאמרת", "שפיר לומר ששומעים

כו']. ואדרבה מלשאול, להמנע אין כו',

.‰Î היומי בשיעור שנתבאר ד"שוחד" הענין עם גם זה ולקשר להוסיף :46ויש

בגמרא  איתא - "שוחד" תיבת חד"47בפירוש שהוא שוחד, אחד",48"מאי לב נעשים והמקבל "הנותן ,
אמיתי. הדעת שיקול אצלו יהיה לא ולכן נוספת, דעה אצלו שתהיה מקום שאין כך

זה, עם זה בדין לישב (ש)אסורין זה, את זה ששונאים תלמידיֿחכמים ל"שני בנוגע ועלֿדרךֿזה
חבירו" דברי לסתור נוטה אחד כל דעת שביניהם, השנאה מפני מעוקל, משפט ליציאת גורם זה ,49שבדבר

ל  בינה להכריע שיוכל מלכתחילה אצלו מתקבלת אינה חבירו של שדעתו אחרת.היינו, דעת בין

שלו, קדומה מדעה משוחד יהיה שלא גם היא ה"שוחד" ענין ששלילת - לעיל להאמור והשייכות
שתי  בין דעתו שיקול לפני עוד נטיה איזה לו שתהיה מבלי המנוגדת הדעה את לקבל יכול אינו שאז

שוות. דעות

(שהוא  הרצון פנימיות מצד רק לא לאמיתתו, דין לדון כשרוצה - וביכלתו בכוחו הוא זה וענין
הרמב"ם  כפסקֿדין מישראל, ואחד אחד כל אצל מדובר 50בשלימות שהרי הגלוי, הרצון מצד גם אלא ,(

פשוט. וגם כמובן בשלימות, הוא הגלוי  רצונו שגם בישראל, דיין אודות

.ÂÎ היעוד לקיום ממש בקרוב נזכה סנהדרין, בהלכות שמהלימוד שופטיך 51ויהיֿרצון "ואשיבה
למקדש" נעתקין ומשם תחילה, לחזור עתידין "בטבריא כבתחילה", ויועציך .52כבראשונה

דייקא, ו"יועציך" "שופטיך" - ובהדגשה האדם, בעבודת ו"יועציך" ד"שופטיך" הענין - לזה וההכנה
שמעוניינים האמיתיים והיועצים השופטים mc`dהיינו, ly ezaeha הטוב יצר הרע,53- היצר מהֿשאיןֿכן ,

של לטובתו אינה ועצתו אלאmc`dשמשפטו ,ezaehl לפתות שליחותו את למלא שצריך היצר), (של
כו' והזונה המלך בן כמשל האדם, משיקולים 54את משוחד שאינו אמיתי, ויועץ שופט אינו ולכן ,

אישיים!

האדם: עבודת עלֿידי להכנה ביחס - תחילה" לחזור עתידין ש"בטבריא הענין גם ולבאר להוסיף ויש

בגמרא  איתא - טבריא ראייתה".55אודות ש"טובה

טובה" "עין ענין שזהו לומר יש - האדם בעבודת הענין בעין 56ובביאור חבירו על שמסתכל היינו, ,
לאדם" האדם לב כן לפנים, הפנים "כמים ולכן ובכללות 57טובה, טובה, בעין עליו מסתכל חבירו שגם ,

ישראל. ואחדות ישראל אהבת -

סיבת  שהרי - למקדש" נעתקין ומשם תחילה, לחזור עתידין "בטבריא - הגאולה לענין הקשר וזהו
ישראל  אהבת היפך היא הגלות,58הגלות סיבת את מבטלים ישראל, באהבת שמוסיפים ועלֿידיֿזה ,

הגלות. המסובב, גם בטל ממילא ובדרך
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.כג פרק 46)
.ובפירש"י ב קה.כתובות 47)
(ויחי ששיטת להעיר 48) יט.רש"י א.מט, כט, תצוה

ששורש רש"י ובמפרשי  להיות תיבה שם) בן יכול תיבות,ב'גם
מזה -כבנידו"ד  (ויתירה .אחת)תיבה של שורש אפילו -"חד"

.ה"ז שם 49)
.ספ"ב גירושין הל'50)
כו ישעי'51) .א,

.הי"ב פי"ד סנהדרין הל'רמב"ם 52)
.רפי"ג תניא ראה 53)
הובא זח"ב 54) א. .וספכ"ט .ספ"ט בתניא קסג,
א מגילה 55) .ו,
.מ"י פ"ב אבות 56)
יט משלי 57) .כז,
ב יומא ראה 58) .ט,
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לאדם" האדם לב כן לפנים, הפנים "כמים ולכן ובכללות 57טובה, טובה, בעין עליו מסתכל חבירו שגם ,

ישראל. ואחדות ישראל אהבת -

סיבת  שהרי - למקדש" נעתקין ומשם תחילה, לחזור עתידין "בטבריא - הגאולה לענין הקשר וזהו
ישראל  אהבת היפך היא הגלות,58הגלות סיבת את מבטלים ישראל, באהבת שמוסיפים ועלֿידיֿזה ,

הגלות. המסובב, גם בטל ממילא ובדרך

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

.כג פרק 46)
.ובפירש"י ב קה.כתובות 47)
(ויחי ששיטת להעיר 48) יט.רש"י א.מט, כט, תצוה

ששורש רש"י ובמפרשי  להיות תיבה שם) בן יכול תיבות,ב'גם
מזה -כבנידו"ד  (ויתירה .אחת)תיבה של שורש אפילו -"חד"

.ה"ז שם 49)
.ספ"ב גירושין הל'50)
כו ישעי'51) .א,

.הי"ב פי"ד סנהדרין הל'רמב"ם 52)
.רפי"ג תניא ראה 53)
הובא זח"ב 54) א. .וספכ"ט .ספ"ט בתניא קסג,
א מגילה 55) .ו,
.מ"י פ"ב אבות 56)
יט משלי 57) .כז,
ב יומא ראה 58) .ט,
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שלשה, של ביתֿדין רק (לא ביתֿדין של פסקֿדין כבר שישנו לאחרי - יתירה הדגשה נוספת  זה ובכל
הקיצין" כל ש"כלו ואחד) שבעים של וביתֿדין ושלושה, עשרים של ביתֿדין צריך 59אלא צדקנו ומשיח ,

ממש. ומיד תיכף לבוא

(בסופו). שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגה בחלק נכלל - ההתוועדות [סיום

ואחרֿכך  המקדש", בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר

1
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4

5

6

ב.59) צז, סנהדרין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zereay(ycew zay meil)

,iehia zreay meynàðîçø d÷tà àúëìä éàîìdfi` myl ± §©¦§§¨©§¨©£¨¨
,iehia zreay llkn zecrd zreay z` dxezd d`ived jxev
dilr aiig did zecrd zreay zyxt dazkp `l m` mb `lde

.iehia zreay meyn cxeie dler oaxw
:ef dl`ya mipcd mi`xen`d ixac z` d`ian `xnbdäeøîà©§¨

éiaàc dén÷ ïðaøiptl exn`e maln daiyid ipa minkgd ewcwc ± ©¨¨©¥§©©¥
zreayl dyxt dxezd dcgiiy dn ,ef dl`yl daeyz iia`

icka `ed zecrdézøz déìò éáBiçéàìmeyn cg` ,zepaxw ipy ± §¦©¥£¥©§¥
.zecrd zreay meyn cg`e iehia zreayeäì øîà,iia` [mdl-] ¨©§

eúéøîà eúéöî àì ézøzmileki mz` oi` zepaxw ipy aiigy ± ©§¥Ÿ¨¦¨§¦
meyn ,xnelàéðúccxeie dler oaxw zyxta xn`p ,`ziixaa §©§¨

[iehia zreaye zecrd zreay iaeig mixkfen myy](d d `xwie)

mW`i ik dide','älàî úçàìy jkn ecnleéàå Báéiçî äzà úçàì §¨¨¦¤§©§©©¥¥¤§©©©¨§©§§¦
íézL Báéiçî äzà,mipind ipy da zllekd dreay rayp m` ± ©¨§©§§©¦

`l` zepaxw ipy aiigzn epi` ,zecrd zreaye iehia zreay
.cg` oaxw

:`xnbd dywnéiaàìe,eicinlz uexiz dgcyàúëìä éàîì §©©¥§©¦§§¨
.àðîçø dé÷tà:iia` aiynàéðúãëì,`ziixaa iepyd oic cnll ± ©§¥©£¨¨§¦§©§¨

,epipyyïleëadler oaxw zyxta zeaezkd zexiard lka ± §¨
,eiycwe ycwn z`nehe iehia zreay epiide ,cxeieíìòðå' øîàð¤¡©§¤§©

,bbeya `hgy ernyny ,'EPOn,ïàëå`id mby ,zecrd zreaya ¦¤§¨
,cxeie dler oaxw zyxta daezkøîàð àì,'íìòðå'z`feìò áéiçì Ÿ¤¡©§¤§©§©¥©

,ââBLk ãéænäz`hg aiig ,cifna xwyl zecrd zreay raypdy ©¥¦§¥
mircei epiid `l df oice .bbeya aiig `edy myk [zcxeie dler]
bbeya `l` oaxw da aiig oi` ixdy ,iehia zreay zyxt cvn
zreayl dnvr ipta dyxt cgiil dxezd dkxved okle ,cala

.zecrd
àîéà ,éiaàì ïðaø déì eøîàzecrd zreay raypdy xen` ± ¨§¥©¨¨§©©¥¥¨

àãç áéiçéî ãéæîaiehia zreay lr aeig oi` cifnay meyn ,oaxw §¥¦¦©©£¨
la` ,cala zecrd zreay lr `l`ézøz áéiçéî ââBLaipy ± §¥¦©©©§¥

.iehia zreay meyn cg`e zecrd zreay meyn cg` ,zepaxw
éøîàc eðééä åàì ,eäì øîà,mkl izxn`y `id ef `l ike ± ¨©§¨©§§¨§¦

n miyxecyúçàì''dN`n(d d `xwie)yäzà éàå Báéiçî äzà úçà §©©¥¥¤©©©¨§©§§¦©¨
,íézL Báéiçî,zepaxw ipy zg` dreaya aiigzn oi`yéàåm`e ± §©§§©¦§¦

raypy in iabl xn`p herindézøz àkéà éî ,ãéæîajiiy ike ± §¥¦¦¦¨©§¥
,cifna oaxw aeig oi` iehia zreay lr `lde ,zepaxw ipy dfa
`l` aiig epi`y ,bbey iabl `l` herind xn`p `l i`ce `l`

.cg`
zreay raypd recn zxg` jxca x`ane iia` lr wleg `ax

:iehia zreay meyn sqep oaxw aiig epi` zecrd,øîà àáøoi` ¨¨¨©
'dN`n zg`l'n hrnl jixv(my)epi` zecrd zreay raypdy §©©¥¥¤

,mizy aiigznäåäc íeMîzecrd zreayL øácdidììkaly ¦©£¨¨¨¤©§¨
,iehia zreayàöéåenvr iptaLãçä øáca ïBcéìaiigzn oi`y §¨¨¦©¨¨¤¨¨

jkle ,oic ziaae cirdl ie`xd `l`,ãáìa BLecéç àlà Ba Eì ïéà¥§¤¨¦¦§¨
llkn ixnbl `vie ,cala zecrd zreay ly cgeind oick oecipy

.iehia zreay
:iia` ixaca dxizql `xnbd zxxerzn `ax ixac jeznììkî± ¦§¨

gken ,iia` lr welgl `ay ,`ax ixac jeznøáñ éiaàc`axk `l §©©¥¨©
,iehia zreay meyn da oi`e dnvr ipta zpecip zecrd zreayy

'zecr jl rcei ipi`' raypay ezrc `l`ì dúéàíìBòa äòeáL± ¦¨¦§¨¨¨
zepaxw ipy aiigzn epi`y `l` ,iehia zreay my dfa miiw
.mizy `le aiign dz` zg`y ,'dN`n zg`l' ly herind meyn§©©¥¥¤

ådywøîàäxn` ixd ±éiaà,lirlBøéáçì øîBàa áø äãBî §¨¨©©©¥¤©§¥©£¥
çëzLàå 'úeãò Eì òãBé éðàL äòeáL'`vnpe ±,øeèôc déì òãé àìc §¨¤£¦¥©§¥§¦§§©§Ÿ¨©¥§¨

,úeãò Eì òãBé éðéàa déúéìå ìéàBäxehte ,ode e`la dpi`y `vnpe ¦§¥¥§¥¦¥©§¥
meyn ,'zecr jl rcei ipi`'a dpi`y zaygpy mrhde ,dilr
,iehia zreay llkn d`viy `id zecrd zreay ef dreayy
,mixzeq iia` ixacy ixd .llk iehia zreay o`k oi`y `vnp
eixacae ,iehia zreay llkn d`vi zecrd zreayy xn` lirly

zecrd zreay lky gken o`k.iehia zreay mb `id
:`xnbd zvxzndéa øãäea xfg ±àéääî éiaàef drenyn ± £©¥©©¥¥©¦

d`vi `l zecrd zreayy rawe ,['eke ax dcen] lirl d`aedy
.iehia zreay llkn

:sqep uexiz drivn `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
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סז

zaha dxyr zegiyÎihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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פרשת  לשבת בסמוך תמיד חל בטבת עשרה צום
לאותן 1ויגש  שייכות יש בכולן שה"תעניות... וכיון ,

בהן" שחלות עשרה 2הפרשיות בין קשר שיש מובן, ,

ויגש. פרשת לבין בטבת

הראשון  הוא בטבת שעשרה שכיון לומר, ויש

קשורה  כדלהלן, הצומות, ארבעת כל של והשורש
הפרטי  הענין מפני רק לא בטבת לעשרה ויגש פרשת

של  הכללי הענין מצד גם אלא העשירי", "צום של

הצומות.

היא  החורבן, על הצומות ארבעת שתכלית וכיון

המקדש  ביתֿ בנין שיהא יתבטלו 3כדי והצומות
טובים  לימים בין 4וייהפכו שהקשר לומר, אפשר ,

בעיקר הוא הצומות ארבעת לבין ויגש zilkzaפרשת
לבוא. לעתיד יהיו שהצומות כפי – הצומות

.·

‰Ó˘· ÊÂÓ¯ ‰˘¯Ù‰ ÔÎÂ˙

ויגש  – בשמה רמוז פרשה, ככל ויגש, פרשת תוכן

הפטרת  לכן ליוסף. יהודה הגשת והרי 5– – הפרשה
הפרשה" של "מענינה הן אודות 6ההפטרות היא –

יהיו  שהם לבוא, לעתיד ויוסף יהודה איחוד
ליוסף 7"לאחדים" יהודה הגשת כמו ,8.

מוזכרת  ויוסף יהודה קרבת בענין נוספת נקודה
"9בהפטרה  יהיו ויוסף יהודה  אמנם, :micg`l,"

יוסף  על מעלה ליהודה תהיה זאת בכל אך ,10כדלעיל,
"ודוד  דוקא לעולם"11ולכן להם נשיא .12עבדי

– לבוא לעתיד לגבי האלו הנקודות שתי את
מוצאים  – יהודה וחשיבות ויוסף, יהודה איחוד
כפי  לבוא, לעתיד שיהיו כפי הצומות, לגבי גם

היעוד  את תעניות הלכות בסוף הרמב"ם ,13שמציין
יהודה  "לבית הצומות ייהפכו המשיח שבימות
והשלום  והאמת טובים ולמועדים ולשמחה לששון
והשלום  "והאמת – איחוד יהיה אמנם אהבו".

"בית בנפרד נזכר זאת בכל אך – ",dcediאהבו"
כדלהלן.

הפיכת  בענין יהודה" "בית הפרדת – זה ענין (גם
העשירי, לצום במיוחד קשור – לבוא לעתיד הצומות

כדלהלן).
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ויגש. בפ' ורמזיו (*
שקדם 1) ויגש מש"פ הוא "מתברך" זו) שנה (כקביעות השנים ברוב

הבאה. הערה וראה לו.
או 2) חלו.. פרשיות באלו לפנ"ז: ועיי"ש וישב. ר"פ השל"ה לשון
odiptlאוodixg`l.
ספ"ב.3) ב"ב סוטה. סוף תענית. סוף [תוספתא ממרז"ל להעיר

כל  ב] ס, ב"ב ב. ל, תענית וראה בבל. נהרות על פ' רבתי פסיקתא
לעוה"ב. עמה (הם) שמחים בעוה"ז עלי' המתאבלים

הוא 4) בטושו"ע) (וכן ברמב"ם תעניות הל' שסיום בזה שמרומז וי"ל
היינו, – בארוכה) בפנים (כדלקמן כו' לששון לעת"ל הצומות היפוך ע"ד
כו'. לששון שנהפכים זה הוא הצומות, ענין של ותכלית שה"סיום"
שבשבת  תקנ) סו"ס או"ח בב"י (הובא תעניות הל' מאבודרהם ולהעיר
לששון  הקב"ה אותו יהפוך פלוני יום פלוני צום מכריזין: הצומות שלפני

אמן. ונאמר בנחמות שהבטיחנו כמו ולשמחה
ואילך.5) טו לז, יחזקאל
או"ח 6) טור וסרפ"ג. שם אדה"ז שו"ע רסרפ"ד. או"ח טושו"ע

ס"ח. שם רמ"א סתכ"ח.
היחוד 7) בתכלית רע"ב: מד, פרשתנו ובתו"א יז. שם, יחזקאל

האמיתי.
ד"ה 8) פרשתנו תו"ח – ובארוכה ואילך). סע"א (שם, תו"א ראה

ואילך. פ"ט ויגש
(עיין 9) בהפרשה ולא בההפטורה רק מודגש זה שענין הטעם וי"ל

האדם) (בעבודת גם ישנו ליוסף יהודה דהגשת הענין ד): צג, שם תו"ח
לתפלה]; גאולה סמיכת שזהו"ע – עה"פ חסידות בדרושי [כמבואר עתה
"מעשה  שאז לעת"ל, רק יהי' מיוסף למעלה יהודה שיתעלה זה משא"כ

ועוד). פרשתנו. ריש (אוה"ת גדול"
במעשינו  תלויים דלעת"ל הגילויים שכל מכיון שמ"מ, אלא
גם  מעלה יש בפנימיות לכן רפל"ז), (תניא הגלות משך זמן כל ועבודתנו

dzr,לתפלה גאולה סמיכת הוא חז"ל לשון [שלכן יוסף על ביהודה
תרס"ו]. ויגש סד"ה ראה – (יוסף) מגאולה למעלה היא שתפלה המורה

קסב. ס"ע תשמ"ז) (קה"ת, ח"א מלוקט – סה"מ וראה
ענינם ג,zelblונביאים (עמוס (כמש"נ דבר בכל והכוונה הפנימיות

" eceqז) dlb מגלה (נביאים) ההפטורה ובעניננו: – הנביאים")* עבדיו אל
יהודה  הגשת בעת דגם שב)הפרשה, ליוסף יהודה (הגשת של הפנימיות
של  הכוונה (כי יוסף על ביהודה עילוי יש מיוסף) למטה (שיהודה ליוסף

שם). תו"ח – מיוסף למעלה שיתעלה היא ליוסף יהודה הגשת
שם.10) ותו"ח תו"א בכ"ז ראה
כה.11) שם, יחזקאל
ועבדי 12) עד כו' קח (ועוד): שם בתו"א אבל ועוד. שם בתו"ח כ"ה

להם  "נשיא משא"כ הי', כבר שזה וצ"ע כד). (שם, עליהם מלך דוד
mlerl ע"פ שהוא איתא ותש"ח תרצ"ט דוד ועבדי שבד"ה ולהעיר – ."

המשיח. מלך על שקאי שם המצו"ד פי'
יט.13) ח, זכרי'

.286 'r k"g y"ewl d`x (*
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ההלכה  את תחילה להסביר יש זאת, להבין כדי
האלו  הצומות "כל לשונו: וזה – הרמב"ם של הנ"ל
שהם  אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים

טובים  ימים להיות ושמחה,14עתידים ששון וימי
החמישי  וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה שנאמר:
לששון  יהודה לבית יהיו העשירי וצום השביעי וצום

אהבו". והשלום והאמת טובים ולמועדים ולשמחה

מסכת  בסוף ב"תוספתא" הוא זו להלכה המקור
ימים  להיות עתידין ימים "אותן נאמר שם אך תענית,
הרביעי...". צום ה' אמר כה שנאמר: לישראל טובים

להבין  :15וצריך

(א) חלקים: לשני זה ענין הרמב"ם מחלק מדוע (א)
אלא  עוד ולא (ב) ליבטל... עתידים האלו הצומות כל
אומר  ואינו – טובים... ימים להיות עתידים שהם
ימים  להיות שעתידים בתוספתא, כנאמר בקיצור,

miaehמאליו מובן שמזה ...nevdyze?יתבטלו

" המילה את משמיט הוא מדוע "l`xyil(ב)
כי  הכרחית, זו תוספת לכאורה בתוספתא? הכתובה

"לבית כתוב (כיון dcediבפסוק שבתורה 16לששון..."
עדיין  שאז שני בית תקופת על בפשטות שם מדובר
שבימות  להוסיף וצריך – שבו") לא השבטים "עשרת

טובים לימים הללו הצומות ייהפכו lklהמשיח
השבטים 17ישראל  עשרת כולל ,18.

"והאמת  – הפסוק סיום  לעניננו קשור כיצד (ג)
אהבו"? והשלום

.„

˙ÎÈÙ‰ È·‚Ï Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰
˙ÂÓÂˆ‰

זו  מתרצות האחרונות הקושיות ששתי לומר, ויש
זו: את

טובים ימים יהיו שהצומות להבהיר ישראל,lklכדי
הרמב"ם  מביא יהודה", "לבית כתוב שבתורה למרות

"והאמת הפסוק סוף שלעתיד melydeאת כיון אהבו":
כדלעיל  ל"יוסף", "יהודה" בין גם "שלום" יהיה לבוא
"בית  של השמחה תקיף – אהבו" והשלום "והאמת –

השבטים  עשרת כולל ישראל, כל את .18יהודה"

הרמב"ם מדוע מובן: אינו עדיין לכך fnexאך
ואינו  אהבו", והשלום "והאמת המילים ציטוט עלֿידי

"ימים yexitaאומר יהיו אלו שימים כהתוספתא, ,
"?l`xyilטובים

.‰

"¯ÂË"Ï Ì"·Ó¯‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰

לשאול: אפשר עוד

ב"טור" הענין 19גם מובא תענית, הלכות בסוף ,
הקדושֿברוךֿהוא  לבוא ולעתיד זו: בלשון אבל הנ"ל,

דכתיב  ולשמחה לששון להפכם אבלם 20עתיד והפכתי :
מיגונם  ושמחתים ונחמתים .21לששון

מספר  הפסוק את הרמב"ם מצטט מדוע מובן: ולא
שני  בית תקופת לגבי בפשטות, שנאמר, 22זכריה,

היה  יכול הוא כאשר יהודה", "לבית דוקא בהדגשה
אבלם  "והפכתי הפסוק ב"טור" שמצוטט כפי לצטט,

בפשטות  המדבר התקופה 23לששון...", אודות
?24שלעתיד 

הרמב"ם  דברי בין אלו הבדלים ששני לומר, יש
שני  יש הרמב"ם שבדברי (א) – ה"טור" דברי לבין
(ב) בלבד, אחד חלק – ב"טור" ואילו חלקים,
יהיה... צום... אמר... "כה הפסוק את מצטט שהרמב"ם
הפסוק  את מצטט ה"טור" ואילו לששון...",

כדלהלן. בזה, זה כרוכים – "והפכתי..."
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בלשון 14) כתובה ההלכה דשאר אף – טוב יום שלפנינו: בדפוסים
דפוסים  בכמה אבל – כו'. טובים ולמועדים כו' וימי כו' הצומות רבים:
פרענקל) הוצאת רמב"ם (ראה הרמב"ם וכת"י רומי) דפוס – (כולל

miaehהגירסא: mini.
שם 15) לרמב"ם בצפע"נ נתכוון דלקמן) (השינויים לזה ש(גם) וי"ל

"(כ  תיבת תענית)בהוסיפו סוף בתוספתא מבואר ".y"rן
שם.16) מצו"ד וראה שם. רד"ק
קרא 17) מהר"י מפי' ולהעיר שם. לתוספתא דוד בחסדי שפירש כמו

לבית שם: .l`xyiזכרי'
להם 18) שאירע בימים הצטערו השבטים עשרת בני שם: במצו"ד

הנ"ל  התוספתא מלשון אבל – לשמחה להם יתהפכו והם רעות מקרות
יהפכו בקרא שנזכרו שהצומות כבחסדי lklמוכח כו', לששון ישראל

שם. דוד
לששון 19) ה' יהפכם לבא ולעתיד ששם: אלא – שם בשו"ע וכן

שלו). בשו"ע המחבר כדרך – הכתוב (ומשמיט ולשמחה
יב.20) לא, ירמי'
שקבעו 21) לפי באב בתשעה אלא בא שמחה אין שם: פס"ר וראה

אבלם  והפכתי שנאמר יו"ט לעשותו הקב"ה לפני ועתיד הזה בזמן אבל
ויחי. ס"פ ב"ר וראה מיגונם. ושמחתים ונחמתים לששון

(22.43 הערה לקמן ראה אבל
ג.23) שם, ירמי' פרש"י ראה
כתוב 24) מביא ולכן הצומות, ד' על קאי הרמב"ם י"ל: שבזה אלא

על שקאי בטור משא"כ אלו. צומות ד' נזכרו (עיי"ש).lkשבו הצומות



סט zaha dxyr - zegiyÎihewl

.‚

˙ÎÈÙ‰ È·‚Ï Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰
˙ÂÓÂˆ‰

ההלכה  את תחילה להסביר יש זאת, להבין כדי
האלו  הצומות "כל לשונו: וזה – הרמב"ם של הנ"ל
שהם  אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים

טובים  ימים להיות ושמחה,14עתידים ששון וימי
החמישי  וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה שנאמר:
לששון  יהודה לבית יהיו העשירי וצום השביעי וצום

אהבו". והשלום והאמת טובים ולמועדים ולשמחה

מסכת  בסוף ב"תוספתא" הוא זו להלכה המקור
ימים  להיות עתידין ימים "אותן נאמר שם אך תענית,
הרביעי...". צום ה' אמר כה שנאמר: לישראל טובים

להבין  :15וצריך

(א) חלקים: לשני זה ענין הרמב"ם מחלק מדוע (א)
אלא  עוד ולא (ב) ליבטל... עתידים האלו הצומות כל
אומר  ואינו – טובים... ימים להיות עתידים שהם
ימים  להיות שעתידים בתוספתא, כנאמר בקיצור,

miaehמאליו מובן שמזה ...nevdyze?יתבטלו

" המילה את משמיט הוא מדוע "l`xyil(ב)
כי  הכרחית, זו תוספת לכאורה בתוספתא? הכתובה

"לבית כתוב (כיון dcediבפסוק שבתורה 16לששון..."
עדיין  שאז שני בית תקופת על בפשטות שם מדובר
שבימות  להוסיף וצריך – שבו") לא השבטים "עשרת

טובים לימים הללו הצומות ייהפכו lklהמשיח
השבטים 17ישראל  עשרת כולל ,18.

"והאמת  – הפסוק סיום  לעניננו קשור כיצד (ג)
אהבו"? והשלום

.„

˙ÎÈÙ‰ È·‚Ï Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰
˙ÂÓÂˆ‰

זו  מתרצות האחרונות הקושיות ששתי לומר, ויש
זו: את

טובים ימים יהיו שהצומות להבהיר ישראל,lklכדי
הרמב"ם  מביא יהודה", "לבית כתוב שבתורה למרות

"והאמת הפסוק סוף שלעתיד melydeאת כיון אהבו":
כדלעיל  ל"יוסף", "יהודה" בין גם "שלום" יהיה לבוא
"בית  של השמחה תקיף – אהבו" והשלום "והאמת –

השבטים  עשרת כולל ישראל, כל את .18יהודה"

הרמב"ם מדוע מובן: אינו עדיין לכך fnexאך
ואינו  אהבו", והשלום "והאמת המילים ציטוט עלֿידי

"ימים yexitaאומר יהיו אלו שימים כהתוספתא, ,
"?l`xyilטובים

.‰

"¯ÂË"Ï Ì"·Ó¯‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰

לשאול: אפשר עוד

ב"טור" הענין 19גם מובא תענית, הלכות בסוף ,
הקדושֿברוךֿהוא  לבוא ולעתיד זו: בלשון אבל הנ"ל,

דכתיב  ולשמחה לששון להפכם אבלם 20עתיד והפכתי :
מיגונם  ושמחתים ונחמתים .21לששון

מספר  הפסוק את הרמב"ם מצטט מדוע מובן: ולא
שני  בית תקופת לגבי בפשטות, שנאמר, 22זכריה,

היה  יכול הוא כאשר יהודה", "לבית דוקא בהדגשה
אבלם  "והפכתי הפסוק ב"טור" שמצוטט כפי לצטט,

בפשטות  המדבר התקופה 23לששון...", אודות
?24שלעתיד 

הרמב"ם  דברי בין אלו הבדלים ששני לומר, יש
שני  יש הרמב"ם שבדברי (א) – ה"טור" דברי לבין
(ב) בלבד, אחד חלק – ב"טור" ואילו חלקים,
יהיה... צום... אמר... "כה הפסוק את מצטט שהרמב"ם
הפסוק  את מצטט ה"טור" ואילו לששון...",

כדלהלן. בזה, זה כרוכים – "והפכתי..."
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בלשון 14) כתובה ההלכה דשאר אף – טוב יום שלפנינו: בדפוסים
דפוסים  בכמה אבל – כו'. טובים ולמועדים כו' וימי כו' הצומות רבים:
פרענקל) הוצאת רמב"ם (ראה הרמב"ם וכת"י רומי) דפוס – (כולל

miaehהגירסא: mini.
שם 15) לרמב"ם בצפע"נ נתכוון דלקמן) (השינויים לזה ש(גם) וי"ל

"(כ  תיבת תענית)בהוסיפו סוף בתוספתא מבואר ".y"rן
שם.16) מצו"ד וראה שם. רד"ק
קרא 17) מהר"י מפי' ולהעיר שם. לתוספתא דוד בחסדי שפירש כמו

לבית שם: .l`xyiזכרי'
להם 18) שאירע בימים הצטערו השבטים עשרת בני שם: במצו"ד

הנ"ל  התוספתא מלשון אבל – לשמחה להם יתהפכו והם רעות מקרות
יהפכו בקרא שנזכרו שהצומות כבחסדי lklמוכח כו', לששון ישראל

שם. דוד
לששון 19) ה' יהפכם לבא ולעתיד ששם: אלא – שם בשו"ע וכן

שלו). בשו"ע המחבר כדרך – הכתוב (ומשמיט ולשמחה
יב.20) לא, ירמי'
שקבעו 21) לפי באב בתשעה אלא בא שמחה אין שם: פס"ר וראה

אבלם  והפכתי שנאמר יו"ט לעשותו הקב"ה לפני ועתיד הזה בזמן אבל
ויחי. ס"פ ב"ר וראה מיגונם. ושמחתים ונחמתים לששון

(22.43 הערה לקמן ראה אבל
ג.23) שם, ירמי' פרש"י ראה
כתוב 24) מביא ולכן הצומות, ד' על קאי הרמב"ם י"ל: שבזה אלא

על שקאי בטור משא"כ אלו. צומות ד' נזכרו (עיי"ש).lkשבו הצומות

zaha dxyr - zegiyÎihewl

.Â

˙ÂÓÂˆ‰ ÏÂËÈ·· ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

שני  שבין ההבדל על הסבר עלֿידי יובנו הדברים
" דלעיל: בפסוקים לעומת didiהביטויים לששון..." ...

"izktde."...

שלושת  כולל בעתיד בצומות שיתרחש השינוי
ענינים:

הצומות של elhazi(א) מצב שישרור כיון כלומר, .
שלום" להלכה 25"יש בהתאם לצום, החובה 25תתבטל

מתענין". "אין אז שלום" "יש שכאשר

אלא  צום, ימי יהיו לא אלו שימים בלבד זו לא (ב)
שעצם  לומר, ויש שמחה. וימי טובים ימים יהיו הם
ו"אין  המלכות" ("גזירת צער של ממצב המעבר

שלום"25שלום" "יש של למצב לשמחה ) גורם ,26.

בלבד זו לא ימים iniy(ג) בעתיד יהיו הצומות
תוכן מכך: יותר אלא envrטובים, mevd לששון ייהפך

לנאמר 27ולשמחה  בדומה בי"28, אנפת כי ה' "אודך
"אודך" של מצב יהיה לבוא ש"אנפת meynשלעתיד

בי".

.Ê

‰·Â˘˙‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

התשובה" "מדרכי היא ושלושת 29"תענית" ,
התשובה: בענין גם נמצאים הללו הענינים

עונו  "נעקר מאהבה תשובה באמצעות (א)
העוונות30מתחלתו" –milha.

במעשיו  "מוסיף מאהבה בתשובה החוזר (ב)

עוון"xziהטובים אותו לגבי הצורך –31מכדי
שיש  אלא בטלים, שהעוונות בלבד זו לא עלֿידיֿזה

ztqez."עוון אותו "לגבי טובים מעשים של

לו  נעשות "זדונות מאהבה תשובה עלֿידי (ג)

טובים 32כזכיות" ומעשים זכויות של לתוספת בנוסף :
אלו33אחרים  זדונות נהפכים ,mnvr.לזכויות

ב"סוף  תלוי בכלל הגאולה שענין שכשם לומר, ויש

הרמב"ם  שפוסק כפי תשובה", לעשות כך 34ישראל ,

הצומות  בביטול דלעיל האופנים שלושת יתממשו גם
מאהבה) (תשובה ישראל בתשובת שלימות עלֿידי

הללו  הענינים .35בשלושת

.Á

‰ÁÓ˘ÏÂ ÔÂ˘˘Ï ÍÙ‰ÈÈ ÂÓˆÚ ÌÂˆ‰

שבדברי  הנ"ל בהלכה כללית תמיהה מובנת בכך
ספר  של תוכנו ערוך": וה"שלחן ה"טור" וכן הרמב"ם,

לספרו, הרמב"ם בהקדמת כנאמר הוא, החזקה יד
ה" מהי להבין: צריך כך, ואם הלכות", "dkld"הלכות

בזה  עתידים 36המובעת האלו הצומות ש"כל
?37ליבטל..."

ה"יד  שבספרו לתרץ, אפשר הרמב"ם דברי לגבי
המשיח, לימות השייכים דינים גם מביא הוא החזקה"

וב"שלחן  ב"טור" זה ענין מובא מדוע מתרץ זה אין אך
המשיח.mpi`yערוך", לימות השייכות הלכות מביאים

מוסבר בזה הוא: לכך את cvikההסבר לקיים צריך
האמור  (כפי התענית שבאמצעות התשובה התענית:

להיעשות  צריכה התשובה"), "מדרכי היא שהתענית
ולשמחה...38באופן  לששון ייהפך עצמו .39שהצום
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תקנ.25) ר"ס או"ח טור ב. יח, ר"ה
שם.26) זכרי' מצו"ד ראה
בסופה:27) מכות חי"ט jklע"ד בלקו"ש בארוכה נת' מצחק. אני

ואילך. 67 ע'
א.28) יב, ישעי'
התענית 29) לענין גם וכוונתו – ה"ב פ"א תעניות הל' רמב"ם

פ"אֿג. מאגה"ת ולהעיר רפ"ה. שם כמפורש ואילך), ה"ד (דלקמן
סע"א.30) פו, יומא – מאהבה כאן ד"ה פרש"י
ב.31) שם, יומא מהרש"א חדא"ג
שם.32) יומא
אבל 33) כזכיות. לו נעשות זדונות המרז"ל כן מפרש שם בחדא"ג
zehytn'ע חי"ז בלקו"ש בארוכה כמשנ"ת כבפנים, מוכח חז"ל לשון

ואילך. 183
ה"ה.34) פ"ז תשובה הל'
תעניות 35) הל' וסוף תחילת שבין הקישור גם לבאר יש עפ"ז

הרמב"ם" על "הדרן בארוכה וראה בסופן. תחלתן [דנעוץ ברמב"ם*

הל' בתחילת בארוכה]: עיי"ש היד, בספר גם שכ"ה תשמ"ה) (קה"ת,
ומסיים  הוא", התשובה "מדרכי דתענית (29 הערה (כנ"ל כותב תעניות
לששון  הצומות שיהפכו – (ושלימותה) התעניות של התשובה בפעולת
הרמב"ם  שכוונת י', סעיף בפנים לקמן (ראה טובים ולמועדים ולשמחה

גו'"). ד"יהפכו להענין גם היא זו בהלכה
מגילה.36) הל' סוף ברמב"ם גם ועד"ז
טוב 37) בדבר דוקא שבספרו ההלכות לסיים הרמב"ם דרך אין שהרי

אבל. הל' סוף רמב"ם לדוגמא ראה –
בתשו 38) נעלות למדריגות שייך אינו שעדיין מי –וגם (מאהבה) בה

שלימות  תכלית מהי הידיעה אצלו צ"ל העבודה בתחילת תיכף מ"מ,
יחו"ע  לענין ואילך) (פ"ז עה"ח בקונטרס המבואר ע"ד או זו. עבודה

ויחו"ת.
ש" זו הודעה ע"י בזה: ענין וכ"ה micizrועוד הבטחה. [בלשון כו'"

ש" התשובה כו'"dgihadבענין תשובה לעשות ישראל שסוף תורה
כו'. ביאוש יפול לא – שם)] תשובה הל' (רמב"ם

דמנלן 39) סר"ח) או"ח (שו"ת בחת"ס שהקשה מה ליישב יש עפ"ז

.zeiprz 'ldc oexg`d wxt meiqe zligz f"cre (*
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הפסוק  הפסוקים: שני של במשמעותם ההבדל וזהו
ולשמחה  לששון יהיה... החמישי... הרביעי... "צום

עלֿכך מדבר ימים iniyולמועדים..." יהיו הצום
בנוסף כלומר, אלו lehialטובים. ימים יהיו הצומות

טובים. ימים גם

"והפכתי הפסוק מדבר `mlaואילו לששון..."
ה"אבל" שייהפך envrאודות ולשמחה 40, .41לששון

יהיה..." "צום... הפסוק היא: זה להבדל והסיבה
חמשה  חסרו שבו כדלעיל, שני, בית תקופת על מדבר

בהפיכת 42דברים  השלימות היתה חסרה ולכן ,
,43הצומות 

התקופה  על "מדבר אבלם... "והפכתי הפסוק ואילו
גם  שלימות של שיא יהיה שבה לבוא, שלעתיד

הצומות. בהפיכת

.È
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מצטט  הרמב"ם אמנם לומר: יש לעיל האמור לפי
היה  הוא שלכאורה למרות יהיה...", "צום... הפסוק את
דרגה  על המצביע "והפכתי..." הפסוק את לצטט צריך

לכך מתכוון אינו הוא זאת בכל אך יותר, iniyגבוהה
ייהפך  עצמו שהצום אלא טובים, לימים יהיו הצומות

ולשמחה. לששון

ימים  להיות "עתידים של הענין הוא: לכך ההסבר
הקודם  לחלק כהמשך הרמב"ם בדברי מופיע טובים..."

ליבטל... עתידים האלו הצומות `l`"כל cer `le

"עתידים  של שהענין מובן, ומזה – עתידים... שהם
טובים..." ימים הענין ycgnלהיות פני על משהו

" שנאמר כפי ליבטל", "עתידים של cerהקודם `le
`l`"...44–

לומר  מתכוון שהרמב"ם לומר אפשר אי לפיכך
תוצאה minidשרק זוהי כי טובים, לימים ייהפכו

zaiigznd שכאשר הוא, טבעי כי ליבטל", מ"עתידים
צער, בו שהיה בזמן שמחה נגרמת מצער, מצב מתבטל

מתכוון  אלא..." עוד "ולא שבאמרו לומר, והכרחי
עצמו  הצום להפיכת מביא 45הרמב"ם והוא לששון.

מהתורה  הוכחה לששון 46לכך יהיה... ה"צום... שעצם ,
ולשמחה...".

" – הזה הפסוק שאת לכך יהיה...mevההוכחה ...

עצמו, הצום לגבי כמכוון לפרש אפשר – לששון..."
חדש" ב"בית בגמרא 47מובאת "פריך דבריו: ואלו ,48

מיושב  אינו הלשון פירוש: ששון. לה וקרי צום לה קרי

ditebדמשמע `ed מה ושמחה, ששון עצמו) (=הוא
הוא, ואנחה יגון צער עצמו הצום שהרי אפשר, שאי

לומר) לו (=והיה למימר ליה יהיה ycegוהוה הרביעי...
כלומר,ycegdyלששון, – טוב..." ליום מאבל נהפך

אומר  חדש" "49ה"בית שבמילה ,mev היא הכוונה "...
עצמו  הצום ל"50לענין וכו'").yceg(ולא הרביעי
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בהרחבה  פעם הוסברה לגבי 51כבר הרמב"ם שיטת
כלליות: תקופות שתי יהיו שלדעתו המשיח, ימות
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אוה"ת  ג"כ [וראה ושמחה ששון שלום דכשיש כן לחדש לנביאים
"מדרכי  הוא הצום שענין מכיון כי – בתחלתו] א'שפה ע' – 41 שבהערה
שזה  מובן, הרי – כזכיות" לו נעשות "זדונות היא ששלימותה התשובה",

ענין זה אין ולשמחה לששון יהפכו כ"א sqepשהצומות הצומות, על
גופא. הצומות תכלית

לשמחה,40) האבל אותו מחזיר אני :(21 (שבהערה ב"ר וראה
גו'. והפכתי שנאמר

ירמי'41) יל"ש וראה ואילך. א'שפד ס"ע מסעי אוה"ת בארוכה ראה
אבלם  והפכתי ארי' במזל כו' ארי' שיבא ע"מ כו' ארי' עלה רנט: רמז
ע' ב' כרך לנ"ך (אוה"ת 26 ע' לאיכה הצ"צ ברשימות (נת' לששון

גו'). והפכתי עה"פ אוה"ת א'נוֿנז).
ב.42) כא, יומא
שני 43) דבבית מ"ג) פ"א ר"ה (פיה"מ הרמב"ם עפמ"ש ובפרט

– בזה שקו"ט מתענין). רצו אם התעניות שאר (וגם באב תשעה התענו
סקע"ט. ח"ג מהד"ק שו"מ שו"ת סרע"א. ח"ב תשב"ץ

בפסוק 44) הפסוק: מלשון ברמב"ם השינוי טעם גם לבאר יש עפ"ז
"ל  הרמב"ם נאמר לשון ואילו טובים", למועדים ו(אח"כ) ולשמחה ששון

ושמחה: ששון וימי (ואח"כ) טובים ימים הוא:

") זו אף זו דלא בסדר הוא `l`ברמב"ם cer `le ימים" יהיו כו'"):
שכאו"א  בפסוק, משא"כ ושמחה"; ששון ימי אלא) עוד ו(לא טובים

(כאו"א גו' "יהי' לששון r"taמהצומות מדת) – האתהפכא מדת כפי –
) millkpולשמחה mleke."טובים ד)ולמועדים בהענין

(45" מלשונו גם מ"ש mdyוכדמוכח על שקאי – כו'" להיות עתידים
" [לאzenevdלעיל שפירושו כו'", ליבטל עתידים שהרי iniהאלו – הצום

הצומות. ענין גוף כ"א] – ליבטל" "עתידים אין ה"ימים"
ראה 46) – אחרת לכוונה הכתוב בלשון שמשתמשים שמצינו כמו

.59 הערה 253 ע' לעיל
רסתק"נ.47) לאו"ח
ב.48) יח, ר"ה
הוא49) שכתבתי והפירוש בע"א פי' והב"י ע"ז: .heytוכותב
הפסוק 50) שכוונת (ואאפ"ל הש"ס לקושיית מקום יש שמ"מ אלא

כו' הרביעי צום "הל"ל דא"כ – כו') לששון יהפך הצום שענין jtdiהיא
קרא ומדקאמר כו'.. לגמרי idi'לששון יבטל לא דהצום משמע לששון

שם). או"ח לשו"ע (ט"ז א"א" וזה לששון שיהי' אלא
האיש 51) יצא לא לד"ה הוספה וראה ואילך. 191 ע' חכ"ז לקו"ש

שם. ובהערה תפה) ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ תשט"ז. (קה"ת
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הפסוק  הפסוקים: שני של במשמעותם ההבדל וזהו
ולשמחה  לששון יהיה... החמישי... הרביעי... "צום

עלֿכך מדבר ימים iniyולמועדים..." יהיו הצום
בנוסף כלומר, אלו lehialטובים. ימים יהיו הצומות

טובים. ימים גם

"והפכתי הפסוק מדבר `mlaואילו לששון..."
ה"אבל" שייהפך envrאודות ולשמחה 40, .41לששון

יהיה..." "צום... הפסוק היא: זה להבדל והסיבה
חמשה  חסרו שבו כדלעיל, שני, בית תקופת על מדבר

בהפיכת 42דברים  השלימות היתה חסרה ולכן ,
,43הצומות 

התקופה  על "מדבר אבלם... "והפכתי הפסוק ואילו
גם  שלימות של שיא יהיה שבה לבוא, שלעתיד

הצומות. בהפיכת
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מצטט  הרמב"ם אמנם לומר: יש לעיל האמור לפי
היה  הוא שלכאורה למרות יהיה...", "צום... הפסוק את
דרגה  על המצביע "והפכתי..." הפסוק את לצטט צריך

לכך מתכוון אינו הוא זאת בכל אך יותר, iniyגבוהה
ייהפך  עצמו שהצום אלא טובים, לימים יהיו הצומות

ולשמחה. לששון

ימים  להיות "עתידים של הענין הוא: לכך ההסבר
הקודם  לחלק כהמשך הרמב"ם בדברי מופיע טובים..."

ליבטל... עתידים האלו הצומות `l`"כל cer `le

"עתידים  של שהענין מובן, ומזה – עתידים... שהם
טובים..." ימים הענין ycgnלהיות פני על משהו

" שנאמר כפי ליבטל", "עתידים של cerהקודם `le
`l`"...44–

לומר  מתכוון שהרמב"ם לומר אפשר אי לפיכך
תוצאה minidשרק זוהי כי טובים, לימים ייהפכו

zaiigznd שכאשר הוא, טבעי כי ליבטל", מ"עתידים
צער, בו שהיה בזמן שמחה נגרמת מצער, מצב מתבטל

מתכוון  אלא..." עוד "ולא שבאמרו לומר, והכרחי
עצמו  הצום להפיכת מביא 45הרמב"ם והוא לששון.

מהתורה  הוכחה לששון 46לכך יהיה... ה"צום... שעצם ,
ולשמחה...".

" – הזה הפסוק שאת לכך יהיה...mevההוכחה ...

עצמו, הצום לגבי כמכוון לפרש אפשר – לששון..."
חדש" ב"בית בגמרא 47מובאת "פריך דבריו: ואלו ,48

מיושב  אינו הלשון פירוש: ששון. לה וקרי צום לה קרי

ditebדמשמע `ed מה ושמחה, ששון עצמו) (=הוא
הוא, ואנחה יגון צער עצמו הצום שהרי אפשר, שאי

לומר) לו (=והיה למימר ליה יהיה ycegוהוה הרביעי...
כלומר,ycegdyלששון, – טוב..." ליום מאבל נהפך

אומר  חדש" "49ה"בית שבמילה ,mev היא הכוונה "...
עצמו  הצום ל"50לענין וכו'").yceg(ולא הרביעי
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בהרחבה  פעם הוסברה לגבי 51כבר הרמב"ם שיטת
כלליות: תקופות שתי יהיו שלדעתו המשיח, ימות

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

אוה"ת  ג"כ [וראה ושמחה ששון שלום דכשיש כן לחדש לנביאים
"מדרכי  הוא הצום שענין מכיון כי – בתחלתו] א'שפה ע' – 41 שבהערה
שזה  מובן, הרי – כזכיות" לו נעשות "זדונות היא ששלימותה התשובה",

ענין זה אין ולשמחה לששון יהפכו כ"א sqepשהצומות הצומות, על
גופא. הצומות תכלית

לשמחה,40) האבל אותו מחזיר אני :(21 (שבהערה ב"ר וראה
גו'. והפכתי שנאמר

ירמי'41) יל"ש וראה ואילך. א'שפד ס"ע מסעי אוה"ת בארוכה ראה
אבלם  והפכתי ארי' במזל כו' ארי' שיבא ע"מ כו' ארי' עלה רנט: רמז
ע' ב' כרך לנ"ך (אוה"ת 26 ע' לאיכה הצ"צ ברשימות (נת' לששון

גו'). והפכתי עה"פ אוה"ת א'נוֿנז).
ב.42) כא, יומא
שני 43) דבבית מ"ג) פ"א ר"ה (פיה"מ הרמב"ם עפמ"ש ובפרט

– בזה שקו"ט מתענין). רצו אם התעניות שאר (וגם באב תשעה התענו
סקע"ט. ח"ג מהד"ק שו"מ שו"ת סרע"א. ח"ב תשב"ץ

בפסוק 44) הפסוק: מלשון ברמב"ם השינוי טעם גם לבאר יש עפ"ז
"ל  הרמב"ם נאמר לשון ואילו טובים", למועדים ו(אח"כ) ולשמחה ששון

ושמחה: ששון וימי (ואח"כ) טובים ימים הוא:

") זו אף זו דלא בסדר הוא `l`ברמב"ם cer `le ימים" יהיו כו'"):
שכאו"א  בפסוק, משא"כ ושמחה"; ששון ימי אלא) עוד ו(לא טובים

(כאו"א גו' "יהי' לששון r"taמהצומות מדת) – האתהפכא מדת כפי –
) millkpולשמחה mleke."טובים ד)ולמועדים בהענין

(45" מלשונו גם מ"ש mdyוכדמוכח על שקאי – כו'" להיות עתידים
" [לאzenevdלעיל שפירושו כו'", ליבטל עתידים שהרי iniהאלו – הצום

הצומות. ענין גוף כ"א] – ליבטל" "עתידים אין ה"ימים"
ראה 46) – אחרת לכוונה הכתוב בלשון שמשתמשים שמצינו כמו
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רסתק"נ.47) לאו"ח
ב.48) יח, ר"ה
הוא49) שכתבתי והפירוש בע"א פי' והב"י ע"ז: .heytוכותב
הפסוק 50) שכוונת (ואאפ"ל הש"ס לקושיית מקום יש שמ"מ אלא

כו' הרביעי צום "הל"ל דא"כ – כו') לששון יהפך הצום שענין jtdiהיא
קרא ומדקאמר כו'.. לגמרי idi'לששון יבטל לא דהצום משמע לששון

שם). או"ח לשו"ע (ט"ז א"א" וזה לששון שיהי' אלא
האיש 51) יצא לא לד"ה הוספה וראה ואילך. 191 ע' חכ"ז לקו"ש

שם. ובהערה תפה) ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ תשט"ז. (קה"ת

zaha dxyr - zegiyÎihewl

של התקופה שלגביה zligz(א) המשיח, ימות
שיעבוד  אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין נאמר

בלבד" של 52מלכיות "מנהגו יתבטל לא זו בתקופה –
עולם  אלא בראשית, במעשה "חידוש יהיה ולא עולם",

נוהג" .53כמנהגו

יותר  מאוחרת תקופה תחיית 54(ב) תהיה שבה ,
הרמב"ם  לדעת גם יתבטל, שבה של 55המתים, מנהגו ,

בראשית  במעשה חידוש ויהיה אינו 56עולם, הרמב"ם .

החזקה' ה'יד בספרו זה ענין ענינים 57מביא הם אלה כי
סתומין  שדברים שיהיו עד יהיו איך אדם ידע "לא אשר

דקדוקיהן 58הן..." ולא אלו דברים הויית סדור ו"אין
בדת" .58עיקר

שבסוף  בהלכה הרמב"ם חלוקת מובנת זה לפי

שבביטול  הענינים שני כי חלקים, לשני תענית הלכות
בשתי  יתקיימו המשיח בימות תקופות 59הצומות

zepey60:

בעולם, שלום ישרור כאשר הראשונה, בתקופה
לימים  הצומות ימי יהיו וממילא הצומות, יתבטלו
הצומות  הפיכת – השני הענין אך כדלעיל. טובים,

הוא" ואנחה ויגון צער עצמו "הצום אשר ,61עצמם,
של  "מנהגו ביטול של בדרגה הוא – ולשמחה לששון

ימות  של השניה בתקופה רק יתקיים והוא עולם",
המשיח.

.·È

‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ˘ "‰„Â‰È ˙È·"Ï ‡˜Â„

לבית  יהיה "צום... הפסוק את דוקא מביא הרמב"ם

מפני  – "והפכתי..." הפסוק את ולא לששון..." יהודה
"ב  של הענין לכאן לכך dcediיתשקשור ההסבר ."

הוא:

של  וכו') מלכות (גזירת השיעבוד קושי עיקר
עשרת  אצל ולא יהודה", "בית אצל דוקא הוא הגלות

סמבטיון  לנהר מעבר גלו אשר כפי 62השבטים, ,
בפיוט  נדדתי....63שנאמר ורבות אחת את נדדת :

בימות  הצומות של הגדולה שהשמחה וכיון
הגלות, בזמן הצומות של הגדול מהצער נובעת המשיח

לו  בהתאם הפסוק 64והיא את הרמב"ם מביא לכן ,
לבית שאצלם dcedi"יהיה להדגיש כדי לששון...",

השיעבוד  לקושי בהתאם כלֿכך, גדולה השמחה תהיה
יותר. נורא שהיה

והשלום  "והאמת של מצב יהיה שאז כיון אך
שמחה  תקיף – ויוסף יהודה בין אחדות – אהבו"

כולל efגדולה ישראל, כל את יהודה", "בית של ,
יוסף. – השבטים עשרת

.‚È

‰ÁÓ˘Ï ÂÓˆÚ ÌÂˆ‰ ˙ÎÈÙ‰ Y ‰„Â‰È

הגדולה  שהשמחה יהודה", "בית של זו הדגשה
יהודה, בית אצל יותר שבלט השיעבוד מקושי נובעת
יהיו  הצום שימי (כדלעיל, השניה בדרגה גם קיימת

ושמחה  ששון לימי הצום ביטול ככל 65עקב כי ,(
על  השמחה גדולה כך הצום, של היגון שגדול

–64ביטולו 

זה  פסוק מביא שהרמב"ם כיון זאת, בכל אך
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טעמים  לקוטי עם הגש"פ .27 הערה החסידות תורת של ענינה קונטרס
מצפע"נ  ג"כ ולהעיר – בהערה. תרנג ע' תשמ"ו) (קה"ת וביאורים מנהגים

ט. מט, ויחי פרשתנו. הפטורת עה"ת
ה"ב.52) פי"ב מלכים הל' ספ"ט. תשובה בהל' כמ"ש
רפי"ב.53) מלכים הל'
[ומהן:54) הרמב"ם בשיטת קושיות כמה לתרץ יש זה פי ועל

שם. בלקו"ש בארוכה כמשנ"ת ה"ז] פ"ח תשובה בהל' הלח"מ קושיית
כבש..55) עם זאב "וגר שמפרש dcigeומה lyn– שם) (רמב"ם "

איירי זה כתוב "zligzaכי כאשר המשיח גו'"vi`ימות ישי מגזע חוטר
להרמב"ם. המתים תחיית מאמר וראה א). יא, (ישעי'

עולם 56) של מנהגו ביטול שהו"ע גופא, דתחה"מ מענין וכדמוכח
מאוה"ת  ולהעיר הנ"ל. תחה"מ מאמר [ראה בראשית במעשה וחידוש

ב]. שצא, ויחי
שעוה"ב  פ"ח) תשובה (הל' הרמב"ם לשיטת רק היא זו הוכחה –

) לנפשות רק תקופה le`היא היא שתחה"מ עכצ"ל שלפ"ז התחי'), עולם
n"denia הוא שעוה"ב ועוד הגמול) (בשער הרמב"ן לדעת משא"כ גופא;

שני' תקופה שיש דתחה"מ מענין הכרח אין – התחי' .n"deniaעולם

ה"ב.57) שם מלכים הל' רמב"ם
בהל'58) פרטיו) לא – (וכ"ש דתחה"מ הענין הזכיר שלא וכמו

הל' – לעוה"ב חלק לו אין בתחה"מ שהכופר (רק תשובה והל' מלכים*
המתים. תחיית מאמר וראה ה"ו). פ"ג תשובה

הרמב"ם 59) מוסיף כו') עוד (ולא הב' שבבבא מה עפ"ז ומתורץ
" תיבת –micizrעוה"פ כו'" טובים ימים "שיהיו בקיצור כתב ולא – "

יהי' כו'" טובים ימים להיות ש"עתידים זה דיבטלו ixg`lכי העתידים
הצומות.
כי 60) – בבות לב' הדין חלקו לא (ושו"ע) שהטור מה מובן ועפ"ז

הדינים הביא שלא הענין,מכיון כללות רק כתב לא לימוה"מ השייכים
לדינא שנוגע dfdמה onfa.('ח סעיף בפנים (כנ"ל

סוס"י.61) לעיל שהובא הב"ח לשון
בסופו.62) ציון ותאמר פ' פס"ר כה. פט"ז, במדב"ר ו. פע"ג, ב"ר

ועוד. סה"ה. פ"י סנה' ירושלמי וראה
באב.63) תשעה דליל – תתן קול שומרון
(64:(21 הערה (דלעיל מפס"ר בא`oiלהעיר בתשעה `l`שמחה

באב.

.miznd ziigz xn`n d`xe .my y"ewla dkex`a z"pynk n"dgzl dpeekd oi` ± "mizn 'ign" (b"d `"it) my y"nc (*
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– השלישית הדרגה לגבי יהודה") "בית של (בהדגשה
לומר, צריך – ולשמחה לששון עצמם הצומות הפיכת
ל"בית  דוקא במיוחד קשור לששון הצום הפיכת שענין

יהודה".

הוא: הענינים, פנימיות עלֿפי לכך, ההסבר

הרוחנית  העבודה בדרגות ליהודה יוסף בין ההבדל
אלקות 66הוא  גילוי – תלמוד – הוא יוסף של ענינו :

– מעשה – הוא יהודה של ענינו למטה. מלמעלה
ה"מטה". וזיכוך בירור

הוא: בעבודה אלו סוגים שני בין מההבדלים אחד
מ  אור גילוי יש רק כאשר שלמטה החושך הרי למעלה,

lhazn הופך ה"מטה" זיכוך של בעבודה ואילו .
לנהורא. חשוכא אתהפכא – לאור עצמו החושך

ש"הצומות  הדרגה רק נגרמת יוסף דרגת מצד ולכן,
עתידים יהודה"lhailהאלו "בית מצד ואילו ,"

ולשמחה. לששון עצמם הצומות נהפכים

.„È

Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚÏ ‰ÚÈ‚Ó ‰„Â‰È ˙„Â·Ú

לבין יהודה" "בית בין הקשר השיעבוד:iyewזהו

למטה, מלמעלה אלקות גילוי יוסף, דרגת מצד
שיש  "מטה" של כזו בחינה על רק העבודה משפיעה
יהודה, בדרגת העבודה ואילו לאור. קשר לפחות, לה,
תחתונות  דרגות על גם משפיעה ה"מטה", זיכוך
ביותר  הקשים והשיעבוד החושך גם אשר עד ביותר,

לנהורא  חשוכא ואתהפכא .67מזדככים,

החשוך  במקום נעשית יהודה שעבודת וכיון
מעל  יתברך, לעצמותו "מגיעה" היא ביותר, והתחתון

בדומה  גילויים. של בעלי 68לדרגה של ליתרון
התשובה  בעלי שעבודת שכיון הצדיקים, על התשובה
יתברך, לעצמותו "מגיעה" היא לכן מהתרחקות, נובעת

הצדיקים. מעבודת למעלה

לבין  יוסף שמצד ה"גאולה" בין ההבדל וזהו
יהודה  שמצד היא 69ה"גאולה" הגאולה יוסף מצד :

"יגאלך של אך aeh"70באופן וגילוי. לאור קשורה –
"וגאלתי – יהודה עלֿידי ikp`"70מצד גאולה –

יתברך. עצמותו

.ÂË

‡˜Â„ ‰¯Â˘˜ "‰„Â‰È ˙È·" Ï˘ ‰ÁÓ˘‰
ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ· ‰È˘‰ ‰ÙÂ˜˙Ï

לבית  יהיה "צום... שבין הקשר יותר מובן זה לפי
dcedi ימות של השניה התקופה לבין לששון..."

ענין  זהו עצמו הצום שהפיכת לאמור, בנוסף המשיח,
עולם: של מנהגו ביטול של

(א)71כידוע  "עליות": שתי הבא בעולם יש
ודוגמא 72הסעודה  ענין – ושורֿהבר הלויתן 73של

עולםֿהבא  (ב) ושתיה. אכילה 74לאכילה לא בו אין
וכו'.

ושתיה  אכילה של המשמעות הוא: ביניהם ההבדל
שיתגלו  התורה טעמי הבנת של תענוג היא הבא בעולם

של עבודה באמצעות הנגרמת השגה zeevneאז, dxez
עצמותו  "תתגלה" השניה ב"עליה" ואילו הזה, בעולם
יכולה  אינה ואשר מגילויים, שלמעלה יתברך,
ובהבנה. בחכמה – ושתיה" ב"אכילה "להתלבש"
ובאמצעות  התשובה, באמצעות מושגת זו דרגה

ytp zexiqnידי "על המתעוררת ומצוות, uglלתורה
ceariyd wgece"75.הגלות תקופת של

לומר, jklויש dnecy76 התקופות שתי בין ההבדל
יהיו  שבה הראשונה, התקופה המשיח: בימות הנ"ל

וחכמתה" בתורה ושתיה dneca(77"פנויין לאכילה
התקופה  ואילו גילויים. של בדרגה היא דלעיל),
של  מנהגו וביטול המתים תחיית יהיו שבה השניה,

) עצמותו dnecaעולם מצד היא אכילה") בו ל"אין
יתברך.
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בזמן 65) איירי דקרא ובפרט ס"ט. כנ"ל גו'", "יהי' בקרא הפי' שזהו
.(43 הערה לעיל ראה (אבל שני דבית

דוד 66) ועבדי  ד"ה א. תתקפה, ה') (כרך שם פרשתנו. ריש אוה"ת
בענין  פרשתנו ריש ותו"ח תו"א וראה ועוד. ותש"ח. תרצ"ט והב') (הא'

ו"ארץ". "שמים"
ואילך.67) 347 ע' חי"ח לקו"ש עד"ז ראה
זה 68) שמקשר – תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין סד"ה ראה

התשובה  מעלת עם במחשבה, קדמה ארץ כי העיקר יהודה יהי' שלעת"ל
קרוב. שנעשה דרחוק

הקודמת.69) בהערה בהנסמן ראה
הכתוב70) תרסט)לשון תרנ. ע' – ב' (כרך ויקרא ובאוה"ת יג. ג, רות

ובע"ת. דצדיקים החילוק שהוא – שם ליוסף יהודה הגשת ענין וד"ה
ואילך.71) קה ע' תרס"ו המשך
ועוד.72) ב. קיט, פסחים ואילך. ב עד, ב"ב ראה
ה"ד.73) פ"ח תשובה בהל' – בזה והראב"ד הרמב"ם שיטות ראה
א.74) יז, ברכות
קו.75) ס"ע תרס"ו המשך
(בדעת 76) בפנים המדוברות התקופות ב' שהרי – ממש ולא

הן בעוה"ב).le`(n"deniaהרמב"ם)
תשובה 77) הל' ה"ה. ועיי"ש ה"ד. פי"ב מלכים הל' הרמב"ם לשון

פ"ט.
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– השלישית הדרגה לגבי יהודה") "בית של (בהדגשה
לומר, צריך – ולשמחה לששון עצמם הצומות הפיכת
ל"בית  דוקא במיוחד קשור לששון הצום הפיכת שענין

יהודה".

הוא: הענינים, פנימיות עלֿפי לכך, ההסבר

הרוחנית  העבודה בדרגות ליהודה יוסף בין ההבדל
אלקות 66הוא  גילוי – תלמוד – הוא יוסף של ענינו :

– מעשה – הוא יהודה של ענינו למטה. מלמעלה
ה"מטה". וזיכוך בירור

הוא: בעבודה אלו סוגים שני בין מההבדלים אחד
מ  אור גילוי יש רק כאשר שלמטה החושך הרי למעלה,

lhazn הופך ה"מטה" זיכוך של בעבודה ואילו .
לנהורא. חשוכא אתהפכא – לאור עצמו החושך

ש"הצומות  הדרגה רק נגרמת יוסף דרגת מצד ולכן,
עתידים יהודה"lhailהאלו "בית מצד ואילו ,"

ולשמחה. לששון עצמם הצומות נהפכים

.„È

Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚÏ ‰ÚÈ‚Ó ‰„Â‰È ˙„Â·Ú

לבין יהודה" "בית בין הקשר השיעבוד:iyewזהו

למטה, מלמעלה אלקות גילוי יוסף, דרגת מצד
שיש  "מטה" של כזו בחינה על רק העבודה משפיעה
יהודה, בדרגת העבודה ואילו לאור. קשר לפחות, לה,
תחתונות  דרגות על גם משפיעה ה"מטה", זיכוך
ביותר  הקשים והשיעבוד החושך גם אשר עד ביותר,

לנהורא  חשוכא ואתהפכא .67מזדככים,

החשוך  במקום נעשית יהודה שעבודת וכיון
מעל  יתברך, לעצמותו "מגיעה" היא ביותר, והתחתון

בדומה  גילויים. של בעלי 68לדרגה של ליתרון
התשובה  בעלי שעבודת שכיון הצדיקים, על התשובה
יתברך, לעצמותו "מגיעה" היא לכן מהתרחקות, נובעת

הצדיקים. מעבודת למעלה

לבין  יוסף שמצד ה"גאולה" בין ההבדל וזהו
יהודה  שמצד היא 69ה"גאולה" הגאולה יוסף מצד :

"יגאלך של אך aeh"70באופן וגילוי. לאור קשורה –
"וגאלתי – יהודה עלֿידי ikp`"70מצד גאולה –

יתברך. עצמותו
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ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ· ‰È˘‰ ‰ÙÂ˜˙Ï

לבית  יהיה "צום... שבין הקשר יותר מובן זה לפי
dcedi ימות של השניה התקופה לבין לששון..."

ענין  זהו עצמו הצום שהפיכת לאמור, בנוסף המשיח,
עולם: של מנהגו ביטול של

(א)71כידוע  "עליות": שתי הבא בעולם יש
ודוגמא 72הסעודה  ענין – ושורֿהבר הלויתן 73של

עולםֿהבא  (ב) ושתיה. אכילה 74לאכילה לא בו אין
וכו'.

ושתיה  אכילה של המשמעות הוא: ביניהם ההבדל
שיתגלו  התורה טעמי הבנת של תענוג היא הבא בעולם

של עבודה באמצעות הנגרמת השגה zeevneאז, dxez
עצמותו  "תתגלה" השניה ב"עליה" ואילו הזה, בעולם
יכולה  אינה ואשר מגילויים, שלמעלה יתברך,
ובהבנה. בחכמה – ושתיה" ב"אכילה "להתלבש"
ובאמצעות  התשובה, באמצעות מושגת זו דרגה

ytp zexiqnידי "על המתעוררת ומצוות, uglלתורה
ceariyd wgece"75.הגלות תקופת של

לומר, jklויש dnecy76 התקופות שתי בין ההבדל
יהיו  שבה הראשונה, התקופה המשיח: בימות הנ"ל

וחכמתה" בתורה ושתיה dneca(77"פנויין לאכילה
התקופה  ואילו גילויים. של בדרגה היא דלעיל),
של  מנהגו וביטול המתים תחיית יהיו שבה השניה,

) עצמותו dnecaעולם מצד היא אכילה") בו ל"אין
יתברך.
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בזמן 65) איירי דקרא ובפרט ס"ט. כנ"ל גו'", "יהי' בקרא הפי' שזהו
.(43 הערה לעיל ראה (אבל שני דבית

דוד 66) ועבדי  ד"ה א. תתקפה, ה') (כרך שם פרשתנו. ריש אוה"ת
בענין  פרשתנו ריש ותו"ח תו"א וראה ועוד. ותש"ח. תרצ"ט והב') (הא'

ו"ארץ". "שמים"
ואילך.67) 347 ע' חי"ח לקו"ש עד"ז ראה
זה 68) שמקשר – תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין סד"ה ראה

התשובה  מעלת עם במחשבה, קדמה ארץ כי העיקר יהודה יהי' שלעת"ל
קרוב. שנעשה דרחוק

הקודמת.69) בהערה בהנסמן ראה
הכתוב70) תרסט)לשון תרנ. ע' – ב' (כרך ויקרא ובאוה"ת יג. ג, רות

ובע"ת. דצדיקים החילוק שהוא – שם ליוסף יהודה הגשת ענין וד"ה
ואילך.71) קה ע' תרס"ו המשך
ועוד.72) ב. קיט, פסחים ואילך. ב עד, ב"ב ראה
ה"ד.73) פ"ח תשובה בהל' – בזה והראב"ד הרמב"ם שיטות ראה
א.74) יז, ברכות
קו.75) ס"ע תרס"ו המשך
(בדעת 76) בפנים המדוברות התקופות ב' שהרי – ממש ולא

הן בעוה"ב).le`(n"deniaהרמב"ם)
תשובה 77) הל' ה"ה. ועיי"ש ה"ד. פי"ב מלכים הל' הרמב"ם לשון

פ"ט.

zaha dxyr - zegiyÎihewl

יהודה" "בית של והשמחה הששון קשורים לפיכך
עבודת  כי המשיח, ימות של השניה לתקופה דוקא

יתברך.iyewaיהודה לעצמותו מגיעה השיעבוד

.ÊË

˙Â¯ˆ‰ ÏÎÏ ¯Â˜Ó‰ Y ˙·Ë· ‰¯˘Ú

לעשרה  הנ"ל כל של הקשר יובן לעיל האמור לפי
בטבת:

באבודרהם  נאמר בטבת עשרה היה 78לגבי ואפילו :
מפני  אחר ליום לדחותו יכולין היו לא בשבת חל

הכיפורים 79שנאמר  ביום כמו הזה" היום "בעצם .80בו

בטבת  עשרה תענית הוא: לכך שההסבר לומר, יש
ירושלים, על המצור התחיל זה שביום משום dfyהיא

שאחרֿכך  למאורעות דבר של בסופו וגרם :81התחיל
העיר  (נבקעה בתמוז עשר באב 82בשבעה ובתשעה ,(

גדליה). (הריגת בתשרי ובג' המקדש), בית (חורבן
שזהו יותר xewndוכיון חמורה תענית זוהי הצרות, לכל

הצומות  .83משאר

.ÊÈ

˙·˘Ó ‰ÏÚ Â˙ÂÈÓÈÙ· ˙·Ë· ‰¯˘Ú

ארבעת  לכל המקור הוא בטבת עשרה שצום כיון
נעלית  היא מעורר זה שצום שהתשובה מובן, הצומות,

אחרים, צומות עלֿידי המתעוררת מהתשובה יותר

של  לתשובה מעל – יתברך לעצמותו מגיעה והיא
"בית  מעלת על שהוסבר למה בדומה האחרים, הצומות

dcediהיה שאצלם ,"iyew.השיעבוד

חל  היה "אפילו של הפנימית המשמעות זוהי

כי  – אחר" ליום לדחותו יכולים היו לא בשבת

זה יום כשםdlrpבפנימיותו ֿ iepirdyמשבת, ביום
אכילה 84הכיפורים  בו שאין עולםֿהבא מעין (שהוא

מן 85ושתיה  נעלה (dizyde dlik`d שבת .84של

צום שמעורר התשובה באמצעות מגיעים dfכי

בעולםֿהבא שתתגלה יתברך, אכילה oi`yלעצמותו בו

וכו'.

(e"lyz ybie t"y zgiyn)
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ידעתי 78) ולא שכותב: (אלא סתק"נ או"ח בב"י והובא תעניות. הל'
לי"ז  הדין והוא אבל): ד"ה א (ה, מגילה בפרש"י אבל זה*). לו מנין

zahaבתמוז dxyrle פירש"י מתווך סקע"ט ח"ג מהד"ק שו"מ [ובשו"ת
משמע וכן ע"ש]. האבודרהם, שיטת עם פ"ה m"anxaזה תעניות הל'

("אחד הערה drax`nה"ה 354 ע' ח"כ לקו"ש וראה כו'"). הצומות ימי
.29

בשבת" לעולם חל "אינו עתה בטבת שעשרה אף ולהעיר:
– הראי' ע"פ שמקדשין בזמן להלכה נפק"מ מ"מ שם), (כבאבודרהם
שאפשר  להדיעות או הראי', ע"פ קידוש שנתבטל עד החורבן לאחרי
מ"ג. פ"א סנהדרין להרמב"ם [פיה"מ המשיח" בא "לפני סנהדרין שיהי'

.74 הערה 109 ע' [המתורגם] ח"ט לקו"ש בכ"ז אז p"yeוראה ויקדשו [
סק"ד. שם או"ח המג"א הערת עפ"ז ומתורצת הראי'. ע"פ

ב.79) כד, יחזקאל
ביו"ט.80) – שלהם ר"ח בחודש, בעשירי שניהם: אשר ולהעיר

כו'.81) ראשון לכתוב זה ראוי הי' והלא ב: יח, ר"ה ראה
ב.82) כח, (תענית וירושלמי דבבלי להפלוגתא שייך שאי"ז פשוט

– ראשון** דבית גם או שני דבית רק זה האם ה"ה) פ"ד שם ירושלמי
ההתחלה  היתה ירושלים) על (המצור בטבת דבעשרה היא כאן הדגשה כי

lkc דמה סרע"א) (ח"ב מתשב"ץ ולהעיר שני. דבית גם הפורעניות,
ראשון  שחורבן ירושלים.. על רומיים יד סמיכת על תענית תקנו "שלא
היתה  לא שני בבית וגם שני.. מחורבן יותר לישראל קשה צרתו היתה
צומות  עלי' לקבוע שני בית חורבן צרת כדאי היתה ולא שלמה.. חזרה
דבית  העיר בקיעת על גם הוא תמוז י"ז שהתענית (ועיי"ש, אחרים"
על  הקפידו לא אבל חודש.. באותו שהיא "כל רק הקפידו לא כי ראשון,

מהם"). יום איזה
(83.267 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה שם. שו"מ שו"ת עד"ז ראה
ואילך.84) 447 ע' חכ"ה בלקו"ש בטבת עשרה שיחת גם ראה
תקמב.85) ע' קה. ס"ע תרס"ו המשך

.mipe`bd zeaeyz mya e`iad ..xkyyi oewiz 'qa :(my dax 'il`a `aede) my b"dpkae (*
`"yxdn b"`cga y"ntrc ,10 dxrd 308Î9 'r g"ig y"ewl dkex`a d`xe .fenz f"i dzid oey`x ziac xird zriwa olic `xnbl mbc a ,gi d"xl `"ehae (**

.n"k`e dkex`a y"iir ,o`k yi zepeayg lewlwc inlyexidk l"q ilaad mby l"i my ziprzl

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zereay(iyily meil)

didiy jixv ±,äèeøt äåL`edy ,ycwda xeqi`d xeriy edfy ¨¤§¨
.`edy lka aiig didiy ep`vn `l oiicr ok m`e ,d`pd xeqi`

:aey dywn `xnbdLøôî éøäå,`edy lk lk`i `ly ezreaya ©£¥§¨¥
.aiig ,`edy lk lk`e:`xnbd zvxznéîc äiøák énð Løôî± §¨¥©¦¦§¦¨¨¥

zlik` oiprl dnec ,`edy lk elit` lk`i `ly ezreaya yxtn
a lke`dy enky ,mixeqi` x`ya dixaaiig zifkn dzegt dix

lk lk`i `ly ezreaya yxtnd ok ,zeaiyg dl yiy mrhn

oi`e ,envr lr dxq`y ici lr efd dlik`d z` aiygd ,`edy
xeq`l oeekzn epi` `edy ,mzqa lk`i `ly raypl jkn cenll

.zifka ody dxezay zelik` mzqk `l`
:aey dywn `xnbd,øôò éøäålk`e xtr lk`i `ly raypdy ©£¥¨¨

xac df oi`y oeiky ,zifkn zegta elit` aiig dxe`kl ,xtr
.dlik` xeriy ea jiiy `l dlik`l ie`xd:`xnbd dkiynnàlà¤¨

,zifka `l` aiig epi` xtr lk`i `ly raypd mby xnel jixv
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הטשך ביאור לטס' שבועות ליום שלישי עט' ב



עד

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קטז

המלך "בלע" מבחי' תהו, ורמז במארז"ל בשעיר 
המשתלח )יומא סז.( "ולא הי' מגיע לחצי ההר ונעשה 

אברים אברים" — חצי מספר ה"ר בגי' בל"ע וכו'

והוא  ק"ב,  מספר1  והוא  מתהו,  שרשו  בלע  המלך 

כמ"ש  ק"ב  במספר  שהם  בתהו  שנפלו  ניצוצין  ק"ב2 

1( בל"ע בגי' 102, ק"ב. ראה הערה 2.

2( מבואר בעץ חיים שער )יט( אנ"ך פ"ג )המצויין כאן, וכן בלקוטי 

תורה להאריז"ל דניאל )ד, יד( בפ' גזירת עירין ע"ש(, גבורות ודינים 

נאחזין מבחי' אחוריים.

והנה יש ארבעה שמות במילוי של שם הוי', והם, ע"ב, ס"ג, מ"ה, 

ק"ב,  מספר  הם  והאחוריים  המילוי  של  האותיות  כל  ומספר  ב"ן, 

והוא:

שם ע"ב "המילוי והאחוריים": יו"ד — יו"ד, ה"י — יו"ד, ה"י, וי"ו 

— יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )26 אותיות(.

שם ס"ג "המילוי והאחוריים": יו"ד — יו"ד, ה"י — יו"ד, ה"י, וא"ו 

— יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )26 אותיות(.

ה"א,  יו"ד,  ה"א —  יו"ד,  יו"ד —  והאחוריים":  "המילוי  מ"ה  שם 

וא"ו — יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א )26 אותיות(.

שם ב"ן "המילוי והאחוריים": יו"ד — יו"ד, ה"ה — יו"ד, ה"ה, ו"ו 

— יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה )24 אותיות(.

סך הכל, 26 + 26 + 26 + 24 = 102, מספר ק"ב.

וראה אור התורה שיר השירים עמוד רג וז"ל: להבין איך תוכל השפע 

דקדושה לירד בירידת המדרגה כ"כ למטה אל החיצונים . . . , שאין 

השפע דקדושה ממקום גבוה מאוד נעלה יכולה להתלבש בחיצוניות 

שער  חיים  בעץ  דאיתא  ע"ד  הענין  כתיב,  יגורך  לא  אשר  וקליפות 

אנ"ך פ"ג בפי' המשנה פ"ו דשבת* הקיטע יוצא בקב שלו . . . , בקב 

שלו, הם האחוריים של הד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שיש בהם ק"ב 

אותיות ונק' קב חרובין שנשארו חרובין ויבשין אבל מן השמות עצמן 

אינן יכולים להתפרנס כו' ועיין מזה באוצר חיים ]מהרח"ו ז"ל[ שזהו 

ענין המלך הראשון מז' מלכין דתהו בלע גימט' קב כו'.

וביאור הענין, הנה פי' קב הוא כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום 

בו ראש שוקו בתוכו ומשום הכי יוצא בקב שלו דמנעל דידי' הוא, 

והנה ההפרש בין דריסת הרגל ממש לרגל עץ הלזו, הוא, שהרגל ממש 

הוא המנשאת ומעמידו ומוליכו ממקום למקום, משא"כ רגל זו של 

עץ אינה מנשאה את האדם מעצמה כי אם אדרבה הקיטע הוא מנשא 

ומגבי' אותה בכוחו ואחר שאין בה חיות רוחני כלל כ"א הוא דומם 

ממש שאינה ממהות בחי' עצמיות רגל האדם כלל ואעפי"כ הקיטע 

עומד עלי' והולך עלי' ממקום למקום רק הוא המגבי' ומנשאה אותה 

ממקום למקום כו'.

דחירו  מעלמא  שלמעלה  השפע  לירד  כשמצטרך  למעלה  עד"מ  כך 

שהוא חירות לכל שמשם תרד השפע לכולם )בחנם בלא מצות( אל 

החיצונים שרש עובדי כוכבים שלמטה שאין יכולה השפע להתלבש 

בכלים דקדושה ממש לירד אליהם מאחר שאין להם כלים כלל לכך 

היא תתלבש בכלי אחרת שאינה ממהות הכלים דקדושה כלל וע"י 

הכלים ההיא תשפיע השפע עליהם, והיינו ענין הנזכר במשנה הקיטע 

בעץ חיים שער אנ"ך פ"ג ע"ש.

להוליך את השעיר  מזומן  והנה בהאיש3 עתי שהי' 

המשתלח איתא 4בגמ' מגיע לצוק ודחפו לאחוריו והוא 

מתגלגל ויורד ולא הי' מגיע לחצי ההר עד שנעשה 

אברים אברים.

י"ל ענין שלא הי' מגיע לחצי ההר, חצי מתיבת ה"ר5 

הוא ק"ב וחצי, ולא הי' מגיע לחצי ההר, הוא, שהגיע 

רק למספר ק"ב, ק"ב הוא הניצוצין שנפלו בתהו כנ"ל, 

הנה כשהגיע למספר ק"ב הי' נופל אברים אברים, והיינו 

כמו ק"ב6 רש"ו, ועיין ברשימה דק"ב רש"ו בס"ד.

עלמין  8הק"ג  הוא  7ק"ג,  ה"ר,  ממספר  ונשאר 

יוצא בקב שלו כו'.

. . . פי' כמ"ש מלך אלקים על גוים וגו' )וכמ"ש בעץ חיים שם וז"ל 

אלא  מתפרנסין  אינן  ולכן  דינין  בסוד  כו'  אלקים  גימ'  מלוי  והנה 

צו,  זח"ב משפטים  ועיין  כנ"ל,  ק"ב  גימ'  עולה  והוא  כו',  מהמילוי 

א(, היינו הקב שלו שמתחלפים צירופים שנשתנה למקום אחר ממש 

שאיננו  האדם,  של  העצמי  רגל  לגבי  הקיטע  עץ  של  רגל  כדוגמת 

ממהותו כלל כנ"ל. ע"ש ביאור כל הענין.

]ועיין ביאור בעץ חיים שם, שזהו"ע ק"ב חרובין אשר זה הי' מיתה 

וחורבן של המלכים שמלכו בארץ אדום ומתו[.

ראה ברכות יז: דאמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת 

מהר חורב ואומרת כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני, וחנינא 

בני די לו בקב חרובין.

זהר חלק ג' פרשת פנחס דף רטז ע"ב. וז"ל: רבי אלעזר בן פדת דהוה 

דחיקא לי' שעתא )שהשעה היתה דחוקה לו, עד כדי כך( דלא הוה 

לי' אלא קב חרובין מערב שבת לערב שבת, כמו לרבי חנינא בן דוסא 

נ"ך עמוד  אור התורה  ועיין  יז ע"ב( ע"ש.  )דף  הנזכר במס' ברכות 

שפו־ז. לעיל סימן קג. לקמן סימן קכד.

*( שבת דף סה, ב "הקיטע" )פרש"י "שנקטעה רגלו"( "יוצא בקב 

שלו" )פירוש: עושה כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו 

בתוכו והוא נסמך עליו, ומש"ה יוצא בקב שלו בשבת דמנעל דידי' 

הוא(.

3( ויקרא טז, כא. "וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי . . 

ושלח ביד איש עתי המדברה".

יעקב,  כנגד  הוא  מבפנים  דהשעיר  יצחק,  לוי  בלקוטי  בפנים  וראה 

ששרשו  אדום(  מארץ  )שהוא  עשו  כנגד  הוא  המשתלח  והשעיר 

מעולם התוהו, והשעיר המשתלח הי' מברר הניצוצין שנפלו לתהו.

4( יומא סז, א. מגיע לצוק. פרש"י: צוק, הר גבוה וזקוף כדאמרינן 

בבבא מציעא )צג:( עלה לראש צוקין ונפלה.

5( ה"ר בגי' 205, וחצי ממספר הר, הוא 102.

6( סנהדרין כט: ק"ב בגי' הק"ב ניצוצין שנפלו כנ"ל, רשו" בגי' 506 

אנא  מתפלת  הראשונה  השורה  )ר"ת  *אבגית"ץ  השם  בגי'  שהוא 

בכח( שהוא כנגד המלך הראשון. ראה הערה 11.

7( ה"ר בגי' 205, וכשלוקחים ממנו מספר ק"ב, 102, נשאר מספר 

ק"ג )205 — 102 = 103(.

דף  תרומה  פרשת  זוהר  ראה  שמשמאלא,  עלמין  ק"ג  פירוש:   )8

קסו, ע"ב. פרי עץ חיים שער מנחה ומעריב בהתחלתו. לקוטי תורה 

 — הכינויים  ערך   — כג  שער  פרדס  וישלח.  פרשת  ריש  מהאריז"ל 

ערך אור. מאורי אור עמוד מ' — מנח"ה )אות ע"ג(. בקהלת יעקב 

ערך ש"י.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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זה,  דלעומת  הסטרא  יניקת  הוא  ם  שמׁשָ שמשמאלא, 

שרוצים לינק9 משם.

ראה  מזמורים  ק"ג  דוד  כשאמר  10מארז"ל  וע"ד 

והענין מבואר, דיש ש"י עולמות )משנה סוף עוקצין(, והם מתחלקים 

ק"ג  )גבורה(  השמאל  קו  עולמות,  ק"ג  )חסד(  הימין  קו  קווים,  לג' 

ותפארת  וחסד  עולמות,  ק"ד*  )תפארת(  האמצעי  קו  עולמות, 

מצטרפים ונעשה בגי' ר"ז עולמות לימין וק"ג משמאל, ע"ש. ראה 

אור התורה פרשת וישלח עמוד רלד־468.

ועיין לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות־דברים עמוד ריא, דמספר 

דתיבת  ה"מילוי"  בגי'  הוא  "קג"  ומספר  )חסד(,  או"ר  הוא  "רז" 

והאותיות  ה"ה",  למ"ד,  יו"ד,  "למ"ד,  הוא  גבורה(,  )בחי'  "לילה" 

ה"מילוי" הוא מד )44( + ו"ד )10( + מ"ד )44( + ה )5( = 103, 

ק"ג. ומספר ק"ג הוא ג"כ מספר עג"ל. ראה תורת מנחם התוועדויות 

ה'תנש"א ח"ב עמוד 351 ובהערות שם. לקמן סוף הערה 10.

*( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1843 ואילך.

9( "והוא מספר אחורי ס"ג בהסר הפשוט" )לקוטי לוי יצחק כאן(. 

ראה ביאורו בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קנט הערה 8.

10( ברכות ט, ב. אמר רב יהודה ברי' דרבי שמעון בן פזי ק"ג פרשיות 

שנאמר  רשעים  של  במפלתן  שראה  עד  הללוי'  אמר  ולא  דוד  אמר 

)תהלים קד, לה( יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי 

א(  א,  )תהלים  מינה  שמע  אלא  הויין,  ק"ד  ק"ג  הני  הללוי'.  ה'  את 

אשרי האיש, )שם ב, א( ולמה רגשו גוים חדא פרשה היא, דאמר ר' 

שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן כל פרשה שהיתה חביבה על דוד 

א,  )תהלים  וסיים בה באשרי, פתח באשרי דכתיב  פתח בה באשרי 

א( אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד 

ובמושב לצים לא ישב, וסיים באשרי דכתיב )תהלים ב, יב( נשקו בר 

פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו.

פרש"י: פתח באשרי וסיים באשרי, אלמא חדא היא דאשרי כל חוסי 

בו סיומא דלמה רגשו גוים הוא.

ראה ביאור הגמרא באור התורה על מארז"ל ענינים עמוד א. לעיל 

סימן מ.

וזהו מה שמבאר כאן שמרומז בגמ', דע"י שמצרפים מזמורי תהלים 

ד"אשרי האיש" ו"למה רגשו" חדא פרשה היא, אזי נמצא דהמזמור 

דאמר דוד "יתמו חטאים . . הללוי'" הוא באמת מזמור ק"ג, ומפלתן 

של רשעים הוא מצד מספר ר"ז עולמות — בגי' או"ר — לימינא.

הארץ  מן  חטאים  יתמו  כמ"ש  רשעים  של  במפלתן 

ורשעים עוד אינם11.
לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות־דברים עמוד שא־ב

דאם אינו מחשבין המזמורי תהלים ביחד, אז מפלתן של רשעים הוא 

אחר מזמור "קד", ואזי אינו נשאר מספר ר"ז לימינא וד"ל.

דמספר או"ר לימינא )שהוא הצירוף ק"ג חסד לימינא וק"ד דתפארת 

מספר ר"ז — או"ר( הוא המברר וממתיק הק"ג לשמאל — הגבורות, 

שאז יהי' מפלת הרשעים.

וראה תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק ב' עמוד 354 הערה 72 

וז"ל: כדאיתא בזהר )חלק ב' קסו, ב( שש"י עולמות נחלקים לשתים, 

ר"ז מסטרא דימינא וק"ג מסטרא דשמאלא, שהק"ג מסטרא דשמאלא 

שייכים להק"ג פנים שבתורה )לקוטי לוי יצחק מג"א עמוד צב( — 

שמצד שרשם הרי הם שייכים לדרגא נעלית יותר ב"תורה אור".

ויומתק יותר ע"פ המבואר שם )ס"ע צ' ואילך( בפירוש דברי הגמרא 

)שבת פח, ב( בהסוגיא דמתן תורה למה נמשלו דברי תורה כנגיד, 

לומר לך מה נגיד זה יש בו להמית ולהחיות אף דברי תורה יש בם 

. למיימינין בה סמא דחיי למשמאילים בה סמא   . להמית ולהחיות 

דמותא", ש"להמית אינו לגריעותא רק למעליותא, והלהמית ולהחיות 

אינם שני דברים אך הם דבר א', ותלוי הלהחיות בהלהמית, והוא ע"ד 

מארז"ל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'" — שמזה 

מובן גם בהק"ג מסטרא דשמאלא, שאינם לגריעותא רק למעליותא, 

והם ענין אחד עם הר"ז מסטרא דימינא, כיון שגם ענינם של הק"ג 

הוא גילוי אור, ויתירה מזה, תוקף האור, שלכן בכחו לבטל סטרא 

דשמאלא לגריעותא, ע"ש.

וראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומארז"ל עמוד צב. 

לעיל סימן ה הערה 6 טעם שיש מספר ק"ד בקו אמצעי — תפארת, 

א' יותר.

11( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק שזהו שהשעיר הי' נשלח אל ארץ 

גזיר"ה הוא מספר אביגת"ץ במכוון ע"ש. פירוש: כידוע, תפלת אנא 

בכח הוא כנגד הז' מלכין דתהו )ראה לקמן סימן קל הערה 4(, והשורה 

ראשונה "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה" הוא ר"ת אבגית"ץ, 

בגי' 506, וכן אר"ץ )291( + גזר"ה )215( = 506(. וע"ש שזה מרומז 

אברים אברים", אברי"ם אברי"ם  גם במ"ש בגמ' שם "עד שנעשה 

ג"כ בגי' )2 × 253( 506, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

משמרתו  על  שנשאר  כותב  בו  מקץ,  פ'  ממוצש"ק  השני  מכתבו  והעיקר  מכתביו  ג'  קבלתי 

משמרת הקדש בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בלי שום ספק שזה טובתו 

הן בגשמיות והן ברוחניות וטובת ב"ב שיחיו, ונכון יהי' לבו בטוח בהשי"ת אשר בודאי יראה זה גם 

בעיני בשר והשי"ת יזכהו שיהי' זה בהקדם, וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר חסיד כדבעי צריך 

להיות חדור )דורכגעדרונגען( בהרעיון שהוא בהמתו של הקב"ה )להעיר מתניא ס"פ מ"ו ושם פי"ח( 

וכל צרכיו הרי הם על  ומזונותיו   - וכיו"ב  "נתינת חלב"  והוא  עניניו  עליו למלאות את  אשר במילא 

בעה"ב שלו הוא ממה"מ הקב"ה.

בברכה להצלחה בכל עניניו וביחוד בעבודתו בקדש בקרוב לבן של ישראל לאביהם שבשמים. 

המחכה לבשו"ט.
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חליפות  לאיש  נתן  לכולם   – כב  מה, 
שמלות ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש 

חליפת שמלות

א. ]תוכן: א"ל הקב"ה ליוסף אתה נתת לבנימין 
מספר ש"י )שלש מאות כסף ועשר חליפות, מספר 
ש"י(, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי שינחלו 

ש"י עולמות[

ולבנימין נתן שלש מאות כסף. למה נתן לו שלש מאות 
שתים  חליפות  דמיעוט  נ"ל  שמלות,  חליפות  וחמש  כסף 
]וחמש פעמים שתים[ הרי עשר, וג' מאות הרי י"ש . . א"ל 
הקב"ה אתה נתת לבנימין אחיך י"ש לפי שהי' חביב בעיניך 
יותר משאר אחיך, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי, וכל 
מי שהוא חביב לפני אתן לו י"ש עולמות שנא' )משלי ח, 
כצאן  נוהג  ב(  פ,  )תהלים  וזש"ה  י"ש,  אוהבי  להנחיל  כא( 

יוסף.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ויבא  לו  אשר  וכל  ישראל  ויסע   – א  מו, 
בארה שבע ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק

ב. ]תוכן: פי' הפסוק כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות – דלכאורה גאולת מצרים הי' ע"י 
ומבאר  צדיק,  אות  ע"י  העתידה  וגאולה  פ'  אות 
דגם גאולת מצרים הי' ע"י אות צ' )ע"י אות צ' של 
יצחק(, וזהו "לאלקי אביו יצחק", רק שהי' בהעלם 

ולעתיד יהי' בהתגלות וזהו אראנו וכו'[

טו(  ז,  )מיכה  כתיב  אביו.  יצחק  לאלקי  זבחים  ויזבח 
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, נ"ל דהנה נאמר 
יו( מכנף הארץ  כד,  )ישעי'  זצוק"ל על פסוק  בשם האר"י 
זמירות שמענו צבי לצדיק כי ידוע מהמדרש )ילקוט פ' לך 
רמז ס"ד( דע"י האותיות מנצפ"ך היו כל הגאולות, גאולת 
הי'  ויון  ומדי  בבל  גאולת  פקדתי,  פקוד  הפ"א  ע"י  מצרים 
ע"י כמ"נ כמבואר במדרש, וגאולה העתידה ב"ב ע"י אות 
ר"ל  מכנף  והיינו  שוררו  גאולה  ובכל  אצמיח,  צמח  הצד"י 
הגאולות  אלו  כבר  שהי'  שמענו  זמירות  אלו  אותיות  מד' 
כי צבי לשון רצון הוא כמו צבי  רצונינו הוא  ר"ל  אבל צבי 

ב"ב  הצדי"ק  שע"י  להגאולה  שנזכה  לצדיק,  וחמיד  ורגיג 
אכי"ר. ע"כ דברי פה קדוש האר"י זצוק"ל,

וא"כ אינו כמו צאתם ממצרים שאז בפ"א ועתה בצד"י.
אך מבואר בפ' דילן בס' פני דוד ובספר ראש דוד בפ' 
שלח על הפסוק ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק ובפרש"י 
והקדים  יצחק  אבי  ואלקי  אברהם  אבי  אלקי  אמר  וישלח 
במדרש  וע'  כלל  אברהם  הזכיר  לא  וכאן  ליצחק  אברהם 

שתמה ע"ז, וגם השי"ת אמר לו כאן רק אנכי אלקי אביך.
להאבות  הקב"ה  שאמר  המדרש  ע"פ  דוד  הפני  ותירץ 
בגלות  הקץ  על  אדלג  ואני  משמו  אחת  אות  מכם  א'  יתן 
מצרים, והשיב אברהם אם אחזיר הה"א לא אהי' אב המון 
גוים ויעקב אמר אם אתן היו"ד ישאר עקב, ואמר יצחק אני 
אתן השי"ן כי עיקר השם שלו הוא ישחק ע"ש השחוק וע' 
הרבה  כי  לי  יצחק  השומע  כל  בפסוק  וירא  פרשת  ברש"י 
ליצחק  ושבועתו  כתיב  הימים  ובדברי  בעולם,  הי'  שחוק 
לשון  משמש  יותר  הוא  שחוק  כי  לישחק  כתיב  ובתהלים 
הקץ,  על  לדלג  כדי  בצדי"ק  השי"ן  יצחק  והחליף  שמחה, 
והצד"י הוא פחותה מהשי"ן שני מאות ועשר והקטין שמו 
שלא יהי' הגלות רק כפי מה שהקטין שמו והוא מנין רד"ו 

ודילג כמנין ק"ץ מארבע מאות ע"כ דברי המדרש.
בל"ז  אבל  הק"ץ  על  שידלג  גורם  יצחק  הי'  לפ"ז  א"כ 
ברוה"ק  שהרגיש  יעקב  ולכן  שנה,  מאות  ד'  השיעבוד 
רז"ל  שאמרו  כמו  ושיעבוד  הגלות  הוא  למצרים  שירידתו 
אומרים  אין  מצרימה  מרדה  תירא  אל  השי"ת  לו  שאמר 
ירידתו  קודם  הקדים  לכך  שמתיירא  למי  אלא  תירא  אל 
זבח  ולכך  הקץ  על  לדלג  כדי  יצחק  זכות  לעורר  למצרים 
אנכי  לו  ואמר  ידו  על  הסכים  והשי"ת  יצחק,  אביו  לאלקי 

אלקי אביך עכ"ד, ובתוספת נופך קצת.
שלקח  הצד"י  ע"י  הי'  מצרים  בגאולת  גם  לפ"ז  וא"כ 
הי'  לא  שזה  באתכסי'  הי'  זה  דבר  אבל  השי"ן  בעד  יצחק 
נגלה להמון רק ע"י הפ"א הי' הגאולה באתגליא פקד פקדתי 
ולע"ל תהי' הגאולה ע"י הצד"י באתגליא צמח אצמיח. וזה 
פי' הפסוק )מיכה ז, טו( הגאולה תהי' כימי צאתך ממצרים 
רק ההפרש הוא כי אז בגאולה העתידה אראנו נפלאות, ר"ל 

מה שהי' נפלא ומכוסה בגאולת מצרים אראנו באתגליא.
ישמח משה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש

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

:mi`xen`d ewlgp recn zxxan `xnbdàì ïðçBé éaø àîìLa¦§¨¨©¦¨¨Ÿ
Lé÷ì Léøk øîàmeyn ,xeriy ivg lr raypa xaecnycopgei iax ¨©§¥¨¦§

ïéúéðúîì dì íé÷Bîdpynd z` cinrdl dvex ±,ìkä éøáãk ¦¨§©§¦¦§¦§¥©Ÿ
,mlek lr mkqend ote`a dcinrdl jxc oi` yiwl yixl eli`e
xaeqd] `aiwr iax zhiyk `l` dpi` ,mzqa cinrn dz` m`y
cinrn dz` m`e ,[`edy lk lr ezrc lk`i `ly mzqa raypdy

iaxk `le minkgk `l` dpi` ,xeriy ivg lk`i `ly yxtna
.`aiwrïðçBé éaøk øîà àì àîòè éàî Lé÷ì Léø àlàdreayy ¤¨¥¨¦©©£¨Ÿ¨©§©¦¨¨

:`xnbd daiyn .lleka dliap xeqi` lr dlgCì øîà,yiwl yix ¨©¨
,'ììBk øeqéà' ïðéøîà ékmitqep mixac enr llekd xeqi`y epiide ¦¨§¦©¦¥

,xg` xeqi` lr lg
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הטשך ביאור לטס' שבועות ליום חטישי עט' ב
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ß elqk h"k oey`x mei ß

ãî(çé)àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

:äòøôk EBîë̈−§©§«Ÿ
i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ ּדברי יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב"ר)ּבאזני.Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד אּתה מּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִִֵֶֶַָָָ
Ú¯Ùk‰.קׁשֹות אליו  EBÓÎ Èk∑ ּבעיני אּתה חׁשּוב ֵָָƒ»¿«¿…ְֵַַָָ

עליו  ללקֹות סֹופ ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ,ְְְְְִִֶֶֶָָָּכמל
ּפרעה  ׁשּלקה ּכמֹו על ּבצרעת ׂשרה זקנּתי עלֿידי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשעּכבּה אחת ּגֹוזר (ב"ר)לילה ּפרעה מה אחר: ּדבר . ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מקּים, וכי ואינֹו ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּדבר  עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹו
אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר:

אדֹוני .(ב"ר)ואת ְֲֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 212 cenr ,k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבּבּבּבעבעבעבעבּדּדּדּד אאאאּפּפּפּפ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַואלואלואלואל־־־־יחריחריחריחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֶֶַָָָָָ

היה  הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָיׁש
לדּבר  אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹיכֹול

ָקׁשֹות?
חיצֹוני  ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻא
חׁשּבֹונֹות  עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינֹו
הּנֹוגע  ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, המקּבלים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּובּדרכים

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ל)ּבנפׁשֹות מד, אין (פרשתנו , ְְְְְְִֵַַַָָָ

הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ּומתחילים חׁשּבֹונֹות, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹעֹוׂשים
מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ְְְֲֵֶֶַַַַָָּוכמאמר

ּבצעקתֹו. מאּומה יׁשּנה לא אם אף צֹועקים, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכׁשּכֹואב
ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּו"מּכאן
להתחיל  צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּילדים,
ּבמסירּות  ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ּבכל לעבֹוד ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹֹמּיד
וׁשּקּולים  חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַנפׁש

ְִִִׂשכלּיים.

(èé)áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
:çà-Bà¨«

i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר) ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְֲִִִַָָ
היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹּבאת

ואףֿעלּֿפיֿכן:מבּקׁשים, מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָ
ּדבר  מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל ."וּנאמר ְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ

(ë)ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑ ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה מּפני ¿»ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
הביאּוהּומּפיו, יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם אמר: ֲִִִִֶַַַַָָֹֹ

Bn‡Ï.אצלי' Bc·Ï∑,האם עֹוד מאֹותּה לֹו אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָ
.אח  ָ

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

epxetq

ãî(gi)Ecáò àð øaãé .åéìà Lbiå©¦©¥¨§©¤¨©§§
.øáãil dlilg" Yxn`W xg`n ¨¨¥©©¤¨©§¨¨¦¨¦

"z`f zFUrn(fi weqt)uRgY `NW , ¥£Ÿ¤Ÿ©§Ÿ
.miaIgl ENt` Lci lr dlTY didYW¤¦§¤©¨¨©¨§£¦§©¨¦

.Ecáò àð øaãédlTYd LricFdl §©¤¨©§§§¦£©©¨¨
.df dUrY m` Lci lr rx`YW¤¤¡©©¨§¦©£¤¤

.Età øçé ìàådY`W Lil` ixn`A §©¦©©§§¨§¦¥¤¤©¨
.EpgxM lr dlTYd z`f YnxB̈©§¨Ÿ©©¨¨©¨§¥

.äòøôk EBîë ékgiH`X dn iM ¦¨§©§Ÿ¦©¤©¦©
iYlA izFidn didi `l LCbpM mixaC§¨¦§¤§§Ÿ¦§¤¦§¦¦§¦
aEWg dY` mpn` iM ,LzF` aiWgn©£¦§¦¨§¨©¨¨

.KlOd `EdW drxR FnM ipirAhi dxez §¥©§©§Ÿ¤©¤¤

(k)Báäà åéáàå.`l okle ,EpNMn xzFi §¨¦£¥¥¦ª¨§¨¥Ÿ
z`fe ,EpOr `Fal dpFW`xA FgiPd¦¦¨¦¨¨¦¨§Ÿ
`l ,f` EpOr did `NW dAQd dzid̈§¨©¦¨¤Ÿ¨¨¦¨¨Ÿ
xW`M lBxl EdEpglXW¤§©§§©¥©£¤

.YaWg`k dxez ¨©§¨
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(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן ¿»»»ְְְִֵֶַַַָָ
B‚Â'.הּסּכנה  È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑ ּכׁשהּוא עכׁשו, ַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְֶַָ

אחיו. ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אני ימּות אצלי, ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
אחד  ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה .זה, ְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

epxetq

(`k).åéìò éðéò äîéNàåKixv oi`e §¨¦¨¥¦¨¨§¥¨¦
.FglWl eia` b`cIWak dxez ¤¦§©¨¦§¨§

(ak).åéáà úà áæòì øòpä ìëeé àìŸ©©©©©£Ÿ¤¨¦
eia` irEBrB z` afrIW f`n iM¦¥¨¤©£Ÿ¤©§¥¨¦
aMWnl ltpe aSrzi ,eipR zxAqde§©§¨©¨¨¦§©¥§¨©§¦§¨

.zEni f`e§¨¨

.úîå åéáà úà áæòåeia` df mre §¨©¤¨¦¨¥§¦¤¨¦
.wtq ilA zEnibk dxez ¨§¦¨¥

(bk).ãøé àì íàYrnXW iR lr s` ¦Ÿ¥¥©©¦¤¨©§¨
oFvxA Epilr YxfB ,zFIYn`d EpizFprh©£¥¨£¦¦¨©§¨¨¥§¨

.Ed`iaPW qpwaE hEWRck dxez ¨¦§¨¤§¦¥
(ck).éðãà éøác úà Bì ãbpålr s`e ©©¥¤¦§¥£Ÿ¦§©©

.f` FglWl rnW `l ok iRdk dxez ¦¥Ÿ¨©§¨§¨
(dk).eðì eøáL eáLarxd gxkdaE ª¦§¨§¤§©¨¨¨

EpA cird z`f lkaE ,glWl EdEpgxkd¦§©§¦§Ÿ©§¨Ÿ¥¦¨
zAq didpe eil` Ed`iap `l ilE`W¤©Ÿ§¦¥¥¨§¦§¤¦©

.oFbiA Fzzinek dxez ¦¨§¨



עט ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k oey`x meil inei xeriy

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן ¿»»»ְְְִֵֶַַַָָ
B‚Â'.הּסּכנה  È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑ ּכׁשהּוא עכׁשו, ַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְֶַָ

אחיו. ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אני ימּות אצלי, ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
אחד  ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה .זה, ְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

epxetq

(`k).åéìò éðéò äîéNàåKixv oi`e §¨¦¨¥¦¨¨§¥¨¦
.FglWl eia` b`cIWak dxez ¤¦§©¨¦§¨§

(ak).åéáà úà áæòì øòpä ìëeé àìŸ©©©©©£Ÿ¤¨¦
eia` irEBrB z` afrIW f`n iM¦¥¨¤©£Ÿ¤©§¥¨¦
aMWnl ltpe aSrzi ,eipR zxAqde§©§¨©¨¨¦§©¥§¨©§¦§¨

.zEni f`e§¨¨

.úîå åéáà úà áæòåeia` df mre §¨©¤¨¦¨¥§¦¤¨¦
.wtq ilA zEnibk dxez ¨§¦¨¥

(bk).ãøé àì íàYrnXW iR lr s` ¦Ÿ¥¥©©¦¤¨©§¨
oFvxA Epilr YxfB ,zFIYn`d EpizFprh©£¥¨£¦¦¨©§¨¨¥§¨

.Ed`iaPW qpwaE hEWRck dxez ¨¦§¨¤§¦¥
(ck).éðãà éøác úà Bì ãbpålr s`e ©©¥¤¦§¥£Ÿ¦§©©

.f` FglWl rnW `l ok iRdk dxez ¦¥Ÿ¨©§¨§¨
(dk).eðì eøáL eáLarxd gxkdaE ª¦§¨§¤§©¨¨¨

EpA cird z`f lkaE ,glWl EdEpgxkd¦§©§¦§Ÿ©§¨Ÿ¥¦¨
zAq didpe eil` Ed`iap `l ilE`W¤©Ÿ§¦¥¥¨§¦§¤¦©

.oFbiA Fzzinek dxez ¦¨§¨

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d jxk zegiy ihewl)

ההההּסּסּסּסּכּכּכּכנהנהנהנה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת מקטרגמקטרגמקטרגמקטרג כט)ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשטןטןטןטן מד, ּכאן,(רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל ואּלּויעקב יעקב יעקב יעקב ּבדבריו  מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְֲֲֲֲִֶַַַַָָֹֹ ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּבדברי "יהיהיהיהּוּוּוּודה דה דה דה לעיל, ּכתב ּבּדר,ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגיםאגיםאגיםאגים, ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
יעקב  ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי
קׁשּורים  ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָהתרחׁשּו

ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּדר
ידע  יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. מקֹום היא הּדר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעבּורֹו
ּבעלמא  חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיֹוסף

לא. ְֹותּו

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß elqk 'l ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות  ּבב' מנּדה להיֹות חזק ּבק ׁשר .נתקּׁשרּתי ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

epxetq

(`lÎl)éãáò eãéøBäå ..éàák äzòå.E §©¨§Ÿ¦§¦£¨¤
oM didi xW`M dPd ,EpA cirdW xg`n¥©©¤¥¦¨¦¥©£¤¦§¤¥
iE`x la` ,dxwOd l` df qgii `lŸ§ª©¤¤©¦§¤£¨¨
dlTYd z`f EpiUrW Epl qgiIW¤§ª©¨¤¨¦Ÿ©©¨¨
,LiYrnWd `FaY mxhA" oiprM ,miciA§¨©¦§¦§©§¤¤¨¦§©§¦

"mUr iAvr xn`Y oR,gn ediryi) ¤Ÿ©¨§¦¨¨
(d.al dxez

(al).áøò Ecáò ékzEnIW mrHde ¦©§§¨©§©©©¤¨
iYlAn ,"xrPd oi` iM" FzF`xA¦§¦¥©©©¦¦§¦
ipRn `Ed ,Fl did dn l`WIW¤¦§©¤¨¨¦§¥
EP`ia` `NW xg`nE ,"axr LCar"W¤©§§¨©¥©©¤Ÿ£¦¤

q ilA ca`W aWgidf liaWAWe ,wt ©§Ÿ¤¨©§¦¨¥§¤¦§¦¤
.ixcp mIwl iYlki `lbl dxez Ÿ¨Ÿ§¦§©¥¦§¦

(bl)úçz Ecáò àð áLé äzòå§©¨¥¤¨©§§©©

.øòpäcar zFidl WTan ip` Kkitl ©©©§¦¨£¦§©¥¦§¤¤
lM ia`l `hg` `NW icM ,eiYgY©§¨§¥¤Ÿ¤§¨§¨¦¨

.ilr iYlATW FnM ,minIdcl dxez ©¨¦§¤¦©§¦¨©
(cl)éà ék.äìòà CiR lr s` ¦¥¤¡¤©©¦

`NW il aFh ,ilr xrhvIW iYaWgW¤¨©§¦¤¦§©¥¨©¦¤Ÿ
.xrSd FzF`A EP`x`` dxez ¤§¤§©©©

äî(`).åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì§¦§©¥§Ÿ©¦¨¦¨¨



ybieפ zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו מתּבּיׁשין .ׁשאחיו ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi jxk zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשין ין ין ין מצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו ננננּצּצּצּצביםביםביםבים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
א) מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָּבדר

רׁש"י ּפרּוׁש ועל־ּדר מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, (קרח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשל  סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ"נּצבים,

ׁשֹומעים  הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּמצרים,
אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ננננּצּצּצּצבים בים בים בים ּכיצד ְְְֲִִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹ

וירא)עליו" ּפרׁשת מדּבר (ריׁש ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
סתם. עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבמלאכים,

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש 'ּבית' לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹוּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא להם .(ב"ר)והראה ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

epxetq

xxal wiRqn zEwR`zd wR`zdl§¦§©¥¦§©§©§¦§¨¥
."eilr miaSPd lM" iwqra dxez ¦§¥Ÿ©¦¨¦¨¨

(b).éç éáà ãBòäzn `NW xWt` Ki` ©¨¦¨¥¤§¨¤Ÿ¥
.ilr Fzb`Cnc dxez ¦©£¨¨©

(c).éìà àð eLbirnFW ErnWi `NW §¨¥©¤Ÿ¦§§§¥
.Fzxikn z` ikAd©§¦¤§¦¨

.ízøëî øLàip`W ErcY dfaE £¤§©§¤¨¤¥§¤£¦
Wi` rci `NW ,wtq ilA sqFi¥§¦¨¥¤Ÿ¨©¦

iM ,EpzlEf mkig` ip`W izxiknA¦§¦¨¦¤£¦£¦¤¨¥¦
ip`W Erci `l mipFTd©¦Ÿ¨§¤£¦

.mkig`d dxez £¦¤



פי ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו מתּבּיׁשין .ׁשאחיו ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi jxk zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשין ין ין ין מצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו ננננּצּצּצּצביםביםביםבים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
א) מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָּבדר

רׁש"י ּפרּוׁש ועל־ּדר מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, (קרח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשל  סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ"נּצבים,

ׁשֹומעים  הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּמצרים,
אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ננננּצּצּצּצבים בים בים בים ּכיצד ְְְֲִִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹ

וירא)עליו" ּפרׁשת מדּבר (ריׁש ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
סתם. עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבמלאכים,

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש 'ּבית' לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹוּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא להם .(ב"ר)והראה ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

epxetq

xxal wiRqn zEwR`zd wR`zdl§¦§©¥¦§©§©§¦§¨¥
."eilr miaSPd lM" iwqra dxez ¦§¥Ÿ©¦¨¦¨¨

(b).éç éáà ãBòäzn `NW xWt` Ki` ©¨¦¨¥¤§¨¤Ÿ¥
.ilr Fzb`Cnc dxez ¦©£¨¨©

(c).éìà àð eLbirnFW ErnWi `NW §¨¥©¤Ÿ¦§§§¥
.Fzxikn z` ikAd©§¦¤§¦¨

.ízøëî øLàip`W ErcY dfaE £¤§©§¤¨¤¥§¤£¦
Wi` rci `NW ,wtq ilA sqFi¥§¦¨¥¤Ÿ¨©¦

iM ,EpzlEf mkig` ip`W izxiknA¦§¦¨¦¤£¦£¦¤¨¥¦
ip`W Erci `l mipFTd©¦Ÿ¨§¤£¦

.mkig`d dxez £¦¤

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

ß zah '` iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(823 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

ּתּתּתּתעמד עמד עמד עמד  אלאלאלאל אליאליאליאלי רדהרדהרדהרדה מצריםמצריםמצריםמצרים לכללכללכללכל לאדלאדלאדלאדֹוֹוֹוֹוןןןן אלאלאלאלֹוֹוֹוֹוקיםקיםקיםקים ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹׂשׂשׂשׂשמנימנימנימני ֹֹ
ט) (מה,

אמרּו קיט)חז"ל יֹוסף (פסחים ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף "ּכל ּכי ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
עּמם". העלּום מּמצרים ּוכׁשעלּו כּו', למצרים והביאֹו ְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶֶַַָָלּקטֹו
ּגלּות  ׁשל והּתכלית הּמּטרה ּכי חז"ל רמזּו זה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבמאמר
ּובּזהב  ּבּכסף הּמצּויים הּניצֹוצֹות ּבירּור היא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצרים

לקדּוׁשה. ְְֲִַָָָָוהעלאתם
הּכתּוב: ׁשרמז ֶֶַַָָזהּו

לקּבץ  ללקטֹו ּובידי – מצרים" לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָ"ׂשמני
אלי  "רדה ולכן למצרים, ּולהביאֹו ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
הּכּונה  ׁשּתתּבּצע אפׁשר מעכׁשיו ּכי – ּתעמֹוד" ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאל
וּיעלּו יבררּו ׁשּבני־יׂשראל היינּו מצרים, ּגלּות ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמּטרה
("העלּום  זה וזהב ּבכסף הּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

ִָעּמם").

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑ ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

epxetq

(g).ízçìL ízà àì äzòådPd §©¨Ÿ©¤§©§¤¦¥
did `NW ,idl` zilkY mkzF`xA¦§§¤©§¦¡Ÿ¦¤Ÿ¨¨
,zFncFTd zFAQd dN` zlEfA bVnª¨§©¥¤©¦©§
oM mB Eid zFncFTd zFAQdW wtq oi ¥̀¨¥¤©¦©§¨©¥

.zilkYd df aAql idl` oFvxA§¨¡Ÿ¦§©¥¤©©§¦
.äòøôì áàì.KlOd urFi §¨§©§Ÿ¥©¤¤

.Búéa ìëì ïBãàìe.ziAd lr dPnn §¨§¨¥§ª¤©©©¦
.íéøöî õøà ìëa ìLBîebidpdl ¥§¨¤¤¦§¨¦§©§¦

.miOrd ipiprh dxez ¦§§¥¨©¦
(h).eøäî.xzFi xrhvi `NWi dxez ©£¤Ÿ¦§©¥¥

(`i).Løez ït,o`Sd drxn oFxqgl ¤¦¨¥§¤§¦§¥©Ÿ
"o`Sl drxn oi` iM" KM xg` mxn`M§¨§¨©©¨¦¥¦§¤©Ÿ

(c ,fn oldl).ai dxez

(ai).ïéîéðá éçà éðéòårci `NW §¥¥¨¦¦§¨¦¤Ÿ¨©
.izxiknA.íëéìà øaãîä éô ék ¦§¦¨¦¦¦©§©¥£¥¤

did `l izxiknA dPde ,uiln iYlA¦§¦¥¦§¦¥¦§¦¨¦Ÿ¨¨
mipFTd iM ,EpzlEf EppFWlA xAcn Wi ¦̀§©¥¦§¥¨¥¦©¦

.mipicnE mil`rnWi Eidbi dxez ¨¦§§¥¦¦§¨¦



ybieפב zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy
i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑,אחיכם וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְֲֲִִִִֶֶ

אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאני
הּקדׁש ·ÔÈÓÈ.(ב"ר)ּבלׁשֹון ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז (מגילה ְִֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ

ׂשנאה  לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהׁשוה
אין  ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי אחי ּבנימין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹעל

עליכם  ׂשנאה .ּבלּבי ְְֲִִִֵֶָ

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ ׁשני על «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְֵַ
וסֹופן מקּדׁשֹות  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָ

ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑,ׁשילה מׁשּכן על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְִִַַֹ
ליחרב. וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ולענּיּות (ׁשעתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹּדעּתי,

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּולכ

יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבכה",

ּדרׁש ּבדר הּוא .)ׁשּׁשם ְְֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־ ־ ־ ־  ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי ִִִִַַַַֹֹווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יד)צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: (מה, ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹאיתא
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּובנימין
ּבכה  כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהיֹות
ועתיד  יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹעל

ֵֵָלחרב".
ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוצרי
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובנימין
הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:

הּוא? ְְֶֶׁשּבחלקֹו

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין
ׁשל  ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכאׁשר
ירוח  ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לת ּקן זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבכּיה

וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָלֹו,
ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻולכן:
אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובֹוכה,
חרּבן  את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּתלּוי
ּבאנחה  להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית
על־ידי  מחדׁש ולבנֹותֹו לתּקן להׁשּתּדל אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובבכּיה,

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּיעבד

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש 'ּבית' לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

epxetq

(bi).äpä éáà úà ízãøBäå ízøäîe¦©§¤§©§¤¤¨¦¥¨
.zF`xl gnUi ornlci dxez §©©¦§©¦§

(fh).äòøô éðéòa áèéiåaWgW ©¦©§¥¥©§Ÿ¤¨©

lr sqFi zgBWd didY Kli`e o`MOW¤¦¨¨¥¨¦§¤©§¨©¥©
la` ,bidpn xB zgBWdM `l ux`d̈¨¤Ÿ§©§¨©¥©§¦£¨
ux`A zaWl aWFg gxf` zgBWdM§©§¨©¤§¨¥¨¤¤¨¨¤

al lkA giBWn dfle ,Frxfe `Ed§©§§¨¤©§¦©§¨¥
.diaWFilE ux`l aihidlfi dxez §¥¦¨¨¤§§¤¨



פג ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy
i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑,אחיכם וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְֲֲִִִִֶֶ

אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאני
הּקדׁש ·ÔÈÓÈ.(ב"ר)ּבלׁשֹון ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז (מגילה ְִֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ

ׂשנאה  לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהׁשוה
אין  ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי אחי ּבנימין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹעל

עליכם  ׂשנאה .ּבלּבי ְְֲִִִֵֶָ

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ ׁשני על «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְֵַ
וסֹופן מקּדׁשֹות  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָ

ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑,ׁשילה מׁשּכן על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְִִַַֹ
ליחרב. וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ולענּיּות (ׁשעתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹּדעּתי,

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּולכ

יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבכה",

ּדרׁש ּבדר הּוא .)ׁשּׁשם ְְֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־ ־ ־ ־  ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי ִִִִַַַַֹֹווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יד)צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: (מה, ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹאיתא
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּובנימין
ּבכה  כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהיֹות
ועתיד  יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹעל

ֵֵָלחרב".
ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוצרי
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובנימין
הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:

הּוא? ְְֶֶׁשּבחלקֹו

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין
ׁשל  ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכאׁשר
ירוח  ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לת ּקן זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבכּיה

וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָלֹו,
ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻולכן:
אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובֹוכה,
חרּבן  את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּתלּוי
ּבאנחה  להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית
על־ידי  מחדׁש ולבנֹותֹו לתּקן להׁשּתּדל אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובבכּיה,

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּיעבד

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש 'ּבית' לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

epxetq

(bi).äpä éáà úà ízãøBäå ízøäîe¦©§¤§©§¤¤¨¦¥¨
.zF`xl gnUi ornlci dxez §©©¦§©¦§

(fh).äòøô éðéòa áèéiåaWgW ©¦©§¥¥©§Ÿ¤¨©

lr sqFi zgBWd didY Kli`e o`MOW¤¦¨¨¥¨¦§¤©§¨©¥©
la` ,bidpn xB zgBWdM `l ux`d̈¨¤Ÿ§©§¨©¥©§¦£¨
ux`A zaWl aWFg gxf` zgBWdM§©§¨©¤§¨¥¨¤¤¨¨¤

al lkA giBWn dfle ,Frxfe `Ed§©§§¨¤©§¦©§¨¥
.diaWFilE ux`l aihidlfi dxez §¥¦¨¨¤§§¤¨

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ארץ ּבּה .ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון "חלב", .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר eNÚ.להם מּפי, ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑?החׁשּבֹון ּומהּו הּזה, ּכחׁשּבֹון »«¿…ְְֶֶֶַַַַ

וגֹו'. חמֹורים הּדמיֹון,(עׂשרה ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קאמר  הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי על ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹמֹורה

מּׂשא  ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרא:

"וּירא  אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ועׂשר חמֹורים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשרה

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", .)את ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«
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ybieפד zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy
ÌÈ¯ˆÓ ·ehÓ∑ יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִִֶַַַָָָָָָ

'ּגריסין  אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּדעת
ּפֹול' ÌÁÏÂ.ׁשל ¯a∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑לפּתן)ּכ ֶ»»∆∆ְְַ»ְִָָ

רא"ם  .)ּגרסת ְִֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zegiyÎihewl itÎlr)

ּכׁשאדם  יׁשן: יין לֹו ׁשּׁשלח הּפירּוׁש על קׁשה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מׁשּתּדל  ּולעּנגֹו, לכּבדֹו על־מנת לחבירֹו מּתנה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשֹולח
חבירֹו אצל יקר הּדבר ׁשאז לחבירֹו, ׁשאין ּדבר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלׁשלֹוח
ליעקב  ׁשאין יֹוסף ידע מּנין ּבעניננּו, אּולם עֹונג. לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויגרֹום

(יׁשן)? יין ּכנען ְְִֶֶַַָָָּבארץ
חׁשּוב, מאכל ׁשהּוא ּפֹול", ׁשל "ּגריסין לֹו ׁשלח אם ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשלמא
להּפירּוׁש אבל אצלם. חביב יהא רעב ׁשּבזמן יֹוסף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
חביב  יהא ּדוקא ׁשּזה יֹוסף ידע מּנין יׁשן", "יין לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּׁשלח
לעיל  רׁש"י ׁשּפירׁש מה על־ּפי זה מתֹורץ אמנם כּו'? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
לא  ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום - עּמֹו וּיׁשּכרּו "(וּיׁשּתּו) הּפסּוק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹעל
ּבמׁש היינּו - ׁשתּו" הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשתּו
וגם  זה, זמן ּכל יין ׁשתּו לא אחיו ׁשּבאם ּומּובן - ׁשנים ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹכ"ב
ּכי־אם  ּתׁשּובה, ּבתֹור זה ׁשאין מּובן (ׁשּמּזה ׁשתה לא ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹוסף
לא  גֹו' ׁשהתאּבל ׁשּיעקב על־אחת־ּכּמה־וכּמה הּצער), ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹמּפני
ליעקב  ׁשּיהיה ּדעּתֹו" ה"נֹוחה ּומּובנת - ׁשנה כ"ב יין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשתה
יׁש ועל־ּפי־זה יׁשן". "יין וׁשֹולח לׁשּתֹות מּציע ּכׁשּיֹוסף -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
"ׁשּדעת  מה (מּלבד ּתֹורה" ׁשל "יינּה על־ּפי נֹוסף טעם ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלֹומר
רמז  ּבזה ּכי יׁשן", "יין יֹוסף ּבחר לּמה הימּנּו") נֹוחה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָזקנים
ׁשעֹוד  ּבה' ּבטחֹונֹו אבד לא ּבמצרים ּבהיֹותֹו ׁשאף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹליעקב,

אצלֹו מׁשּומר יין יין) ׁשתה ׁשּלא (אף ולכן אביו. עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיתראה
יין ׁשּנעׂשה עד - רב זמן הּמּוכן יׁשן מׁש מן ׁשּיהיה ּבכדי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּזמן. ְְַַּבבֹוא
ואחד: אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּומּזה

- העֹולם ׁשל ּוגבּולים ׁשהמצרים ּבמּצב נמצא ּכׁשאדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגם
ה', מעבֹודת אֹותֹו מפריעים ודסביבתֹו, הּגׁשמּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָטרדֹותיו
להתחּזק  עליו - אּדרּבה אּלא כּו', להתיאׁש לֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאסּור
ּבאֹופן  הּגׁשמּיים ּבעניניו יצליחֹו ׁשּבוּדאי ּבה', ּגמּור ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּבבּטחֹון

ׁשּלֹו. ּומצֹות הּתֹורה עניני על יסּתירּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹׁשּלא
היתה  ׁשּלא לאביו יֹוסף מּתנת על־ּדר - ּבזה הֹוראה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד
(כדלעיל  עצמֹו מּדעת אּלא מצרים, מל ּפרעה ציּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעל־ּפי
היינּו, זה. על מּפרעה רׁשּות ׁשּיׁשאל מצינּו ולא ד), ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹסעיף
התחּׁשב  לא אב, ּכיּבּוד מצות - מצוה ׁשל לענין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדכׁשּבא

וכּו'. ּגדֹול ּבהידּור הּמצוה וקים ּפרעה, עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹיֹוסף
ּבעבֹודת הּוא ׁשל ּכן ענין לידֹו ּבא ּכאׁשר ואחד אחד ּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדעֹולם  וההגּבלֹות המצרים עם להתחּׁשב אין ּומצֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּתֹורה
ּבהידּור. הּמצֹות את ויקּיים ְְִִִֵֶֶַַַהּזה,

ּבעבֹודתֹו ׁשּיצליח ּבלבד זֹו לא הרי זֹו, הנהגה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי
לֹו. מצליחים הּגׁשמּיים עניניו ּכל ׁשּגם אּלא ּומצֹות, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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מצרים מצרים מצרים מצרים  ממממּטּטּטּטּוּוּוּובבבב .... .... ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָּוּוּוּולאביולאביולאביולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

יֹוסף  ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ְְְֲִִֶַַָֹליעקב

עדין  ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיֹוסף
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻחי,

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
"הם  ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָולכן

לחלקים" ׁשבּורים כאן)ּפֹולים ׁשּכמֹו(גור־אריה לֹו רמז ּובזה , ְְֲִִִֶֶַַָָָ
חׁשּוב  היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּפֹולים,
ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּביֹותר
ּגריסין  מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב נקרא ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ"ולכן
ּדוקא  כן ּכמֹו הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצֹות, ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכזה
"למחיה  טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל־ידי־זה

לפניכם" אלקים ה)ׁשלחני מה, על (פרשתנו יצטער אל ולכן , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יֹוסף. את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְִֵֶֶֶַָָזה

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו אל «ƒ¿¿«»∆ְְְֲִִַַַָָ
ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ׁשל  ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּפסיעה
ׁשּמא  ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמקרא,

זה  עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על ּבּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיריבּו
עליו  הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, עלֿיד ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָולֹומר:

לׂשנאתֹו לנּו .וגרמּת ְְְִַָָָֹ

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
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פה ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy
ÌÈ¯ˆÓ ·ehÓ∑ יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִִֶַַַָָָָָָ

'ּגריסין  אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּדעת
ּפֹול' ÌÁÏÂ.ׁשל ¯a∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑לפּתן)ּכ ֶ»»∆∆ְְַ»ְִָָ

רא"ם  .)ּגרסת ְִֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zegiyÎihewl itÎlr)

ּכׁשאדם  יׁשן: יין לֹו ׁשּׁשלח הּפירּוׁש על קׁשה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מׁשּתּדל  ּולעּנגֹו, לכּבדֹו על־מנת לחבירֹו מּתנה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשֹולח
חבירֹו אצל יקר הּדבר ׁשאז לחבירֹו, ׁשאין ּדבר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלׁשלֹוח
ליעקב  ׁשאין יֹוסף ידע מּנין ּבעניננּו, אּולם עֹונג. לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויגרֹום

(יׁשן)? יין ּכנען ְְִֶֶַַָָָּבארץ
חׁשּוב, מאכל ׁשהּוא ּפֹול", ׁשל "ּגריסין לֹו ׁשלח אם ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשלמא
להּפירּוׁש אבל אצלם. חביב יהא רעב ׁשּבזמן יֹוסף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
חביב  יהא ּדוקא ׁשּזה יֹוסף ידע מּנין יׁשן", "יין לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּׁשלח
לעיל  רׁש"י ׁשּפירׁש מה על־ּפי זה מתֹורץ אמנם כּו'? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
לא  ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום - עּמֹו וּיׁשּכרּו "(וּיׁשּתּו) הּפסּוק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹעל
ּבמׁש היינּו - ׁשתּו" הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשתּו
וגם  זה, זמן ּכל יין ׁשתּו לא אחיו ׁשּבאם ּומּובן - ׁשנים ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹכ"ב
ּכי־אם  ּתׁשּובה, ּבתֹור זה ׁשאין מּובן (ׁשּמּזה ׁשתה לא ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹוסף
לא  גֹו' ׁשהתאּבל ׁשּיעקב על־אחת־ּכּמה־וכּמה הּצער), ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹמּפני
ליעקב  ׁשּיהיה ּדעּתֹו" ה"נֹוחה ּומּובנת - ׁשנה כ"ב יין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשתה
יׁש ועל־ּפי־זה יׁשן". "יין וׁשֹולח לׁשּתֹות מּציע ּכׁשּיֹוסף -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
"ׁשּדעת  מה (מּלבד ּתֹורה" ׁשל "יינּה על־ּפי נֹוסף טעם ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלֹומר
רמז  ּבזה ּכי יׁשן", "יין יֹוסף ּבחר לּמה הימּנּו") נֹוחה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָזקנים
ׁשעֹוד  ּבה' ּבטחֹונֹו אבד לא ּבמצרים ּבהיֹותֹו ׁשאף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹליעקב,

אצלֹו מׁשּומר יין יין) ׁשתה ׁשּלא (אף ולכן אביו. עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיתראה
יין ׁשּנעׂשה עד - רב זמן הּמּוכן יׁשן מׁש מן ׁשּיהיה ּבכדי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּזמן. ְְַַּבבֹוא
ואחד: אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּומּזה

- העֹולם ׁשל ּוגבּולים ׁשהמצרים ּבמּצב נמצא ּכׁשאדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגם
ה', מעבֹודת אֹותֹו מפריעים ודסביבתֹו, הּגׁשמּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָטרדֹותיו
להתחּזק  עליו - אּדרּבה אּלא כּו', להתיאׁש לֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאסּור
ּבאֹופן  הּגׁשמּיים ּבעניניו יצליחֹו ׁשּבוּדאי ּבה', ּגמּור ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּבבּטחֹון

ׁשּלֹו. ּומצֹות הּתֹורה עניני על יסּתירּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹׁשּלא
היתה  ׁשּלא לאביו יֹוסף מּתנת על־ּדר - ּבזה הֹוראה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד
(כדלעיל  עצמֹו מּדעת אּלא מצרים, מל ּפרעה ציּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעל־ּפי
היינּו, זה. על מּפרעה רׁשּות ׁשּיׁשאל מצינּו ולא ד), ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹסעיף
התחּׁשב  לא אב, ּכיּבּוד מצות - מצוה ׁשל לענין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדכׁשּבא

וכּו'. ּגדֹול ּבהידּור הּמצוה וקים ּפרעה, עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹיֹוסף
ּבעבֹודת הּוא ׁשל ּכן ענין לידֹו ּבא ּכאׁשר ואחד אחד ּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדעֹולם  וההגּבלֹות המצרים עם להתחּׁשב אין ּומצֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּתֹורה
ּבהידּור. הּמצֹות את ויקּיים ְְִִִֵֶֶַַַהּזה,

ּבעבֹודתֹו ׁשּיצליח ּבלבד זֹו לא הרי זֹו, הנהגה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי
לֹו. מצליחים הּגׁשמּיים עניניו ּכל ׁשּגם אּלא ּומצֹות, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ממממּטּטּטּטּוּוּוּובבבב .... .... ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָּוּוּוּולאביולאביולאביולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

יֹוסף  ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ְְְֲִִֶַַָֹליעקב

עדין  ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיֹוסף
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻחי,

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
"הם  ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָולכן

לחלקים" ׁשבּורים כאן)ּפֹולים ׁשּכמֹו(גור־אריה לֹו רמז ּובזה , ְְֲִִִֶֶַַָָָ
חׁשּוב  היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּפֹולים,
ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּביֹותר
ּגריסין  מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב נקרא ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ"ולכן
ּדוקא  כן ּכמֹו הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצֹות, ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכזה
"למחיה  טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל־ידי־זה

לפניכם" אלקים ה)ׁשלחני מה, על (פרשתנו יצטער אל ולכן , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יֹוסף. את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְִֵֶֶֶַָָזה

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו אל «ƒ¿¿«»∆ְְְֲִִַַַָָ
ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ׁשל  ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּפסיעה
ׁשּמא  ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמקרא,

זה  עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על ּבּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיריבּו
עליו  הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, עלֿיד ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָולֹומר:

לׂשנאתֹו לנּו .וגרמּת ְְְִַָָָֹ
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(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑ ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒ
אל  ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלף
ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִַַָָָהּדברים,

ג) הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין נמר",(ירמיה לא "וריחֹו ְֲֵֵֵָָֹ
ּפג' לא 'וריחיּה .מתרּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk היה ∑‡˙ ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָָָ

וזהּו ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹוסק
ולא  יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר ÚÈ˜·.נאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְֱֲֶֶַַַָֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה, מּמּנּועליו .ׁשּפרׁשה ְְִִֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz dkepg i`ven zgiyn)

העגלהעגלהעגלהעגלֹוֹוֹוֹות ת ת ת  אתאתאתאת ווווּיּיּיּירארארארא ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף............ ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת אליואליואליואליו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוידוידוידוידּבּבּבּבררררּוּוּוּו
ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח כז)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (מה, ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לא  יעקב וכי חי? ׁשהּוא סימן לאביו יֹוסף העביר מה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלׁשם
חז"ל אמרּו והלֹוא סימן? ּבלי לבניו מאמין כג)היה (ר"ה ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָ

אינׁשי". ּבּה מּׁשקרי לא – לאגלּויי ּדעבידא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ"מיּלתא
וׁשּגם  הּצּדיק, ּכיֹוסף חי ׁשהּוא להֹוכיח נֹועד הּסימן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאּלא
עּמֹו וצדקתֹו ּתֹורתֹו הארץ, ּבערות ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּבהיֹותֹו

ְִֶֶּכמּקדם.
הּוא  – חי" ּבני יֹוסף "עֹוד הּבא) (ּבּפסּוק יעקב ׁשאמר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹזהּו
ׁשּבאבֹות, ּבחיר ׁשל לבנֹו ּכראּוי ּומתנהג חי ׁשּיֹוסף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹוכח
את  ּומקּיים חּיים' 'ּתֹורת הּנקראת ּבּתֹורה עֹוסק ְְִִֵֵֵֶַַַַַָהּוא

נאמר ׁשעליהן יח)מצֹותיה ּבהם".(ויקרא "וחי ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ß zah 'a iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

epxetq

(ek).Baì âôiåzvw dxqge sNrzp ©¨¨¦¦§©¥§¨§¨§¨
,mcw didX dOn FgExe FAl zwitC§¦©¦§¦©¤¨¨Ÿ¤
mxiMfdA FAl zb`Cn ,sENrA bdpOM©¦§¨¨¦¦©£©¦§©§¦¨
,"mdl oin`d `l iM" ,sqFi z ¤̀¥¦Ÿ¤¡¦¨¤

"awri gEx igYe" Kkitl(fk weqt)`l , §¦¨©§¦©©£ŸŸ
FnM ,oin`dWM KM xg` FgEx dca`̈§¨©©¨§¤¤¡¦§
zinF`zRd dgnVd zrA dxwIW¤¦§¤§¥©¦§¨©¦§¦

l` ipEIgd gExd z`vA dzinOd©§¦¨§¥¨©©¦¦¤
zrA miptl dqpkp mpn` iM ,uEgd©¦¨§¨¦§§¨¦§¦§¥
`NWM zncFTd db`Cd©§¨¨©¤¤§¤Ÿ

.oin`dfk dxez ¤¡¦
(fk).óñBé éøác ìk úà åéìà eøaãéå©§©§¥¨¥¨¦§¥¥

oi` xW` ,mipW Wng cFre" xn`W¤¨©§¨¥¨¦£¤¥
"xivwe Wixg(e weqt)xacA axrl icM , ¨¦§¨¦§¥§¨¥¦§©

.db`C dfi` dxFUAd©§¨¥¤§¨¨
é çeø éçzå.á÷òsENrd on `Rxp ©§¦©©£Ÿ¦§¨¦¨¦

mr dgnVd zbxcdA mcFTd©¥§©§¨©©¦§¨¦
.db`Cdgk dxez ©§¨¨

(gk).epàøàå äëìà ..áøxEb`W `l ©¥§¨§¤§¤Ÿ¤¨
.eixacM mW` dxez ¨¦§¨¨



ybieפו zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iriax meil inei xeriy

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ּכמֹו ¿≈»»«ְְְִֵֵֵֶַָ
ּבתחּלתּה למ"ד ÁˆÈ˜.ּבמקֹום ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ְְִִִֶָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ּתלה אדם לפיכ ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ּבאברהם  ולא .ּביצחק ְְְְְִַָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה ג.לפי (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלכאֹורה
ּתירא" "אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו ְֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלהסיר
(ׁשלילת  ּתצטער" "אל ולא העתיד), על הּדאגה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ(ׁשלילת

ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּצער
ׁשל  ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָויׁש
הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצער
עליו  ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, להסירֹו לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואין

מּלּבֹו. ְִִִָלהסיר
צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר:

אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים עמוד להרּגיׁש סוף ג, (ברכות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש ,,מאיד א ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מהּמניעֹות  ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאסּור
נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת על ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָוהעּכּובים

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלֹו
מּגיע  הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואדרּבה:
ׁשהּוא  זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָל"אל
הּנה  יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ּומׁשּתֹוקק ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּגלּות,
למעלה  האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא זֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָהׁשּתֹוקקּות
והעּכּובים  מהּמניעֹות ּופחד יראה לֹו אין ּובמילא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמהּגלּות,

ֶַָׁשּבּגלּות.

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיחֹו נקּבר .להיֹות ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

epxetq

åî(`).÷çöé åéáà éäìàìxn`W ¥Ÿ¥¨¦¦§¨¤¨©
"dnixvn cxY l`" wgvil,ek lirl) §¦§¨©¥¥¦§¨§¨

(a.a dxez

(a).ìàøNéì íéäìà øîàiådn ©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦§¨¥©
FzFid liaWA did dYr Fl xn`X¤¨©©¨¨¨¦§¦¡
lr xxYUdl eipA EkxhvIW ,"l`xUi"¦§¨¥¤¦§¨§¨¨§¦§¨¥©

.minnFwzOdb dxez ©¦§§¦
(b)éáà éäìà ìàä éëðà.E`Ed ip` ¨Ÿ¦¨¥¡Ÿ¥¨¦£¦

"dnixvn cxY l`" Lia`l iYxn`W¤¨©§¦§¨¦©¥¥¦§¨§¨
(a ,ek lirl)Lil` xnF`W `Ed ip` ,£¦¤¥¥¤

.äîéøöî äãøî àøéz ìàdfe ,dY` ©¦¨¥§¨¦§©§¨©¨§¤
.íL EîéNà ìBãb éBâì ékmpn` iM ¦§¨£¦§¨¦¨§¨

mipYgzn Eid dR miaWFi LipA Eid m ¦̀¨¨¤§¦Ÿ¨¦§©§¦
la` ,mdOr miaxrznE ux`d iiFbA§¥¨¨¤¦§¨§¦¦¨¤£¨
oElkEi `l iM" ,df dxwi `l mixvnA§¦§©¦Ÿ¦§¤¤¦Ÿ§
"mgl mixard z` lk`l mixvOd©¦§¦¤¡Ÿ¤¨¦§¦¤¤

(al ,bn lirl),lCap iFbl Eidi okaE ,§¥¦§§¦§¨
mW idie" :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨©§¦¨

"iFbl(d ,ek mixac)mipIvn EidW cOln , §§©¥¤¨§ª¨¦
mW(my ixtq).c dxez ¨
(c).äìò íb Eìòàdlr`W xg` ©©§©¨Ÿ©©¤©£¤

rn siqFY mXn L`ivF`edn lr dl §¦£¦¨¦©£¨©©
Fxn`M ,mW LYcx mcw Ll didX¤¨¨§Ÿ¤¦§§¨§¨§
ux` l` `edd ux`d on FzlrdlE"§©£Ÿ¦¨¨¤©¦¤¤¤



פז ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iriax meil inei xeriy

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ּכמֹו ¿≈»»«ְְְִֵֵֵֶַָ
ּבתחּלתּה למ"ד ÁˆÈ˜.ּבמקֹום ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ְְִִִֶָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ּתלה אדם לפיכ ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ּבאברהם  ולא .ּביצחק ְְְְְִַָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה ג.לפי (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלכאֹורה
ּתירא" "אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו ְֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלהסיר
(ׁשלילת  ּתצטער" "אל ולא העתיד), על הּדאגה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ(ׁשלילת

ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּצער
ׁשל  ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָויׁש
הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצער
עליו  ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, להסירֹו לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואין

מּלּבֹו. ְִִִָלהסיר
צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר:

אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים עמוד להרּגיׁש סוף ג, (ברכות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש ,,מאיד א ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מהּמניעֹות  ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאסּור
נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת על ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָוהעּכּובים

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלֹו
מּגיע  הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואדרּבה:
ׁשהּוא  זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָל"אל
הּנה  יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ּומׁשּתֹוקק ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּגלּות,
למעלה  האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא זֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָהׁשּתֹוקקּות
והעּכּובים  מהּמניעֹות ּופחד יראה לֹו אין ּובמילא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמהּגלּות,

ֶַָׁשּבּגלּות.

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיחֹו נקּבר .להיֹות ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

epxetq

åî(`).÷çöé åéáà éäìàìxn`W ¥Ÿ¥¨¦¦§¨¤¨©
"dnixvn cxY l`" wgvil,ek lirl) §¦§¨©¥¥¦§¨§¨

(a.a dxez

(a).ìàøNéì íéäìà øîàiådn ©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦§¨¥©
FzFid liaWA did dYr Fl xn`X¤¨©©¨¨¨¦§¦¡
lr xxYUdl eipA EkxhvIW ,"l`xUi"¦§¨¥¤¦§¨§¨¨§¦§¨¥©

.minnFwzOdb dxez ©¦§§¦
(b)éáà éäìà ìàä éëðà.E`Ed ip` ¨Ÿ¦¨¥¡Ÿ¥¨¦£¦

"dnixvn cxY l`" Lia`l iYxn`W¤¨©§¦§¨¦©¥¥¦§¨§¨
(a ,ek lirl)Lil` xnF`W `Ed ip` ,£¦¤¥¥¤

.äîéøöî äãøî àøéz ìàdfe ,dY` ©¦¨¥§¨¦§©§¨©¨§¤
.íL EîéNà ìBãb éBâì ékmpn` iM ¦§¨£¦§¨¦¨§¨

mipYgzn Eid dR miaWFi LipA Eid m ¦̀¨¨¤§¦Ÿ¨¦§©§¦
la` ,mdOr miaxrznE ux`d iiFbA§¥¨¨¤¦§¨§¦¦¨¤£¨
oElkEi `l iM" ,df dxwi `l mixvnA§¦§©¦Ÿ¦§¤¤¦Ÿ§
"mgl mixard z` lk`l mixvOd©¦§¦¤¡Ÿ¤¨¦§¦¤¤

(al ,bn lirl),lCap iFbl Eidi okaE ,§¥¦§§¦§¨
mW idie" :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨©§¦¨

"iFbl(d ,ek mixac)mipIvn EidW cOln , §§©¥¤¨§ª¨¦
mW(my ixtq).c dxez ¨
(c).äìò íb Eìòàdlr`W xg` ©©§©¨Ÿ©©¤©£¤

rn siqFY mXn L`ivF`edn lr dl §¦£¦¨¦©£¨©©
Fxn`M ,mW LYcx mcw Ll didX¤¨¨§Ÿ¤¦§§¨§¨§
ux` l` `edd ux`d on FzlrdlE"§©£Ÿ¦¨¨¤©¦¤¤¤

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iying meil inei xeriy

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲֶַַָָ
ּבמערת  חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבפּדן
לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה 'נכסי אמר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמכּפלה.

זהב  ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר ְֱֲִִִִִִֶֶֶֶָָָוזהּו:
אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף .וׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת .סרח ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

ß zah 'b iying mei ß

(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבאּו אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם קֹורא הּׁשעה ׁשם .על «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

epxetq

"daFh(g ,b zeny). ¨
éðéò ìò Bãé úéLé.Egwtl KxhvY `l ¨¦¨©¥¤Ÿ¦§¨¥¦§Ÿ©

mriBi sqFi iM ,Livtg biVdl Lipir¥¤§©¦£¨¤¦¥©¦¥
KxhvY `le ,LzgBWd zlEfA Lil ¥̀¤§©©§¨¨§§Ÿ¦§¨¥
iYlAd mixvOd mr wQrzdl dY ©̀¨§¦§©¥¦©¦§¦©¦§¦

.Lil` axwl miiE`xd dxez §¦¦§©¥¤
(d).ìàøNé éðá eàNiåmikixv EidW ©¦§§¥¦§¨¥¤¨§¦¦

,"l`xUi ipA mr" zFidl Kli`e o`Mn¦¨¨¥¨¦§©§¥¦§¨¥

miWp` mre midl` mr xxYUdl§¦§¨¥¦¡Ÿ¦§¦£¨¦
znc` l` dYr mYklA ,minnFwzOd©¦§§¦§¤§¨©¨¤©§©

.xkp¥¨
.íäéáà á÷òé úàl` FYklAW ¤©£Ÿ£¦¤¤§¤§¤

,dbEY dixg` oi` xW` z`f FzgnU¦§¨Ÿ£¤¥©£¤¨¨
,ExarW zFxSd lM eilr ExarW xg ©̀©¤¨§¨¨¨©¨¤¨§
zixg`aE awrA Fl dxwIX dn dxFd¨©¤¦§¤©£¥§©£¦
"dgnU awril EPx" Fxn`M ,minId©¨¦§¨§¨§©£Ÿ¦§¨

(e ,`l edinxi).e dxez

(g).åéðáe á÷òé ..úBîL älàå§¥¤§©£Ÿ¨¨
lM aWgp didIW dN` lkA miiE`xd̈§¦§¨¥¤¤¦§¤¤§¨¨
awri" md ,iWi` mWA rcFpe mdn cg ¤̀¨¥¤§¨§¥¦¦¥©£Ÿ
z` oxd` `Upe" Fxn`M ,calA "eipaE¨¨¦§©§¨§§¨¨©£Ÿ¤

"'d iptl mzFnW(ai ,gk zeny)x`W la` , §¨¦§¥£¨§¨
miwiCv EidW iR lr s` Wtp miraW¦§¦¤¤©©¦¤¨©¦¦

.dN` zlrnl Elr `lh dxez Ÿ¨§©£©¥¤



ybieפח zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ּדינה  היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁש
ׁשכם. - לכנעני" ְְְֲֲִִִֶֶַָ"ׁשּנבעלה

ולא  ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻואם־ּכן
'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבכנענית

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו והרי ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָמהּפסּוק,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לענֹות  ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשּתי

את  מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ּובׁשאר ְְִִֵֵַַָָָָָהאם,

ליחס  ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאֹותם
ׁשאּול  על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ּבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאב;

ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֻמזּכרת
ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלכן

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ"ּבן "

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'אּׁשה  :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלה
יֹולדת  ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂ.נקבה' ÌÈLÏL∑ מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

החֹומֹות  ּבין ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו אּלא ל"ב? ְֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ללוי  אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבכניסתן

ּבמצרים  הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה .ּבמצרים", ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ּדינה  היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁש
ׁשכם. - לכנעני" ְְְֲֲִִִֶֶַָ"ׁשּנבעלה

ולא  ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻואם־ּכן
'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבכנענית

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו והרי ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָמהּפסּוק,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לענֹות  ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשּתי

את  מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ּובׁשאר ְְִִֵֵַַָָָָָהאם,

ליחס  ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאֹותם
ׁשאּול  על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ּבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאב;

ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֻמזּכרת
ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלכן

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ"ּבן "

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'אּׁשה  :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלה
יֹולדת  ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂ.נקבה' ÌÈLÏL∑ מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

החֹומֹות  ּבין ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו אּלא ל"ב? ְֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ללוי  אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבכניסתן

ּבמצרים  הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה .ּבמצרים", ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»
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(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְֵֶֶֶַַָ
לׁשֹון  אּלא עבר לׁשֹון זֹו "הּבאה" ואין למצרים, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלבא

ּכמֹו: ב)הוה, "והּנה (אסתר ּוכמֹו באה", היא "ּבערב ְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
למּטה  טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹרחל
היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו לפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאל"ף,
יעקב  לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא
לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ׁשבעים", מצרימה ְְְְְִִִִַַָָָָָָהּבאה
ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטעמֹו
יֹוכבד  להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצאּו

החֹומֹות. צמאֹונ(ּבין לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור ועּין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּׁשבטים',)ּברׁש"י  עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות האֹומר: ּולדברי . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
לֹומר אנּו ׁשהרי צריכים למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשׁש עׂשו רּבה': ּב'וּיקרא מצאתי ּכאן. נמנּו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלא
ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְֵֵַַָָָָנפׁשֹות
יעקב, הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו לפי רּבים, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹלׁשֹון
לפי  "נפׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשבעים

אחד  לאל עֹובדים .ׁשהיּו ְְִֵֶֶָָ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

epxetq

(hi).á÷òé úLà ìçø éðadzidW §¥¨¥¥¤©£Ÿ¤¨§¨
clFp dPOn oke ,FzpEM xTr¦©©¨¨§¥¦¤¨©

.ïîéðáe óñBé,mihaXA miNrn EidW ¥¦§¨¦¤¨§ª¦©§¨¦
did iE`x :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¨¨¨

xUr mipW EPOn E`vIW sqFi¥¤¥§¦¤§¥¨¨
awriM mihaW(a ,el dheq)mxn`kE , §¨¦§©£Ÿ§¨§¨

zO'W oinipA lr dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨©¦§¨¦¤¥
'Wgp lW FihrA(a ,dp zay)cird oke , §¤§¤¨¨§¥¥¦

dXpnE onipaE mixt` iptl" Fxn`A§¨§¦§¥¤§©¦¦§¨¦§©¤
"LzxEaB z` dxxFr,t mildz) §¨¤§¨¤

(b.k dxez



ybieצ zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

ß zah 'c iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ מקֹום לֹו לפּנֹות ּכתרּגּומֹו, ¿…¿»»ְְְַַָ
ּבּה יתיּׁשב האי לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּולהֹורֹות ׁשּיּגיע קדם ְְִֵֵַָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ

ּבית  לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: ְְְְִֵֵַַַָָָָּומדרׁש
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם .ּתלמּוד, ְִֵֵֶַָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ את אסר ּבעצמֹו הּוא «∆¿…≈∆¿«¿ְְֶַַָ

אביו  לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה ‡ÂÈÏ.הּסּוסים ‡¯iÂ∑ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ«≈»≈»
אביו יֹוסף  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑ לׁשֹון ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְ

וכן: ּבכּיה, לד)הרּבֹות יׂשים (איוב איׁש על לא "ּכי ְְְִִִִֵַַָָֹ

נֹוספֹות  עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי לׁשֹון ְִִֵָָָָעֹוד",
על  יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל
נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב אבל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהרגיל,

"ׁשמע" את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו .ואמרּו ְְְֵֵֶֶַַָָָ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו ּומדרׁשֹו:ּפׁשּוטֹו »»«»«ְְְְִַָ
ולעֹולם  הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי ְְִִִֵֶַָָָָָָָסבּור
ׁשּיתּבעני  אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבא,

לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת ְְְִֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

epxetq

(gk).äðLb åéðôì úøBäìdxFi ornl §Ÿ§¨¨Ÿ§¨§©©¤
`FA iptl dxiC ziA oTzi Ki` dcEdi§¨¥§ª©¥¦¨¦§¥

.oWbl awrihk dxez ©£Ÿ§Ÿ¤
(hk).åéìà àøiåeicar KFYn ©¥¨¥¨¦£¨¨

`FaIW oiYnd `le ,FzF` miaaFQd©§¦§Ÿ¦§¦¤¨
.daMxOd l` eil` eia`l dxez ¨¦¥¨¤©¤§¨¨

(l).íòtä äúeîàzFxg` zFxSn ¨¨©¨©¦¨£¥

Ett` mdn drEWYd xg`e ,iYrWFp©§¦§©©©§¨¥¤¨§
mrRd z`fA dYr .zFrx ilr̈©¨©¨§Ÿ©©©
z` izF`x ixg`" LzxSn iYrWFPW¤©§¦¦¨¨§©£¥§¦¤
z`fA zEn`W oFvx idi ,"LipR̈¤§¦¨¤¨§Ÿ

DOr avr siqFi `le drEWYdit lr) ©§¨§Ÿ¦¤¤¦¨
(ak ,i ilyn.`l dxez

(`l).äãébàå äìòà`id mYk`lOW ¤¡¤§©¦¨¤§©§¨¦

o`Sd drxn(al weqt)iYlAn , ¦§¥©Ÿ¦¦§¦
ux` mkl oYIW f` EPOn l`W`W¤¤§©¦¤¨¤¦¥¨¤¤¤
Fl Exn`YWM oin`IW icM ,oWBŸ¤§¥¤©£¦§¤Ÿ§
aWgi `le ,mkYk`ln z`GW¤Ÿ§©§§¤§Ÿ©§Ÿ
ux` mkl oYIW icM ok Exn`YW¤Ÿ§¥§¥¤¦¥¨¤¤¤

.oWBal dxez Ÿ¤



צי ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

ß zah 'c iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ מקֹום לֹו לפּנֹות ּכתרּגּומֹו, ¿…¿»»ְְְַַָ
ּבּה יתיּׁשב האי לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּולהֹורֹות ׁשּיּגיע קדם ְְִֵֵַָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ

ּבית  לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: ְְְְִֵֵַַַָָָָּומדרׁש
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם .ּתלמּוד, ְִֵֵֶַָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ את אסר ּבעצמֹו הּוא «∆¿…≈∆¿«¿ְְֶַַָ

אביו  לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה ‡ÂÈÏ.הּסּוסים ‡¯iÂ∑ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ«≈»≈»
אביו יֹוסף  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑ לׁשֹון ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְ

וכן: ּבכּיה, לד)הרּבֹות יׂשים (איוב איׁש על לא "ּכי ְְְִִִִֵַַָָֹ

נֹוספֹות  עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי לׁשֹון ְִִֵָָָָעֹוד",
על  יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל
נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב אבל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהרגיל,

"ׁשמע" את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו .ואמרּו ְְְֵֵֶֶַַָָָ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו ּומדרׁשֹו:ּפׁשּוטֹו »»«»«ְְְְִַָ
ולעֹולם  הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי ְְִִִֵֶַָָָָָָָסבּור
ׁשּיתּבעני  אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבא,

לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת ְְְִֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

epxetq

(gk).äðLb åéðôì úøBäìdxFi ornl §Ÿ§¨¨Ÿ§¨§©©¤
`FA iptl dxiC ziA oTzi Ki` dcEdi§¨¥§ª©¥¦¨¦§¥

.oWbl awrihk dxez ©£Ÿ§Ÿ¤
(hk).åéìà àøiåeicar KFYn ©¥¨¥¨¦£¨¨

`FaIW oiYnd `le ,FzF` miaaFQd©§¦§Ÿ¦§¦¤¨
.daMxOd l` eil` eia`l dxez ¨¦¥¨¤©¤§¨¨

(l).íòtä äúeîàzFxg` zFxSn ¨¨©¨©¦¨£¥

Ett` mdn drEWYd xg`e ,iYrWFp©§¦§©©©§¨¥¤¨§
mrRd z`fA dYr .zFrx ilr̈©¨©¨§Ÿ©©©
z` izF`x ixg`" LzxSn iYrWFPW¤©§¦¦¨¨§©£¥§¦¤
z`fA zEn`W oFvx idi ,"LipR̈¤§¦¨¤¨§Ÿ

DOr avr siqFi `le drEWYdit lr) ©§¨§Ÿ¦¤¤¦¨
(ak ,i ilyn.`l dxez

(`l).äãébàå äìòà`id mYk`lOW ¤¡¤§©¦¨¤§©§¨¦

o`Sd drxn(al weqt)iYlAn , ¦§¥©Ÿ¦¦§¦
ux` mkl oYIW f` EPOn l`W`W¤¤§©¦¤¨¤¦¥¨¤¤¤
Fl Exn`YWM oin`IW icM ,oWBŸ¤§¥¤©£¦§¤Ÿ§
aWgi `le ,mkYk`ln z`GW¤Ÿ§©§§¤§Ÿ©§Ÿ
ux` mkl oYIW icM ok Exn`YW¤Ÿ§¥§¥¤¦¥¨¤¤¤

.oWBal dxez Ÿ¤

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑,לכם צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְִִֶָָ

ּבקיאין  אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשהיא
ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, .ּבמלאכה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ אלהּות להם ׁשהם .לפי ƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑,לגבּורה ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְִִִֶֶַָָ
יעׂשה  ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשאין
ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָאֹותם
ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלוי,
ליהּודה  "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכׁשּברכם.
ּברּו אמר, "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע ְְְַַַַָָָָֹוּיאמר,
אמר  "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמרחיב

רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻּדן",
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. ארץ אּגדת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא

צב) הם (ב"ק ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם ְִֵֶֶֶַָָָָֹמצינּו
ׁשהכּפל  ויהּודה ּפרעה. לפני הביא ואֹותן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהחּלׁשים,
ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻׁשמֹו,
ּבּה ׁשנינּו ּד'ספרי' ּובבריתא קּמא'. ּב'בבא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָּכדאיתא

ׁשּלנּו ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ארץארץארץארץ אגאגאגאגּדּדּדּדתתתת ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא ררררּבּבּבּבהההה,,,, ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָזהזהזהזהּוּוּוּו
ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלננננּוּוּוּו ּבּבּבּבבליתבליתבליתבלית ּבּבּבּבגמראגמראגמראגמרא ב)אבלאבלאבלאבל מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּיׂשראל
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש ּכי ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורים רים רים רים לכן , ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבלׁשֹון  אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלפי

ּומפרסמים  ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּברכה,
יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו ׁשמֹותם. ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻהכּפלּו

ׁשּׁשמֹות ּבלׁשֹון החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםמפרׁש הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָהּברכה

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

epxetq

æî(a).ç÷ì åéçà äö÷îezk`ln ilrA mdW mpiprnE mdixaCn drxR oiaIW icM.calA o`Sd drxnb dxez ¦§¥¤¨¨©§¥¤¨¦©§Ÿ¦¦§¥¤¥¦§¨¨¤¥©£¥§¤¤¦§¥©Ÿ¦§©



ybieצב zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
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:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«
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ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם ְְְְְְְִִֵַָָָָמברכים
ׁשֹותה  מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיעלה

ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקּה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
עֹולה  והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיעקב

הארץ את ּומׁשקה .(תנחומא)לקראתֹו ְְִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּפרעה  את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלכאֹורה
לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹּבנֹוגע

יג) פרשה וארא לעבֹודה־ (תנחומא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ָָזרה?

היה  ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויׁש

מצרים  ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה־זרה
ּומׁשקּה" עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי פרשתנו ׁשֹותה (רש"י ְְִִֵֶֶַָָָָ

ּפרנסתם.שם) להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא
יתּבר הּבֹורא מּכח ורק עצמֹו, מּכח עֹולה הּנילּוס ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹראּו
נחלׁשה  יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַָָָָהעבֹודה־זרה
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ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם ְְְְְְְִִֵַָָָָמברכים
ׁשֹותה  מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיעלה

ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקּה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
עֹולה  והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיעקב

הארץ את ּומׁשקה .(תנחומא)לקראתֹו ְְִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּפרעה  את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלכאֹורה
לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹּבנֹוגע

יג) פרשה וארא לעבֹודה־ (תנחומא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ָָזרה?

היה  ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויׁש

מצרים  ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה־זרה
ּומׁשקּה" עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי פרשתנו ׁשֹותה (רש"י ְְִִֵֶֶַָָָָ

ּפרנסתם.שם) להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא
יתּבר הּבֹורא מּכח ורק עצמֹו, מּכח עֹולה הּנילּוס ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹראּו
נחלׁשה  יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַָָָָהעבֹודה־זרה
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mc` Kix`IW mixvnA iEvn xaC did̈¨¨¨¨§¦§©¦¤©£¦¨¨
f` didW wxtl riBIW KM lM miIg©¦¨¨¤©¦©§¤¤¤¨¨¨

.FA dwxf daiU mbe ,FA awrih dxez ©£Ÿ§©¥¨¨§¨
(h).éiç éðL éîé eéä íéòøå èòîlr §©§¨¦¨§¥§¥©©©

ip` ,"LiIg ipW ini dOM" Yxn`X dn©¤¨©§¨©¨§¥§¥©¤£¦
,"mirxe hrn" Eid "iIg ipW" iM xnF`¥¦§¥©©¨§©§¨¦
iM ,zFxFTd zb`ce zFpFfn zcxh axA§Ÿ¦§©§§©£©©¦
`l dxvA mc`d didi mA xW` minId©¨¦£¤¨¦§¤¨¨¨§¨¨Ÿ
ipW ini" la` ."miIg ipW" E`xTi¦¨§§¥©¦£¨§¥§¥
miWlWE d`n" lMd oiA Eid "ixEbn§©¨¥©Ÿ¥¨§Ÿ¦
iIg ipW ini z` EbiVd `le" ,"dpẄ¨§Ÿ¦¦¤§¥§¥©¥

s` izFa` iM ,"mdixEbn iniA iza £̀Ÿ©¦¥§¥¤¦£©©
`l ux`A mixB md mB EidW iR lr©¦¤¨©¥¨¦§¤¤Ÿ
"miIg" ini mdl Eid mFwn lMn ,mdl̈¤¦¨¨¨¨¤§¥©¦
`l "iIg ipW" la` ,zFxv iYlA miAx©¦¦§¦¨£¨§¥©©Ÿ
mdl EidW "iza` iIg ipW"l EbiVd¦¦¦§¥©¥£Ÿ©¤¨¨¤

."mdixEbn iniA"i dxez ¦¥§¥¤

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

ß zah 'd ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ,d jxk zegiy ihewl)

אביו אביו אביו אביו  ּבּבּבּביתיתיתית ּכּכּכּכלללל ואתואתואתואת אחיואחיואחיואחיו ואתואתואתואת אביואביואביואביו אתאתאתאת ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויכלויכלויכלויכלּכּכּכּכלללל
ההההּטּטּטּטףףףף לפילפילפילפי יב)לחםלחםלחםלחם (מז, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשמֹו על נקראים הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד יׂשראל, ׁשּכל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמצינּו
ּכּכתּוב יֹוסף, פ)ׁשל ּפרנס (תהילים יֹוסף ּכי יֹוסף", ּכּצאן "נֹוהג ְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ׁשּיֹוסף  ּבגלל האם ולכאֹורה, הרעב. ּבימי ּביתם ּובני אחיו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
ׁשמֹו? על נקראים יׂשראל ּכל יהיּו אביו ּבית את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּכלּכל

ׁשהּוא  הּטֹובה הּמידה על־ׁשם 'יֹוסף' נקראים הם ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא:

ׁשּיׁש זֹו, להנהגה הּכח ּכלֹומר, מהם. ואחד אחד לכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעניק
ּבא  – רעה ּתחת טֹובה לׁשּלם מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל

הּתניא ּבספר ּכדאיתא פי"ב)מּיֹוסף. לׁשּלם (סוף ׁשּלא "וגם : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לחיבים  לגמֹול – אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו ְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָלֹו

אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִִִֵֶֶַַָָטֹובֹות,

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין חֹוזר ¿∆∆≈¿»»»∆ְִִֵָָָ
הרעב  ׁשני לׁשֹון ∑dÏzÂ.לתחּלת 'וּתלאה', ּכמֹו ְְִִֵַָָָ«≈«ְְְִֶַ

לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו, כו)עיפּות, הּירה (משלי "ּכמתלהלּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַֹ
."זּקים  ִִ

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑את לֹו .הּכסף נֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

epxetq

(ai).óhä éôì íçìdidW iR lr s` ¤¤§¦©¨©©¦¤¨¨
mdl ozp ,oFfn mdl zFAxdl FciA§¨§©§¨¤¨¨©¨¤
mpFxkf mxn`M ,zwRqn dCnA§¦¨©§¤¤§¨§¨¦§¨

l` ,xrvA iExW xEASdW onfA :dkxal¦§¨¨¦§©¤©¦¨§©©©
,dYW`e lk`e izial Kl` :mc` xn`iŸ©¨¨¥¥§¥¦§Ÿ©§¤§¤

iWtp Kilr mFlWe(` ,`i ziprz).bi dxez §¨¨©¦©§¦

(ci)äúéa óñkä úà óñBé àáiå©¨¥¥¤©¤¤¥¨
.äòøôlkA xYd Fnvrl dxFd `NW ©§Ÿ¤Ÿ¨§©§¤¥§¨

.Fnvrl xaC zgwl Flnreh dxez £¨¨©©¨¨§©§



ybieצד zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני ‡ÌzŒÌ.ׁשנית Èk «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ«

'B‚Â ÛÒk‰∑ הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ
אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑ לא 'אם ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְִֹ

.ּגוּיתנּו' ְִֵָ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה ׁשאמר לזרע ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיֹוסף:
לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ׁשּבא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמּכיון

הרעב, וכלה לזרע ּבּתֹוספּתא והתחילּו ׁשנינּו וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
˙ÌL.ּד'סֹוטה' ‡Ï∑,ּתבר לא ׁשממה, ּתהא לא ְָ…≈»ְְֵֵָָֹֹֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה .לׁשֹון ְְֵֵֶָ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

epxetq

(fi).íçla íìäðéåoiprM h`l mldp ©§©£¥©¤¤¦£¨§©§¦§©
"ldpi zFlr"(`i ,n ediryi)mdl ozp . ¨§©¥¨©¨¤

,draUl `le lk` ,hrn hrn mgNd©¤¤§©§©¡Ÿ§Ÿ§¨§¨
airxOd :mxn`M ,oFarx ipWA iE`xM̈¨¦§¥§¨§¨§¨©©§¦
dPWn dziOn lFSp oFarx ipWA Fnvr©§¦§¥§¨¦¦¦¨§ª¨

(` ,`i ziprz)d`Etxd inkg Exn` xakE .§¨¨§©§¥¨§¨
.zinn ilg mxFB arxd xg` raVdW¤©Ÿ©©©¨¨¨¥¢¦¥¦

.àåää äðMa`ide ,sqM qt`W xg` ©¨¨©¦©©¤¨¥¤¤§¦
ipWl ziXXd dpXd dzid̈§¨©¨¨©¦¦¦§¥

.arxdgi dxez ¨¨¨
(gi).úéðMä äðMamYW onGn zipXd ©¨¨©¥¦©¥¦¦§©¤©

ziriaXd dpXd dzid `ide ,sqMd©¤¤§¦¨§¨©¨¨©§¦¦
.arxd ipWl¦§¥¨¨¨

.éðãàî ãçëð àì.dpwn cFr Epl WIW Ÿ§©¥¥£Ÿ¦¤¥¨¦§¤

.íà ékdpwnE sqMd mY ¦¦©©¤¤¦§¥
.dndAdhi dxez ©§¥¨

(hi)éðéòì úeîð änì.Edid ENt` iM ¨¨¨§¥¤¦£¦¨¨
dpwnE sqMd mY xaMW zn` df¤¡¤¤§¨©©¤¤¦§¥
did `l ,Lcil `A lMd dide dndAd©§¥¨§¨¨©Ÿ¨§¨§Ÿ¨¨

.arxA zEnl EpgiPYW iE`xk dxez ¨¤©¦¥¨¨¨¨



צה ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני ‡ÌzŒÌ.ׁשנית Èk «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ«

'B‚Â ÛÒk‰∑ הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ
אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑ לא 'אם ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְִֹ

.ּגוּיתנּו' ְִֵָ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה ׁשאמר לזרע ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיֹוסף:
לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ׁשּבא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמּכיון

הרעב, וכלה לזרע ּבּתֹוספּתא והתחילּו ׁשנינּו וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
˙ÌL.ּד'סֹוטה' ‡Ï∑,ּתבר לא ׁשממה, ּתהא לא ְָ…≈»ְְֵֵָָֹֹֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה .לׁשֹון ְְֵֵֶָ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

epxetq

(fi).íçla íìäðéåoiprM h`l mldp ©§©£¥©¤¤¦£¨§©§¦§©
"ldpi zFlr"(`i ,n ediryi)mdl ozp . ¨§©¥¨©¨¤

,draUl `le lk` ,hrn hrn mgNd©¤¤§©§©¡Ÿ§Ÿ§¨§¨
airxOd :mxn`M ,oFarx ipWA iE`xM̈¨¦§¥§¨§¨§¨©©§¦
dPWn dziOn lFSp oFarx ipWA Fnvr©§¦§¥§¨¦¦¦¨§ª¨

(` ,`i ziprz)d`Etxd inkg Exn` xakE .§¨¨§©§¥¨§¨
.zinn ilg mxFB arxd xg` raVdW¤©Ÿ©©©¨¨¨¥¢¦¥¦

.àåää äðMa`ide ,sqM qt`W xg` ©¨¨©¦©©¤¨¥¤¤§¦
ipWl ziXXd dpXd dzid̈§¨©¨¨©¦¦¦§¥

.arxdgi dxez ¨¨¨
(gi).úéðMä äðMamYW onGn zipXd ©¨¨©¥¦©¥¦¦§©¤©

ziriaXd dpXd dzid `ide ,sqMd©¤¤§¦¨§¨©¨¨©§¦¦
.arxd ipWl¦§¥¨¨¨

.éðãàî ãçëð àì.dpwn cFr Epl WIW Ÿ§©¥¥£Ÿ¦¤¥¨¦§¤

.íà ékdpwnE sqMd mY ¦¦©©¤¤¦§¥
.dndAdhi dxez ©§¥¨

(hi)éðéòì úeîð änì.Edid ENt` iM ¨¨¨§¥¤¦£¦¨¨
dpwnE sqMd mY xaMW zn` df¤¡¤¤§¨©©¤¤¦§¥
did `l ,Lcil `A lMd dide dndAd©§¥¨§¨¨©Ÿ¨§¨§Ÿ¨¨

.arxA zEnl EpgiPYW iE`xk dxez ¨¤©¦¥¨¨¨¨

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר יֹוסף ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ
לה  ׁשאין עיר לזּכרֹון ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אּלא  זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ּבחברּתּה. ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹֻזֹו
מעל  חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלהֹודיע

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ׁשּלא ס)אחיו, Ó˜ˆ‰.(חולין ְִִִֶֶָָֹƒ¿≈
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚∑ אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ¿ƒ¿«ƒ¿ְֲִֵֶֶָָָָ

ּגבּולּה קצה ועד ּגבּולּה מקצה מצרים, .ּבמלכּות ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,'ּכהן' לׁשֹון ּכל מׁשרת הּכֹומרים, «…¬ƒְְִֵֵַָָָֹ

ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, ְְְֱֵֵֶֶָָֹֻלאלהּות
אֹון" "ּכהן מדין", ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑וכ ּכ חק ְִֵֵָֹֹ…«…¬ƒְָָֹ

ליֹום  .לחם ְֶֶ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ,(a) ` jxk `"iyz mgpn zxez .`"iyz ybie zyxt zgiyn)

את את את את  ּוּוּוּוזרעזרעזרעזרעּתּתּתּתםםםם זרעזרעזרעזרע לכםלכםלכםלכם האהאהאהא העםהעםהעםהעם............ אלאלאלאל ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
כג)האדמההאדמההאדמההאדמה (מז, ֲֲֲֲָָָָָָָָָָָָ

אחד  לכל נֹותן ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיק יֹוסף – זרע" לכם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"הא
ּכׁשהיא  זֹו ּכֹוח נתינת א ה'. ּבעבֹודת חיזּוק ּכֹוחֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַָואחד

את  "ּוזרעּתם – ּגם להיֹות וצרי מסּפיקה, אינּה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלעצמּה
עצמֹו... ּבכח עבֹודה – ְְֲֲַַָָָָֹהאדמה"

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆

קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

epxetq

(`k).íéøòì Búà øéáòämxiard ¤¡¦Ÿ¤¨¦¤¡¦¨
wifgie ,'dpwE wfg Kl' Fl Exn`IW FOr¦¤Ÿ§¥£¤§¥§©£¦
znMqdaE mdiptA rwxTaE mdÄ¤©©§©¦§¥¤§©§¨©

.mipkWak dxez §¥¦
(bk)úàå íBiä íëúà éúéð÷ ïä¥¨¦¦¤§¤©§¤

.äòøôì íëúîãàeicar mY` oM m`e ©§©§¤§©§Ÿ§¦¥©¤£¨¨
Fl izipTW dnc`d z` carl miaIge§©¨¦©£Ÿ¤¨£¨¨¤¨¦¦
rxGde mkizFpFfn zzl aIg `Ede§©¨¨¥§¥¤§©¤©

lM oiCd on didY ot`d dfaE ,rxfl¦§Ÿ©¨¤¨Ÿ¤¦§¤¦©¦¨
.FNW mixvn z`EaY§©¦§©¦¤

.ízòøæe òøæ íëì àä,eicar mY` ¥¨¤¤©§©§¤©¤£¨¨
`idW "dnc`d z`" Ecar¦§¤¨£¨¨¤¦

.FNWck dxez ¤
(ck).úàeáza äéäå.FNW mdW §¨¨©§Ÿ¤¥¤

.äòøôì úéLéîç ízúðe`Ed df iM §©¤£¦¦§©§Ÿ¦¤
z` mkrxtIW xg` mdn Fl iE`xd̈¨¥¤©©¤¦§©£¤¤

.rxtl eilr lHOd©ª¨¨¨¦§Ÿ©
òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå§©§©©¨Ÿ¦§¤¨¤§¤©

.äãOälrA FnM mkl zzl aIg `EdW ©¨¤¤©¨¨¥¨¤§©©

.dcVd©¨¤
.íëìëàìe`EdW mkizFpFfn liaWaE §¨§§¤¦§¦§¥¤¤

oicA x`Wp okaE ,mkl zzl aIg©¨¨¥¨¤§¥¦§¨§¦
.FNW Wngddk dxez ©Ÿ¤¤



ybieצו zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמ ֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בבבבּהּהּהּה ווווּיּיּיּיאחזאחזאחזאחזּוּוּוּו ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן ּבּבּבּבארץארץארץארץ מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
יׂשראל  לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּלׁשֹון

ּגמּורה. ְֲַָָֻּכאחּזה
ׁשנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולכאֹורה
ׁשּיכת  היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּקּב"ה

ְִִַלּמצרים?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא לׂשרה (ּפרק העניק ׁשּפרעה ְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּגׁשן  ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאת
היתה  ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא

ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיכת
מארץ  יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויתירה
את  ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכנען,
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ּכנען, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹארץ

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»
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יׂשראל  לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּלׁשֹון

ּגמּורה. ְֲַָָֻּכאחּזה
ׁשנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולכאֹורה
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ּגׁשן  ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאת
היתה  ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא

ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיכת
מארץ  יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויתירה
את  ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכנען,
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ּכנען, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹארץ
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חסדים המכוסים הוא עניין עץ החיים, וחסדים המגולים הוא עניין עץ הדעת. חסדים המכוסים היינו שהמידות מכוסות באור השכל 
והמוחין.

ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז
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לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
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ׁשנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולכאֹורה
ׁשּיכת  היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּקּב"ה

ְִִַלּמצרים?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא לׂשרה (ּפרק העניק ׁשּפרעה ְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּגׁשן  ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאת
היתה  ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא

ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיכת
מארץ  יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויתירה
את  ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכנען,
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ּכנען, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹארץ

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

áôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùì øåáéöì äøèôää

epxetq

(ek).÷çì óñBé dúà íNiåiqEnipA xaCd z` mU ,lfB KxC Wcg qkn miwn Fpi`We ,KM oiCdW mdl d`xdW xg` ©¨¤Ÿ¨¥§Ÿ©©¤¤§¨¨¤¤©¦¨§¤¥¥¦¤¤¨¨¤¤¨¥¨¤©¨¨§¦¥
.mixvnfk dxez ¦§©¦

יום ראשון - כ"ט כסלו
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום רביעי - ב' טבת
פרק כ, מפרק י 
עד סוף פרק יז

יום שני - ל' כסלו
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' טבת
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' טבת
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' טבת
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' טבת
פרק כ

מפרק כט עד סוף פרק לד

לשבוע פרשת ויגש תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



elqkצח h"k oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ט ראשון יום
פרק ד  ,16 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøåúäù øçàîå,h 'nr cr.íéîå ãñç

úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦
pädìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëå Lôze`n yy lk - ©¤¤§¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨

ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr dylye
,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cräøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨

'ä úà íéiçä øBøöa11 ¦§©©¦¤
Lnî 'ä øBàå ,Lnî©¨§©¨
dLéaìîe dôéwî©¦¨©§¦¨
Bîk ,dìâø ãòå dLàøî¥Ÿ¨§©©§¨§
äñçà éøeö" :áeúkL¤¨¦¤¡¤

"Ba12,lr oibny xac -
siwn `ed ixd ,mc`d

,eiccv lkn eze`:áéúëe§¦
"epøèòz ïBöø äpvk"13, ©¦¨¨©§§¤

Búîëçå BðBöø àeäL¤§§¨§¨
íéLaìîä Cøaúé¦§¨¥©§ª¨¦

.äéúBöîe BúøBúaixd - §¨¦§¤¨
epevx ik m`y xaqed
md d"awd ly eznkge
dpaddn ixnbl dlrnl
"ecxi" md ,ziyep`d
zeevne dxeza eyalzde
ze`hazn ody itk
ick ,miinyb mipipra
mc`d lkei ociÎlry
mr cg`zdle xywzdl

.ynn d"awdïëìå§¨¥
:eøîà:l"f epinkg - ¨§

úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©
íéNòîe äáeLúa¦§¨©£¦
ìkî äfä íìBòa íéáBè¦¨¨©¤¦¨

"àaä íìBò éiç14,- ©¥¨©¨
daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl ,oky
iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh miyrne

- ?`adÎmlerdäðéëMä åéfî ïéðäpL àeä àaä íìBò ék15, ¦¨©¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨
,dpikyd eifn zepdpe `adÎmlera zeayei zenyp -àeäL¤

,äâOää âeðòz`ed izin`d beprzd ,oky .ziwl`d - ©£©©¨¨
,xacd z` mipianykì øLôà éàåelôà ,àøáð íeL §¦¤§¨§¦§¨£¦
,âéOäì ,íéðBéìòäîzenleray miipgexd mi`xapd mb - ¥¨¤§¦§©¦

,oiadl mzexyt`a oi` ,zenype mik`lnk ,mipeilrd-ékíà ¦¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà,'d xe`n cala dx`d wx -àø÷ð ïëìå ¥¤¨¨¥§¨¥¦§¨
;"äðéëMä åéæ" íLa,dpikydn dx`d `l` ef oi` ik -ìáà §¥¦©§¦¨£¨

àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨§¦¨
øLàk íà-ék ,ììk déa,icedi ly eytp -àñéôz ¥§¨¦¦©£¤§¦¨

ïäa àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©¦§¦¨¨¤

-àLã÷å àúéøBàc ,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe¦§©¤¤§©¨¨©¨§©§¨§ª§¨
éøa.ãç àlk àeä-C,zeevnae dxeza zyalzne "zqtez" - §¦ª¨©

md d"awde dxez ik ,ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f`
Îmlera miaeh miyrne daeyza zg` dry dti ,okl .cg` xac
Îmlerd iig lkn dfd
`adÎmlera ,oky .`ad
dnypd dpiane dbiyn
,cala ziwl` dx`d
daeyz iciÎlr eli`e
Îmlera miaeh miyrne
icedi xywzn ,dfd

.envr d"awaóàå§©
äLaìúð äøBzäL¤©¨¦§©§¨
íéðBzçz íéøáãa¦§¨¦©§¦

íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
,dyalzd dxezdy oeeik
,miinyb mixaca ,xen`k
elkya biyn mc`d ixd
miinybd mipiprd z` wx
,dxezd zyaeln mda
eznkg mvr z` `le
- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¤¥¤§¥

,lcad lk oi` -úìòîa§©£©
Búe÷áãe Búeáø÷úä¦§¨§§¥
B÷açî ïéa ,Cìna©¤¤¥§©§

àeäLk,jlnd -Leáì §¤¨
àeäL ïéa ãçà Leáì§¤¨¥¤
,íéLeáì änk Leáì̈©¨§¦

;íëBúa Cìnä óebL øçàîbiyn mc` ly elkyyk mb jk - ¥©©¤©¤¤§¨
o`k miyaeln d"awd ly eznkge epevxy s` ,dxezd "lky"
,dfÎiciÎlr ,lekiak "qtez" `ed ,miinyb mipipr ly miyeala

z`jlndztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z` ,
epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd zpada

xezay jxazixne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d
:oldl "`ipz"dàéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦

,åéLeaìî CBz úLaìîdxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - §ª¤¤©§¨
:"ewagn jlnd"Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d"awd ly - §¤¨¦¦

"éð÷açú16,ïéîiî äðzpL äøBzä àéäL ,z`xwp dxezd - §©§¥¦¤¦©¨¤¦§¨¦¨¦
,d"awd ly "zipnid eci"n dpzip `id ,ik ,d"awd ly "epini"

:íéîe ãñç úðéça àéäL"oini"y ,dlawd zxeza x`ean - ¤¦§¦©¤¤©¦
dlynp dxezdy ,lirl xaqedy itk) min lre cqg lr fnex
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íéøîà éèå÷éì
øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ג.16.ברכות ח, השירים שיר



צט elqk h"k oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ט ראשון יום
פרק ד  ,16 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøåúäù øçàîå,h 'nr cr.íéîå ãñç

úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦
pädìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëå Lôze`n yy lk - ©¤¤§¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨

ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr dylye
,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cräøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨

'ä úà íéiçä øBøöa11 ¦§©©¦¤
Lnî 'ä øBàå ,Lnî©¨§©¨
dLéaìîe dôéwî©¦¨©§¦¨
Bîk ,dìâø ãòå dLàøî¥Ÿ¨§©©§¨§
äñçà éøeö" :áeúkL¤¨¦¤¡¤

"Ba12,lr oibny xac -
siwn `ed ixd ,mc`d

,eiccv lkn eze`:áéúëe§¦
"epøèòz ïBöø äpvk"13, ©¦¨¨©§§¤

Búîëçå BðBöø àeäL¤§§¨§¨
íéLaìîä Cøaúé¦§¨¥©§ª¨¦

.äéúBöîe BúøBúaixd - §¨¦§¤¨
epevx ik m`y xaqed
md d"awd ly eznkge
dpaddn ixnbl dlrnl
"ecxi" md ,ziyep`d
zeevne dxeza eyalzde
ze`hazn ody itk
ick ,miinyb mipipra
mc`d lkei ociÎlry
mr cg`zdle xywzdl

.ynn d"awdïëìå§¨¥
:eøîà:l"f epinkg - ¨§

úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©
íéNòîe äáeLúa¦§¨©£¦
ìkî äfä íìBòa íéáBè¦¨¨©¤¦¨

"àaä íìBò éiç14,- ©¥¨©¨
daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl ,oky
iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh miyrne

- ?`adÎmlerdäðéëMä åéfî ïéðäpL àeä àaä íìBò ék15, ¦¨©¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨
,dpikyd eifn zepdpe `adÎmlera zeayei zenyp -àeäL¤

,äâOää âeðòz`ed izin`d beprzd ,oky .ziwl`d - ©£©©¨¨
,xacd z` mipianykì øLôà éàåelôà ,àøáð íeL §¦¤§¨§¦§¨£¦
,âéOäì ,íéðBéìòäîzenleray miipgexd mi`xapd mb - ¥¨¤§¦§©¦

,oiadl mzexyt`a oi` ,zenype mik`lnk ,mipeilrd-ékíà ¦¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà,'d xe`n cala dx`d wx -àø÷ð ïëìå ¥¤¨¨¥§¨¥¦§¨
;"äðéëMä åéæ" íLa,dpikydn dx`d `l` ef oi` ik -ìáà §¥¦©§¦¨£¨

àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨§¦¨
øLàk íà-ék ,ììk déa,icedi ly eytp -àñéôz ¥§¨¦¦©£¤§¦¨

ïäa àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©¦§¦¨¨¤

-àLã÷å àúéøBàc ,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe¦§©¤¤§©¨¨©¨§©§¨§ª§¨
éøa.ãç àlk àeä-C,zeevnae dxeza zyalzne "zqtez" - §¦ª¨©

md d"awde dxez ik ,ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f`
Îmlera miaeh miyrne daeyza zg` dry dti ,okl .cg` xac
Îmlerd iig lkn dfd
`adÎmlera ,oky .`ad
dnypd dpiane dbiyn
,cala ziwl` dx`d
daeyz iciÎlr eli`e
Îmlera miaeh miyrne
icedi xywzn ,dfd

.envr d"awaóàå§©
äLaìúð äøBzäL¤©¨¦§©§¨
íéðBzçz íéøáãa¦§¨¦©§¦

íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
,dyalzd dxezdy oeeik
,miinyb mixaca ,xen`k
elkya biyn mc`d ixd
miinybd mipiprd z` wx
,dxezd zyaeln mda
eznkg mvr z` `le
- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¤¥¤§¥

,lcad lk oi` -úìòîa§©£©
Búe÷áãe Búeáø÷úä¦§¨§§¥
B÷açî ïéa ,Cìna©¤¤¥§©§

àeäLk,jlnd -Leáì §¤¨
àeäL ïéa ãçà Leáì§¤¨¥¤
,íéLeáì änk Leáì̈©¨§¦

;íëBúa Cìnä óebL øçàîbiyn mc` ly elkyyk mb jk - ¥©©¤©¤¤§¨
o`k miyaeln d"awd ly eznkge epevxy s` ,dxezd "lky"
,dfÎiciÎlr ,lekiak "qtez" `ed ,miinyb mipipr ly miyeala

z`jlndztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z` ,
epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd zpada

xezay jxazixne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d
:oldl "`ipz"dàéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦

,åéLeaìî CBz úLaìîdxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - §ª¤¤©§¨
:"ewagn jlnd"Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d"awd ly - §¤¨¦¦

"éð÷açú16,ïéîiî äðzpL äøBzä àéäL ,z`xwp dxezd - §©§¥¦¤¦©¨¤¦§¨¦¨¦
,d"awd ly "zipnid eci"n dpzip `id ,ik ,d"awd ly "epini"

:íéîe ãñç úðéça àéäL"oini"y ,dlawd zxeza x`ean - ¤¦§¦©¤¤©¦
dlynp dxezdy ,lirl xaqedy itk) min lre cqg lr fnex
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íéøîà éèå÷éì
øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ג.16.ברכות ח, השירים שיר
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כסלו  ל' שני יום
פרק ה  ,h 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øôcr,18 'nr.äðôå ãö

ep` xen`d weqtdn .y` lre dxeab lr - "l`ny"e ,(minl
,"ewagn jlnd"y dn - ipyd oiprd okÎmb epyi dxezay ,mi`ex

siwn jlndeze`eznkge epevx `edy dxezd lkyy ,erexfa
cneld icedid z` siwn - (d"awd mr cg` xace) d"awd ly

mc`d ly ezpad :dletk dlrn dpyi dxez cenilay jk .dxez
dtiwnztweneztqep zcgein dlrn dpyi jkae ,dxezd lkya

wxta x`aziy enk ,zeevnd x`y iabl dxezd zbyde zpada
.iyingd

.ä ÷øt,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df ixd

ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe d"awd z`

zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd ,jlnd mb -

.dxez ecenil

- oiprd ly oey`xd wlgd

icediyk ik ,epl xaqene oaen

z` elkya biyne dxez cnel

- cnel `edy dxeza oiprd

epevx z` elkya siwn `ed

eli`e ,d"awd ly eznkge

epevxy - oipray ipyd wlgd

mitiwn d"awd ly eznkge

ecenil zrya icedid z`

.xaqde xe`ia yxec - dxez

iyingd wxtaxiaqi ,epiptly

z` ,dagxda owfd epax

xn`nay "`qitz" iehiad

daygn oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt"

mey oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygnqtezepevxa "

wxta ,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge

z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d

ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl dxez

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
"'eëdvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -

ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey oi`y oiivl
.d"awa "qetzl" dleki daygn mey oi`y ,"`qitz" iehiaa

z`f zexnly ,epxkfd xak jkl xywdaxyt`d"awa qetzl
,`eti` ,epilr .envr d"awd mr cg` xac `idy dxez iciÎlr

daygn s`y ,"`qitz" iehiad ahid oiadldpi`dleki
dxez iciÎlr cvik mb oiap dfÎiciÎlre ,d"awa "qetzl"xyt`

.ea qetzlìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤
âéOîe ìékNnLk§¤©§¦©¦

,ìkNî äæéà BìëNa- §¦§¥¤ª§¨
,ilky oiprìëOä éøä£¥©¥¤

ìkNnä úà ñôBz¥¤©ª§¨
,BìëNa Bôéwîeink - ©¦§¦§

,miieqn xac ecia wifgny
.xacd z` dtiwn eci ixd
dpadl qgia mb df
`edy xacd ,zilky
,elky jeza `vnp ,oian
,xacd z` siwn elkye

ìkNnäå`edy xacd - §©ª§¨
,oianówîe ñtúð¦§¨ª¨

,BìékNäå BâéOäL ìëOä CBúa Laìîexiaqd o`k cr - §ª¨§©¥¤¤¦¦§¦§¦
- oian `edy "lkyen"a "qtez" iyep`d lkydy ,owfd epax
,xacd z` ahid oian `edy ixg` wx zeidl leki df xac
oipr xiaqi jli`e o`kn ."elikyde ebiydy" :"`ipz"d oeylk

:zilkyd dpada sqepìkNna Laìî ìëOä íâå,xnelk - §©©¥¤§ª¨©ª§¨
,z`fe ,cnel `edy lkyd z` siwn ,oian `edy xacdäòLa§¨¨

;BìëNa BñôBzå BâéOnLlkl epiadl oipra rewy `edyk - ¤©¦§§§¦§
cnel `edy xacd f`y ,exey`l epian `edy iptl cer ,eihxt
qgiay ixd .elky z` siwn `ede ,ezpadn oiicr dlrnl `ed
z` siwn lkyd :mipipr ipy mpyi ilky byen zpadl

,lkyd z` yialn "lkyen"d ,"lkyen"díãàLk :ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¨¨
ìò døeLàì àøîâa Bà äðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨¦§¨¨©£¨©

déøea,dkld dze`a elky z` ahid riwyn `edyk ,xnelk - §¨
éwîe ñôBz BìëN éøä,dúBà ó,dkldd z` -BìëN íâå £¥¦§¥©¦¨§©¦§

.äòL dúBàa da Laìîz` oiadl rbiizn `edyk - §ª¨¨§¨¨¨
dkldd1:envr lynpd ,ok` ,`ed ,ea ynzydy lynd .,äpäå§¦¥

,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BðBöøe Búîëç àéä ,Bæ äëìäenk - £¨¨¦¨§¨§¤©¨¨
,d"awd ly eznkg `ed dkldd lkyy ,iriaxd wxta epxkfdy
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá

äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í
î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù
ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את



zahק '` iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  א' שלישי יום
פרק ה  ,18 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìòî úàæå,i 'nr cr.(ç"òøôá

wqte:oicd didiy d"awd dvx jk ,d"awd ly epevx - dkldd
-Cøc Cëå Ck ïáeàø ïòèiLkL ,BðBöøa äìòLïBòîLå ìLî ¤¨¨¦§¤§¤¦§Ÿ§¥¨§¨¤¤¨¨§¦§

íà óàå .Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé ¯ Cëå Ckokziy s` - ¨§¨¦§¤©§©¥¥¤¨§¨§©¦
ik ,xacdàáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå äéä àìŸ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ

úBðòè ìò ètLîì§¦§¨©§¨
,elà úBòéáúe,ixd - §¦¥

`ed dxezd oipr lk m`
dyrnd z` rcil" wx
zrcl ick ,"oeyri xy`
- zeevnd z` miiwl cvik

oecipaeocicji` zrcl :
xacyk oicd z` weqtl
oi` ,ok m`e - rx`i dfk
,dxe`kl ,zlrez lk
xywa dkldd zricia
did `ly dxezÎoicl
zn`d ,j` .didi `lye
mvr ,`l` ,jk `l `id
`ed dkld zpade zrici

epevx z` oian `ed dkldd zpada ik ,envrlyk zilkz
:xne` `ed jke - d"awd ly eznkgeCkL øçàî ,íB÷î-ìkî¦¨¨¥©©¤¨

äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búîëçå BðBöøa äìò̈¨¦§§¨§¨¤©¨¨¤¦¦§Ÿ¤
âéOîe òãBé íãàLk éøä ,Ck ÷ñtä äéäé ,Ck äæå Ck̈§¤¨¦§¤©§©¨£¥§¤¨¨¥©©¦
Bà àøîb Bà äðLna äëeøòä äëìäk äæ ÷ñt BìëNa§¦§§©¤©£¨¨¨£¨©¦§¨§¨¨

íé÷ñBtmiwegn ,oicd wqt z` rcei `edyk xacd dpey - §¦
miweg mze`a mby xacd ixyt`y s` ,dxezd on `ly mixg`
,licadl ,`edy enk oic wqt eze` ,dxwn eze`a ,wqtp mixg`

drici `l` ,d"awd ly eznkge epevx df oi` la` - dxeza
:dxezd on eizerici z` a`ey `edyk eli`e .ziyep` dpade

éwîe ñôBúå âéOî äæ éøäìL Búîëçå BðBöø BìëNa ó £¥¤©¦§¥©¦§¦§§§¨§¨¤
BðBöøa àìå déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥©£¨¨§¦¨¥§Ÿ¦§

,Búîëçå,dxez ila - §¨§¨
lkezy daygn oi`
`le d"awa "qetzl"

,eznkge epevxaíà-ék¦¦
íúeLaìúäaly - §¦§©§¨

,d"awd ly eznkge epevx
úBëeøòä úBëìäa©£¨¨£

,eðéðôìewlg edf - §¨¥
,oiprd ly oey`xd
,dkld oian `edyky
z` elkya siwn `ed
.d"awd ly eznkge epevx

:o`k miiw sqep oipríâå§©
.íäa Laìî BìëN- ¦§§ª¨¨¤

epevxa yaeln elky
mitiwn d"awd ly eznkge epevx ,xnelk ,d"awd ly eznkgae

.elky z`Bkøòk àìå ,eäBîk ãeçé ïéàL àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨¤¥¦¨§Ÿ§¤§
,úeiîLâa ììk àöîð,mdipia jexr oi`y mixac ipyy - ¦§¨§¨§©§¦

,dfk cegi`a ecgiiziãö ìkî Lnî íéãçéîe íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦§ª¨¦©¨¦¨©
.äpôely elky cg`zn da ,dxez zpada xacdy enk - ¦¨

- d"awd ly eznkge epevx `edy - dxezd lky mr mc`d
dxezd lkye dxezd lky z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl

.mc`d lky z` siwn

úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©
,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäå äøBzä úòéãédlrnd - §¦©©¨§©¨¨¨©¨©¦§©£¦

iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde zriciay
,diyrúåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©

.øeaãaL äøBz ãeîìz©§¨¤§¦
wxta xkfpy enk -
dxez cenilay ,mcewd
dxezd zpad zevn zniiw
:dxeza xeaicd zevne
,dxeza xeaicd zevn
mixne`yk miniiwn ,dta
`l m` mb j"pzd iweqt
milnd yexit mipian
dlrnd eli`e .obyene
zpad zevnay dlecbd
meya zniiw dpi` ,dxezd
ly efa mb ,zxg` devn

,dxeza xeaicäNòîe øeaãaL úBönä ìk éãé-ìò ék- ¦©§¥¨©¦§¤§¦©£¤

,diyre xeaic iciÎlr ,miiwn icediyàeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Lôpä úà Léaìî,iwl` yeala -dLàøî 'ä øBà dôéwîe ©§¦¤©¤¤©¦¨¥Ÿ¨

,dìâø ãòå.ytpay dpezgzd dpigal cr dpeilrd dpigadn - §©©§¨
äøBzä úòéãéáe,dxez oian icediyk -ìëOäL ãálî ¦¦©©¨¦§©¤©¥¤

,'ä úîëça Laìî- §ª¨§¨§©
dtiwn d"awd ly eznkg

,jk lr sqep ,eze`äpä¦¥
,Baø÷a 'ä úîëç íb- ©¨§©§¦§

,dxez oiand mc`d ly
ed znkg siwn elkyy,'i

:"`ipz"d oeylaeäî©
ñôBzå âéOî ìëOäM¤©¥¤©¦§¥

éwîeäî BìëNa ó ©¦§¦§©
ñtzì Bì øLôàM¤¤§¨¦§Ÿ
,äøBzä úòéãéî âéOäìe§©¦¦¦©©¨
çëå BìëN éôk Léà¦§¦¦§§Ÿ©
BúâOäå Búòéãé§¦¨§©¨¨

.ñ"cøôa,ixd .ceq ,yexc ,fnx ,hyt :dxezd iwlg drax`a - §©§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäì

úàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
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טבת  א' שלישי יום
פרק ה  ,18 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìòî úàæå,i 'nr cr.(ç"òøôá

wqte:oicd didiy d"awd dvx jk ,d"awd ly epevx - dkldd
-Cøc Cëå Ck ïáeàø ïòèiLkL ,BðBöøa äìòLïBòîLå ìLî ¤¨¨¦§¤§¤¦§Ÿ§¥¨§¨¤¤¨¨§¦§

íà óàå .Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé ¯ Cëå Ckokziy s` - ¨§¨¦§¤©§©¥¥¤¨§¨§©¦
ik ,xacdàáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå äéä àìŸ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ

úBðòè ìò ètLîì§¦§¨©§¨
,elà úBòéáúe,ixd - §¦¥

`ed dxezd oipr lk m`
dyrnd z` rcil" wx
zrcl ick ,"oeyri xy`
- zeevnd z` miiwl cvik

oecipaeocicji` zrcl :
xacyk oicd z` weqtl
oi` ,ok m`e - rx`i dfk
,dxe`kl ,zlrez lk
xywa dkldd zricia
did `ly dxezÎoicl
zn`d ,j` .didi `lye
mvr ,`l` ,jk `l `id
`ed dkld zpade zrici

epevx z` oian `ed dkldd zpada ik ,envrlyk zilkz
:xne` `ed jke - d"awd ly eznkgeCkL øçàî ,íB÷î-ìkî¦¨¨¥©©¤¨

äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búîëçå BðBöøa äìò̈¨¦§§¨§¨¤©¨¨¤¦¦§Ÿ¤
âéOîe òãBé íãàLk éøä ,Ck ÷ñtä äéäé ,Ck äæå Ck̈§¤¨¦§¤©§©¨£¥§¤¨¨¥©©¦
Bà àøîb Bà äðLna äëeøòä äëìäk äæ ÷ñt BìëNa§¦§§©¤©£¨¨¨£¨©¦§¨§¨¨

íé÷ñBtmiwegn ,oicd wqt z` rcei `edyk xacd dpey - §¦
miweg mze`a mby xacd ixyt`y s` ,dxezd on `ly mixg`
,licadl ,`edy enk oic wqt eze` ,dxwn eze`a ,wqtp mixg`

drici `l` ,d"awd ly eznkge epevx df oi` la` - dxeza
:dxezd on eizerici z` a`ey `edyk eli`e .ziyep` dpade

éwîe ñôBúå âéOî äæ éøäìL Búîëçå BðBöø BìëNa ó £¥¤©¦§¥©¦§¦§§§¨§¨¤
BðBöøa àìå déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥©£¨¨§¦¨¥§Ÿ¦§

,Búîëçå,dxez ila - §¨§¨
lkezy daygn oi`
`le d"awa "qetzl"

,eznkge epevxaíà-ék¦¦
íúeLaìúäaly - §¦§©§¨

,d"awd ly eznkge epevx
úBëeøòä úBëìäa©£¨¨£

,eðéðôìewlg edf - §¨¥
,oiprd ly oey`xd
,dkld oian `edyky
z` elkya siwn `ed
.d"awd ly eznkge epevx

:o`k miiw sqep oipríâå§©
.íäa Laìî BìëN- ¦§§ª¨¨¤

epevxa yaeln elky
mitiwn d"awd ly eznkge epevx ,xnelk ,d"awd ly eznkgae

.elky z`Bkøòk àìå ,eäBîk ãeçé ïéàL àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨¤¥¦¨§Ÿ§¤§
,úeiîLâa ììk àöîð,mdipia jexr oi`y mixac ipyy - ¦§¨§¨§©§¦

,dfk cegi`a ecgiiziãö ìkî Lnî íéãçéîe íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦§ª¨¦©¨¦¨©
.äpôely elky cg`zn da ,dxez zpada xacdy enk - ¦¨

- d"awd ly eznkge epevx `edy - dxezd lky mr mc`d
dxezd lkye dxezd lky z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl

.mc`d lky z` siwn

úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©
,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäå äøBzä úòéãédlrnd - §¦©©¨§©¨¨¨©¨©¦§©£¦

iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde zriciay
,diyrúåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©

.øeaãaL äøBz ãeîìz©§¨¤§¦
wxta xkfpy enk -
dxez cenilay ,mcewd
dxezd zpad zevn zniiw
:dxeza xeaicd zevne
,dxeza xeaicd zevn
mixne`yk miniiwn ,dta
`l m` mb j"pzd iweqt
milnd yexit mipian
dlrnd eli`e .obyene
zpad zevnay dlecbd
meya zniiw dpi` ,dxezd
ly efa mb ,zxg` devn

,dxeza xeaicäNòîe øeaãaL úBönä ìk éãé-ìò ék- ¦©§¥¨©¦§¤§¦©£¤

,diyre xeaic iciÎlr ,miiwn icediyàeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Lôpä úà Léaìî,iwl` yeala -dLàøî 'ä øBà dôéwîe ©§¦¤©¤¤©¦¨¥Ÿ¨

,dìâø ãòå.ytpay dpezgzd dpigal cr dpeilrd dpigadn - §©©§¨
äøBzä úòéãéáe,dxez oian icediyk -ìëOäL ãálî ¦¦©©¨¦§©¤©¥¤

,'ä úîëça Laìî- §ª¨§¨§©
dtiwn d"awd ly eznkg

,jk lr sqep ,eze`äpä¦¥
,Baø÷a 'ä úîëç íb- ©¨§©§¦§

,dxez oiand mc`d ly
ed znkg siwn elkyy,'i

:"`ipz"d oeylaeäî©
ñôBzå âéOî ìëOäM¤©¥¤©¦§¥

éwîeäî BìëNa ó ©¦§¦§©
ñtzì Bì øLôàM¤¤§¨¦§Ÿ
,äøBzä úòéãéî âéOäìe§©¦¦¦©©¨
çëå BìëN éôk Léà¦§¦¦§§Ÿ©
BúâOäå Búòéãé§¦¨§©¨¨

.ñ"cøôa,ixd .ceq ,yexc ,fnx ,hyt :dxezd iwlg drax`a - §©§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäì

úàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
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x`ya zniiwy dlrnl sqepa ,zniiw ,dxez zpade zriciay
dn `ide ,ztqep dlrn ,ytpd z` siwn 'ied xe`y ,zeevnd
ly lky siwn elkyy iciÎlr ,'ied xe` z` dtiwn ytpdy

.d"awd ly epevxe eznkg `idy dxezúòéãéaL éôìe§¦¤¦¦©
,äøBzä,dzpade - ©¨

Lôða úLaìî äøBzä©¨§ª¤¤§¤¤
úôwîe BìëNå íãàä̈¨¨§¦§ª¤¤

,íëBúaelkyae eytpa - §¨
,mc`d lyúàø÷ð ïëì- ¨¥¦§¥

,dxezd'íçì' íLa§¥¤¤
Bîk ék .'Lôpä ïBæî'e§©¤¤¦§
úà ïæ éîLbä íçläL¤©¤¤©©§¦¨¤
BëBúa BñéðënLk óebä©§¤©§¦§
íL Ctäðå ,Lnî Baø÷å§¦§©¨§¤§©¨
øNáe íc úBéäì¦§¨¨¨
äéçé éæàå ,BøNák¦§¨©£©¦§¤
úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©
Lôða dúâOäå äøBzä©¨§©¨¨¨§¤¤
áèéä dãîBlL íãàä̈¨¨¤§¨¥¥
ãò BìëN ïeiòa§¦¦§©
BìëNa úñtúpL¤¦§¤¤§¦§
eéäå Bnò úãçàúîe¦§©¤¤¦§¨

íéãçàìdxezde ytpd - ©£¨¦
:f`e ,cg` xacl zeyrp

äNòð,dxezd -ïBæî ©£¨¨
,daø÷a íéiçå Lôpì©¤¤§©¦§¦§¨
óBñ-ïéà íéiçä éiçî¥©¥©©¦¥

Laìîä àeä-Ceøa- ¨©§ª¨
,yaeln seqÎoi`d.daø÷aL BúøBúå Búîëçaytpa - §¨§¨§¨¤§¦§¨

,dxez oiane cneld icedidáeúkL eäæå2CBúa EúøBúå" : §¤¤¨§¨§§
,"éòîdpefn ziidp dxezd ,xnelk -,ytpd ly iniptdBîëe ¥¨§

úBîLpä éLeálL ,â ÷øt ãî øòL "íéiç õò"a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤¤§¥©§¨
,úBönä ïä ïãò-ïâalkez ,zlaben `idy dnypdy ick - §©¥¤¥©¦§

,laben izla iwl` xe` `edy ,ocrÎoba dpikyd eif z` "lawl"
mc`y zeevnd :mdy ,"miyeal"a ciihvz dnypdy gxkdd on

Îmlera oze` miiwndfytpd ztwen ,devn iciÎlry ,xen`ke .
dnypl yeal df ixd ;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a

.ocrÎobaäfä íìBòa e÷ñòL úBîLpì ïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨©§¨¤¨§¨¨©¤
ì äøBza;éø óc ìä÷iå øäfa áeúkL Bîëe ,dîL ©¨¦§¨§¤¨©Ÿ©©©§¥©

ì"åeðéä ,"dîL3éãk,`id cneld ly ezpeek -BLôð øM÷ì §¦§¨©§§¥§©¥©§
,BìëN éôk Léà ,äøBzä úâOä éãé-ìò 'äìjkÎiciÎlr - ©©§¥©¨©©¨¦§¦¦§

,d"awd mr xywzn `ed."íéiç õò éøô"a áeúkL Bîk- §¤¨¦§¦¥©¦
oefn `id dxezdy ,"miigd ur" xtqn o`k `iad "`ipz"d
- zeevnde ,ytpl
zl`yp ,mxa .miyeal
ixd - jk m` :dl`yd

dzlrn dxezly`id,
,ytpl oefn `idy

ozlrn - zeevnleod,
xake ;ytpl miyeal ody
miyealy ,epcnl
zeidl mileki zeipgexa
xacdn dbixcna dlrnl
,dna .miyialn md eze`
dzlrn zniiw ,`eti`
iabl dxez ly zcgeind
`a `ed z`f - ?zeevn
,d`ad d"dbda xidadl
mzernyn dn exiaqda
mpaena yeale oefn ly
xaqen jkae ,ipgexd
izy opyi dxezay
mbe oefn mb `id :zelrnd
zlkynd ytpl yeal
`ed jke ,dxez zcneld

:xne`àéä ïBænäå]§©¨¦
,éîéðt øBà úðéça- §¦©§¦¦

,dnypl.íéôéwî úðéça íéLeáläå,ytpd z` siwny xe` - §©§¦§¦©©¦¦
ì"æø eøîà ïëìå4,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨©¦§

íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨§©
pì Leáì,úìkNnä Lô,dxeza zwqerd -da LaìúnL- §©¤¤©©§¤¤¤¦§©¥¨

,dxeza yalzn mc`d,dãenìå dðeiòazwqer ytpdyk - §¦¨§¦¨
,dxeza oeirae cenilaàéöBnLk ïkL-ìëå`edy dn z` - §¨¤¥§¤¦

,dxeza oian,øeaãa åéôa,xeaica mb -øeacä ìáäL- §¦§¦¤¤¤©¦
,dtdn `veidéwî øBà úðéça äNòð,ó,ytpl -Bîk ©£¤§¦©©¦§

:['íéiç õò éøô'a áeúkLdxezay ,`vei ,xen`l m`zda - ¤¨¦§¦¥©¦
dxezd `linn ,yeald zlrne oefnd zlrn :zelrnd izy opyi

.ytpl cala miyeal ody ,zeevnd lkn dlrnl `id
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íéøîà éèå÷éì
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כי ˆ„„È"שולל כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה א.4.אדרבא משנה א', פרק פאה
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טבת  ב' רביעי יום
פרק ו  ,i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,20 'nr cr.íìåòì àéøù

.å ÷øtlkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
:millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin cg`

:(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e ,"lky"

zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd iciÎlr

d`xi ,ziybx "dcn" ea

ok .eil` dad` e` d"awdn

ytp lkly ,owfd epax xiaqd

:"miyeal" dyly - ziwl`

ly ,dyrne xeaic ,daygn

zyalzn mda ,zeevne dxez

"miyeal" .ziwl`d ytpd

on mzbxca dlrnl md dl`

dxezdy xg`n ,dnvr ytpd

,ynn cg` xac md d"awde

miiwne dxez cnel icediyke

mr xywzn `ed - zeevn

cnel `edyk cgeina .d"awd

,jkay dlrndy ,dxez oiane

iwl`d xe`d :dletk `id

.dxez ly iwl`d xe`d z` dtiwn ytpde ,ytpd z` siwn

zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy -

ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye zegek

ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky ixd ,"dtilw"

ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke .mi`nh miyeal

byend zernynl qgia .dnvr `id xy`n xzei dzegp dbxc zlra

,"dtilw"ezeig lawne `xap lkdy zexnly ,oey`x wxta epxrd

icke ,rxl aeh oia dxiga ly zexyt` mc`l didzy ick ixd ,zewl`n

didie ,zinvr dribie dcear iciÎlr ,zeidl eilry itk didi mc`dy

lr mixizqne miqknd ,d`neh ly zegek d"awd xvi - exkyl i`kf

mi`xwp ,dl` mixizqn zegek .`xape xac lkay ziwl`d zeigd

zegek mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne dqkn dtilwdy myk :"dtilw"

zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay dyecwd zeig lr ,d`nehd

- z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn dhnl zg` ,zebixcn izyl
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קג zah 'a iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' רביעי יום
פרק ו  ,i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,20 'nr cr.íìåòì àéøù
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:millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin cg`

:(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e ,"lky"

zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd iciÎlr

d`xi ,ziybx "dcn" ea

ok .eil` dad` e` d"awdn

ytp lkly ,owfd epax xiaqd

:"miyeal" dyly - ziwl`

ly ,dyrne xeaic ,daygn

zyalzn mda ,zeevne dxez

"miyeal" .ziwl`d ytpd

on mzbxca dlrnl md dl`

dxezdy xg`n ,dnvr ytpd

,ynn cg` xac md d"awde

miiwne dxez cnel icediyke

mr xywzn `ed - zeevn

cnel `edyk cgeina .d"awd

,jkay dlrndy ,dxez oiane

iwl`d xe`d :dletk `id

.dxez ly iwl`d xe`d z` dtiwn ytpde ,ytpd z` siwn

zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy -

ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye zegek

ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky ixd ,"dtilw"

ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke .mi`nh miyeal

byend zernynl qgia .dnvr `id xy`n xzei dzegp dbxc zlra

,"dtilw"ezeig lawne `xap lkdy zexnly ,oey`x wxta epxrd

icke ,rxl aeh oia dxiga ly zexyt` mc`l didzy ick ixd ,zewl`n

didie ,zinvr dribie dcear iciÎlr ,zeidl eilry itk didi mc`dy
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- z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn dhnl zg` ,zebixcn izyl

z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb da yiy dtilw idef ,"dbep"

aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze` ly "dxzqd"d jxc mzeig

f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac lkl qgia dfy itk .rxl mbe

cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrl xyt`e ,dyecwl jtdp `ed

ixnbl d`nh `id dtilway dipyd dbixcnd .xzei dkenp dbixcnl

oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z` "mikyen"y mixacde ,llk aeh da oi`e

xyt` i` ,llk aeh ,xen`k ,daektdiys` e` ,dyecwllvplmze`

mileki mpi` - dlik`a mixeq` mdy mixac .miaeh mipiprajtdidl

mixeq`y mixace (dyecw ipiprl mze` lvpl xyt` la`) dyecwl
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zah 'a iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dnecke ,el a`z `edy miieqn xac biydl ji`øaãî Bà- §©¥
,mixen`d zegekd zxyrn cg`n mi`ad mixeaicäNBò Bà¤

zegekd dxyrn cg` zynynd dlert ,ely dyrnd geka -
,mixen`dçëå åéôaL Bøeaãå BçîaL BzáLçî éøä£¥©£©§¤§Ÿ§¦¤§¦§Ÿ©

øàLe åéãéaL éiNònä©©£¦¦¤§¨¨§¨
éLeáì" íéàø÷ð ,åéøáà¥¨¨¦§¨¦§¥

"eáàñî`l miyeal - §¨£
,miiwpúBðéça øNòì§¤¤§¦

,úBàîhä elà¥©§¥
úòLa ïäa úBLaìúnL¤¦§©§¨¤¦§©
Bà øeac Bà äNòî©£¤¦

.äáLçîmd el` - ©£¨¨
mixeaicd ,zeaygnd
iyeal mdy miyrnde
qgia ?zindad ytpd
mircei ,ziwl`d ytpl
,zeaygn dl yiy ,ep`
mdy miyrne mixeaic
xaqenk ,mde ,diyeal
xeaicd ,daygnd ,lirl
.zeevne dxeza dyrnde
did xyt` ,jkl m`zda
ytpl qgia mby ,xnel
md dl` ,dtilwd ony

xne`e owfd epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic ,zeaygn
`l` ,zexiar lr wx `l o`k xaecnylkmc`y zeaygnd

y ,dyere xacn `edy ,miyrnde mixeaicd lke ,ayegmpi`
ipipr mpi`y s` - ecarl ick mi`a mpi`e d"awd ly enyl
epeylae - "dtilw" ly miyeal oiicr md ixd - dxiare xeqi`

:owfd epax lyúçz íéNòð øLà íéNònä ìk íä ïäå§¥¥¨©©£¦£¤©£¦©©
îMä,Le` ,dxez ly mipipr myl miyrp md oi`y onf lk - ©¤¤

,z"iyd z` cearl ick"çeø úeòøe ìáä ìkä" øLà4Bîëe , £¤©Ÿ¤¤§©§
çlLa øäfa áeúkL5,"'eë àçeøc eøéáz" ïäL ,mixac - ¤¨©Ÿ©§©©¤¥§¦§¨

.mda dxeay dyecwd gexyìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨
,BúãBáòìå BðBöøìå änä 'äì àì øLà úBáLçnä- ©©£¨£¤Ÿ©¥¨§¦§§©£¨

.zindad ytpd myl md `linneì Leøt eäfLàøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨
,"àøçà,"`xg` `xhq" iehiad zernyn ef -ãö Leøt ¨¢¨¥©

,øçà,xg` - "`xg`" ,cv - zinx` oeyla "`xhq" -BðéàL ©¥¤¥

.äMãwä ãöxg` cv df ixd ,dyecwd cv epi` df m` - ©©§ª¨
y ixd ,"`xg` `xhq"lk`xhq" `ed - dyecw epi`y xac

- ?dyecwd cv edne ."`xg`àlà Bðéà äMãwä ãöå§©©§ª¨¥¤¨
ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BúMãwî äëLîäå äàøLä©§¨¨§©§¨¨¦§ª¨¤©¨¨§¥
äøBL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤
ìèaL øác ìò àlà¤¨©¨¨¤¨¥
ìòôa ïéa ,Cøaúé Bìöà¤§¦§¨¥¥§Ÿ©

Lnîzeipeviga mby - ©¨
,lha `edy xkip

,íéðBéìò íéëàìîk- §©§¨¦¤§¦
micnery mik`ln enk
l` zelhazda cinz

,mzeyi lka d"awdïéa¥
çëawx `ed lehiady - §Ÿ©

xacd ezeinipta ,geka
,d"awdl lhaLéà ìëk§¨¦

,ähîì ìàøNé- ¦§¨¥§©¨
,dfÎmleraBçëaL¤§Ÿ

éaâì Lnî ìèa úBéäì¦§¨¥©¨§©¥
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ìò BLôð úøéñîa¦§¦©©§©
.íMä úMã÷enk - §ª©©¥

,"`ipz"a oldl xiaqiy
egeka yi icedi lky
icedi gixkdl mivexyk :myd yeciw lr eytp z` xeqnl
lr eytp z` xqen "milway lw" mb ixd ,dlilg cnyl
dpigan icedi ly eavn didi `ly ji`y ,ixd .myd zyecw
,d"awdl xeqn cinz `ed ,eznypa ,ezeinipta dpd ,zipevig
dxey - jky oeikn ."ytp zexiqn" ly onfa dlbzn dfy `l`

.d"awd ly ezyecw icedi lkaì"æø eøîà ïëìå6elôàL , §¨¥¨§©©¤£¦
,'eë äéeøL äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà.eilr - ¤¨¤¥§¥©¨§¦¨§¨

mb d"awd l` ezelhazd zxkip ,dxez cnel icediyk ,oky
ly eznkge epevx oiadl ,elky z` riwyn `ed :ezeipeviga

.eilr f` dxey dpikyde - d"awdàzðéëL äøNò éa ìë"å§¨¥£¨¨§¦§¨
"àéøL7.íìBòìmb ,cgi mi`vnp micedi dxyry mewna - ©§¨§¨

,oky .cinz dpikyd my dxey ,dxez f` micnel mpi`yk
ilk `id dnily dcre ,dnily dcr md cgi micedi dxyr
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מפני  המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי בפרק לעיל
שהשכל Â„ÏÂ˙שהמדות ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן שהמדות מפני המדות, "מקור" Í¯Úהוא ÈÙÏ הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.
תואר  שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש של והמדות השכל לבין האלקית
מהותה  עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל.
של  ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של
בהתגלות  כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות,
ואומר  בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות. מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות,

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא יד.4.שהשכל א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק אבות
א.7. לט, סנהדרין
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דוד".8. "ויברך בתפילת
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*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà
éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî

äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
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דוד".8. "ויברך בתפילת

zah 'b iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò

äùåã÷ã äéùòãøòù ç"òá ù"îëå
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

,epnlera mbøNò CBúáe ,âî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©§¤¤
ïëBúáe ,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä elà äiNòc úBøéôñ- §¦©£¦¨¥¥¤¤§¦¦¦¨§¨

,dxivi ly zexitqd xyraïëBúáe ,äàéøác úBøéôñ øNò- ¤¤§¦¦§¦¨§¨
,d`ixa ly zexitqd xyraïëBúaL ,úeìéöàc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦¤§¨

zexitqd xyra -
,zeliv`cóBñ-ïéà øBà¥

øBà àöîðå ;àeä-Ceøä§¦§¨
àìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§Ÿ
Bælä õøàä ìë̈¨¨¤©¥
éãé-ìò ,äðBzçzä©©§¨©§¥
øNòa BúeLaìúä¦§©§§¤¤
òaøàc úBøéôñ§¦§©§©
-úeìéöà :úBîìBò¨£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨
'íéiç õò'a áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦
øôñ'áe á ÷øt æî øòL©©¤¤§¥¤

[:ë ÷øt 'íéìebìb- ¦§¦¤¤
had ilan ,z`f zexnle
mb `ln "seq oi` xe`"y

Îmleradfdlha `ed oi` ,
xack d`xpe ,d"awdl
"ze`ivn"k ,cxtp
`xwp okle ,dnvrl
ly mler dfdÎmlerd

lhay dn wx zlnqn dyecw ixdy ,"`xg` `xhq"e zetilw
."`xg` `xhq" `xwp df - d"awdl df lehia xqgyk ,d"awdl
- mzxhn oi`y miyrne mixeaic ,zeaygndy xaqed o`k cr
ytpd ly diyeal mde ,"`xg` `xhq" mi`xwp ,dyecw

ndadmd ,zindad ytpd ly dl` miyealy `vei df itle .zi
adze`ly ytp - `id ,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

,mxa ."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw"
,xaqed xaky itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd mzeida
zbixcnn dlrnl `id ,ziwl`d ytpd iyeal ly mzbixcn
,ef ytp zbixcna dilr minxeb mde ,dnvr ziwl`d ytpd
`l` ,zindad ytpd iyeall qgia mb jk xnel ixd mikixv
md ,zindad ytpd ly dl` miyeal :epiide ,iktdd cva
z` micixen mde ,dnvr ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna
epaxe .dnvr `id xy`n xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp
,zebixcn izy opyi dnvr dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd
mpyi ,zindad ytpd iyeal oia xy`e ,dipydn dhnl zg`
daxda dhnl mde - zexiar ly dyrne xeaic ,daygn iyeal
`id ef ytp ik ,dnvr zindad ytpd xy`n mzbixcna
iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr da yiy ,"dbep ztilw"n
iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y "zetilw" oze`n md zexiard

dbixcnl zcxei `id - dl` miyeala ytpd zeyalzd
dnvr `id xy`n xzei dpezgz9:úB÷ìçð ïä úBtìwäL àlà¤¨¤©§¦¥¤§¨

ìàéä ,äðBzçzä äâøãnä .Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî ézL ¦§¥©§¥§©¨¦©©§¥¨©©§¨¦
ìL,ììk áBè íäa ïéàå ,éøîâì úBòøå úBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥§¨§©§¥§¥¨¤§¨

úákøîa eàø÷ðå§¦§§§¤§¤¤
ìà÷æçé10"dakxn"a - §¤§¥

da ,`iapd l`wfgi dfgy
miqknd mixacd mixkfp
,mdipia ,zewl` lr
mifnxnd mixac dyly
ode ,el` zetilw yly lr

:my ze`xwp"äøòñ çeø"©§¨¨
."'Bâå ìBãb ïðò"åy`"e - §¨¨¨§

od el` yly ."zgwlzn
ze`nhd zetilwd yly
aehdn oda oi`e ixnbl

.llkïäîeyelyn - ¥¤
,el` zetilwúBòtLð¦§¨

ìk úBLôð úBëLîðå§¦§¨©§¨
íei÷å ,íìBòä úBnàª¨¨§¦

,íôebzeigd lr sqep - ¨
,sebd z` dignd ytpdn
,invr meiw mb sebl yi
íéiç éìòa ìk úBLôðå§©§¨©£¥©¦
ìk úeiçå íei÷å ,íôeb íei÷å ,äìéëàa íéøeñàå íéàîhä©§¥¦©£¦©£¦¨§¦¨§¦§©¨

äìøò Bîk ,çîBväî úBøeñà úBìëàîmignevd zexit - ©£¨£¥©¥©§¨§¨
,mipy yly mdl e`ln `l oiicry mivr lríøkä éàìëå- §¦§¥©¤¤

,miapr mr axerna drxfpy d`eaz,'eëxeq`y dn lk -
,dlik`a,'å ÷øt èî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëelky - §¤¨§¥©¦©©¤¤

,el` zetilw ylyn mzeig milawn mixen`d mixacdïëå§¥
ä"ñL ìk ìL äáLçîe øeac äNònä ìk úeiçå íei÷¦§©¨©©£¤¦©£¨¨¤¨§¨

äNòú-àì"dyrzÎ`l"d zeevn ynge miyy ze`n yly - Ÿ©£¤
,aeygle xacl ,zeyrl dxq` dxezdy,ïäéôðòåmixacd - §©§¥¤

lk dpd .dxezd ony mixeqi`l "mitpr" xeza minkgd exq`y
,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mneiwe mzeig milawn dl`

íL áeúkL Bîk,"miig ur"a -:ä ÷øt óBñ,ixd - §¤¨¨¤¤
dbixcndn miraep ,xeqi` ly dyrne xeaic ,daygny
itk ixd ,zindad ytpd eli`e .zetilway xzei dpezgzd
,dbep ztilwn `id ,oldl xaqeiy enke ,oey`xd wxta xn`py
dbixcna dhnl md miyealdy - o`kn .aehd on oiicr da yiy
iehial wiiecn yexit edf .dcixi dl minxeb mde ,dnvr ytpdn
:iyeal ,da ,ziwl`d ytpd ly iktdd cvd ,"df znerl df"
dlrnl md ,zeevnd meiwae dxeza dyrne xeaic ,daygn

.dilr dl minxebe dnvr ef ytpn ,dbixcna
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íéøîà éèå÷éì
*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà

éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî
äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä

úåøåñà úåìëàî ìë úåéçå íåé÷å íôåâ íåé÷å
ç"òá ù"îëå 'åë íøëä éàìëå äìøò åîë çîåöäî
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå å"ô è"î øòù
ù"îë ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù ìë ìù äáùçîå

:ä"ô óåñ íù
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰('כו שמביאו מפני - (עכ"פ פ"ג עה"ח בקונ' וכ"מ הוא. כן סתם באוכל גם הרי עפ "ז אם "צ"ע
פי"ג: בערכה".ÊÁ˙˘¯˙ÂÈ˜ובתניא - פ"ז  תניא  קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש .

ד.10. א, יחזקאל



zahקו 'c iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' שישי יום
פרק ז  ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãàä íãa úLaìîä ,ätìwämiiga eze` zeigdl - ©§¦¨©§ª¤¤§©¨¨¨

,miiptebìéòì økæpk1íéâãå úBôBòå úBiçå úBîäa úBLôðå , ©¦§¨§¥§©§§¥§©§§¨¦
,äìéëàa íéøzîe íéøBäè,dxez oic itÎlr -úeiçå íei÷å §¦ª¨¦©£¦¨§¦§©

çîBvä ìëå íîBcä ìk̈©¥§¨©¥©
ïëå ,äìéëàa øznä©ª¨©£¦¨§¥

i÷äNònä ìk úeiçå íe ¦§©¨©©£¤
éðéðòa äáLçîe øeac¦©£¨¨§¦§§¥
íäa ïéàL äfä íìBò¨©¤¤¥¨¤

,øeqà ãöxeq` didiy - ©¦
e` xacl ,mzeyrl

,mda xdxdlLøL àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå äNòú-àìŸ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

mixeaica ,zeaygnayk
ly cv oi` ,miyrnae

,llk xeqi`ïðéàL ÷ø©¤¥¨
ìíéîL íLlk ,ixd - §¥¨©¦

eixeaic ,eiyrn
,icedi ly eizeaygne
ly enyl zeidl mikixv
icediyk :lynl .d"awd
ezlik` dkixv ,lke`
gek el didiy ick zeidl
lltzdl ,dxez cenll
exgqn ;devn miiwle
dpeeka zeidl jixv

dxezl eicli z` lcbl ,ezgtyn z` qpxtl ecia didiy
dxhnyk ,mxa .dnecke micqg zelinb ,dwcv zzl ,zeevnle

,ely zeaygnde mixeaicd ,miyrnd on zxcrp efàlà- ¤¨
,`id mzxhnCøö àeä elôàå ,Búåàúå Böôçå óebä ïBöø§©§¤§§©£¨©£¦Ÿ¤

,Lnî Búeiçå Bîei÷å óebäzeigl leki sebd oi` mdicrla - ©§¦§©©¨
dlik`d icrlae ,lek`l yxec sebdy - dlik` :enk ,miiwzdle
,z`f dyriy ,mpn` ,gxkdd on .zeigl zn`a leki `ed oi`

àlà:`ed ,o`k xqgy dn -ì dðéà BúðekLéãk íéîL íL ¤¨¤©¨¨¥¨§¥¨©¦§¥
Bôeâa 'ä úà ãáòìdkixv ixd ,epxn`y dnl m`zdae - ©£Ÿ¤§

z` cearl lkeiy ,ezlik` zrya icedi ly ezpeek zeidl
dpeekyk ,mxa .`idd dlik`d geka z"iydef,dxqgàìŸ

éôéãò,miticr mpi` -Lôpî elà úBáLçne øeac äNòî £¦¥©£¤¦©£¨¥¦¤¤
ìkì øLàk ìkäå ,dîöòa úéîäaä úéðeiçäytpd - ©¦¦©§¥¦§©§¨§©Ÿ©£¤©Ÿ

,dzaygne dxeaic ,diyrneúéðMä äâøãnî CLîðå òtLð¦§¨§¦§¨¦©§¥¨©¥¦
àéäL ,àøçà àøèñå úBtì÷aL,zetilwd xcqa -ätì÷ ¤¦§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¦¨

÷pä úéòéáø,"dâð útì÷" úàøoiicr da xi`ny meyn - §¦¦©¦§¥§¦©Ÿ©
,dyecwd xe`Baø ,"äiNòä íìBò" àø÷pä ,äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¦§¨¨¨£¦¨ª

dëBúa áøòî áBè èòî ÷ø ,òø Blëk"dbep" ztilw ,oky - §ª©©§©§Ÿ̈§¨
`l` ,xzei mipeilr zenlera mb zniiw ,rxe aeh zaxernd
mler oia lcad yiy
cg` mlera :mlerl
,aexd - "aeh"d deedn
ok ,herind - "rx"de
.aehdn rxd my lcaen
,rxde aehd ,xg` mlera
`ed ,"dbep" ztilw ly
zivgn ,dvgn lr dvgn
epyie .rx zivgne aeh
ztilw ea mler cer
wxe rx daexa `id "dbep"
mlera eli`e .aeh dherin

dfdly dlek lk hrnk ,
rx `id "dbep" ztilw
z`f .aeh `ed ohphw wlge
ly df ohphw wlg ,cere
,rxa axern - aeh

äpnnL]aehd hrnn - ¤¦¤¨
,"dbep" ztilwayúBàä

LôpaL úBáBè úBcî¦¤©¤¤
,ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

.[ìéòì øàaúpL Bîk- §¤¦§¨¥§¥
zecndy ,oey`x wxta
ipaa zeirahd zeaehd
,zindad ytpdn ze`a ,micqg zelinbe zepngxk ,l`xyi
- rxd one dtilwd on `id zindad ytpdy zexnl ixdy
`idy oeikn ,`l` - ?zeaeh zecn dpnn ze`a ,`eti` ,cvik
ytpay aeh eze`n ixd ,aeh mb da yiy ,"dbep" ztilwn d`a
.l`xyi ipa rahay zeirahd zeaehd zecnd zeraep ,zindad

rxd mr aehd axern "dbep" ztilway oeiknezlekia yi -
mikynpd zeaygnae mixeaica ,miyrna ynzydl ,mc`d
envr xac eze`y ,oldl xaqeiy itk ,rxl mbe aehl mb ,dpnn
- jtidle ,dyecw ly dyrn `ed - miny myl dyrp `ed m`

.daygna e` xeaica mb jke ,rx ly dyrn `edàéäåztilw - §¦
,"dbep"ìL ïéa úòvîî äðéçaéøîâì úBàîhä úBtì÷ L §¦¨§ª©©¥¨Ÿ§¦©§¥§©§¥

úììëð àéäL íéîòt ,ïëìå .äMãwä úâøãîe úðéça ïéáe¥§¦©©§¥©©§ª¨§¨¥§¨¦¤¦¦§¤¤
ìLaèî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk] úBàîhä úBtì÷ L §¨Ÿ§¦©§¥§¤¨§¥©¦©©

ä íLa ã ÷øt LéøäìBòå úììëð àéäL íéîòôe ,[øäf ¥¤¤§¥©Ÿ©§¨¦¤¦¦§¤¤§¨
eðéäc ,äMãwä úâøãîe úðéçáa?dyecwa zllkp `id izn - ¦§¦©©§¥©©§ª¨§©§
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íéøîà éèå÷éì
êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð

íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù
úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
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א.1. פרק



קז zah 'c iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' שישי יום
פרק ז  ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãàä íãa úLaìîä ,ätìwämiiga eze` zeigdl - ©§¦¨©§ª¤¤§©¨¨¨

,miiptebìéòì økæpk1íéâãå úBôBòå úBiçå úBîäa úBLôðå , ©¦§¨§¥§©§§¥§©§§¨¦
,äìéëàa íéøzîe íéøBäè,dxez oic itÎlr -úeiçå íei÷å §¦ª¨¦©£¦¨§¦§©

çîBvä ìëå íîBcä ìk̈©¥§¨©¥©
ïëå ,äìéëàa øznä©ª¨©£¦¨§¥

i÷äNònä ìk úeiçå íe ¦§©¨©©£¤
éðéðòa äáLçîe øeac¦©£¨¨§¦§§¥
íäa ïéàL äfä íìBò¨©¤¤¥¨¤

,øeqà ãöxeq` didiy - ©¦
e` xacl ,mzeyrl

,mda xdxdlLøL àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå äNòú-àìŸ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

mixeaica ,zeaygnayk
ly cv oi` ,miyrnae

,llk xeqi`ïðéàL ÷ø©¤¥¨
ìíéîL íLlk ,ixd - §¥¨©¦

eixeaic ,eiyrn
,icedi ly eizeaygne
ly enyl zeidl mikixv
icediyk :lynl .d"awd
ezlik` dkixv ,lke`
gek el didiy ick zeidl
lltzdl ,dxez cenll
exgqn ;devn miiwle
dpeeka zeidl jixv

dxezl eicli z` lcbl ,ezgtyn z` qpxtl ecia didiy
dxhnyk ,mxa .dnecke micqg zelinb ,dwcv zzl ,zeevnle

,ely zeaygnde mixeaicd ,miyrnd on zxcrp efàlà- ¤¨
,`id mzxhnCøö àeä elôàå ,Búåàúå Böôçå óebä ïBöø§©§¤§§©£¨©£¦Ÿ¤

,Lnî Búeiçå Bîei÷å óebäzeigl leki sebd oi` mdicrla - ©§¦§©©¨
dlik`d icrlae ,lek`l yxec sebdy - dlik` :enk ,miiwzdle
,z`f dyriy ,mpn` ,gxkdd on .zeigl zn`a leki `ed oi`

àlà:`ed ,o`k xqgy dn -ì dðéà BúðekLéãk íéîL íL ¤¨¤©¨¨¥¨§¥¨©¦§¥
Bôeâa 'ä úà ãáòìdkixv ixd ,epxn`y dnl m`zdae - ©£Ÿ¤§

z` cearl lkeiy ,ezlik` zrya icedi ly ezpeek zeidl
dpeekyk ,mxa .`idd dlik`d geka z"iydef,dxqgàìŸ

éôéãò,miticr mpi` -Lôpî elà úBáLçne øeac äNòî £¦¥©£¤¦©£¨¥¦¤¤
ìkì øLàk ìkäå ,dîöòa úéîäaä úéðeiçäytpd - ©¦¦©§¥¦§©§¨§©Ÿ©£¤©Ÿ

,dzaygne dxeaic ,diyrneúéðMä äâøãnî CLîðå òtLð¦§¨§¦§¨¦©§¥¨©¥¦
àéäL ,àøçà àøèñå úBtì÷aL,zetilwd xcqa -ätì÷ ¤¦§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¦¨

÷pä úéòéáø,"dâð útì÷" úàøoiicr da xi`ny meyn - §¦¦©¦§¥§¦©Ÿ©
,dyecwd xe`Baø ,"äiNòä íìBò" àø÷pä ,äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¦§¨¨¨£¦¨ª

dëBúa áøòî áBè èòî ÷ø ,òø Blëk"dbep" ztilw ,oky - §ª©©§©§Ÿ̈§¨
`l` ,xzei mipeilr zenlera mb zniiw ,rxe aeh zaxernd
mler oia lcad yiy
cg` mlera :mlerl
,aexd - "aeh"d deedn
ok ,herind - "rx"de
.aehdn rxd my lcaen
,rxde aehd ,xg` mlera
`ed ,"dbep" ztilw ly
zivgn ,dvgn lr dvgn
epyie .rx zivgne aeh
ztilw ea mler cer
wxe rx daexa `id "dbep"
mlera eli`e .aeh dherin

dfdly dlek lk hrnk ,
rx `id "dbep" ztilw
z`f .aeh `ed ohphw wlge
ly df ohphw wlg ,cere
,rxa axern - aeh

äpnnL]aehd hrnn - ¤¦¤¨
,"dbep" ztilwayúBàä

LôpaL úBáBè úBcî¦¤©¤¤
,ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

.[ìéòì øàaúpL Bîk- §¤¦§¨¥§¥
zecndy ,oey`x wxta
ipaa zeirahd zeaehd
,zindad ytpdn ze`a ,micqg zelinbe zepngxk ,l`xyi
- rxd one dtilwd on `id zindad ytpdy zexnl ixdy
`idy oeikn ,`l` - ?zeaeh zecn dpnn ze`a ,`eti` ,cvik
ytpay aeh eze`n ixd ,aeh mb da yiy ,"dbep" ztilwn d`a
.l`xyi ipa rahay zeirahd zeaehd zecnd zeraep ,zindad

rxd mr aehd axern "dbep" ztilway oeiknezlekia yi -
mikynpd zeaygnae mixeaica ,miyrna ynzydl ,mc`d
envr xac eze`y ,oldl xaqeiy itk ,rxl mbe aehl mb ,dpnn
- jtidle ,dyecw ly dyrn `ed - miny myl dyrp `ed m`

.daygna e` xeaica mb jke ,rx ly dyrn `edàéäåztilw - §¦
,"dbep"ìL ïéa úòvîî äðéçaéøîâì úBàîhä úBtì÷ L §¦¨§ª©©¥¨Ÿ§¦©§¥§©§¥

úììëð àéäL íéîòt ,ïëìå .äMãwä úâøãîe úðéça ïéáe¥§¦©©§¥©©§ª¨§¨¥§¨¦¤¦¦§¤¤
ìLaèî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk] úBàîhä úBtì÷ L §¨Ÿ§¦©§¥§¤¨§¥©¦©©

ä íLa ã ÷øt LéøäìBòå úììëð àéäL íéîòôe ,[øäf ¥¤¤§¥©Ÿ©§¨¦¤¦¦§¤¤§¨
eðéäc ,äMãwä úâøãîe úðéçáa?dyecwa zllkp `id izn - ¦§¦©©§¥©©§ª¨§©§
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íéøîà éèå÷éì
êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð

íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù
úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
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א.1. פרק

zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ה' קודש שבת יום
,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

-øøaúð da áøòîä áBhäLk,lcape -äìBòå øáBâå òøäî §¤©©§Ÿ̈¨¦§¨¥¥¨©§¥§¤
.äMãwa ììëðå,owfd epax dzr ynzyn ,oiprd zxaqdl - §¦§¨©§ª¨

e` dyrnd ly zeigd mday ,xeaic e` dyrn ly `nbeca
zexyt`d o`k dpyi ,xnelk ,"dbep" ztilwn `id ,xeaicd

mbe aehl mb dze` lvpl
dyer `edy dryae ,rxl
ly dpeeka dyrnd z`
zllkp `id ,dyecw
drya eli`e ,dyecwa
dyrnd z` dyer `edy
`ed - eteb beprz myl
rxl zeigd z` cixen
zetilwd ylyny xenb

.ixnbl ze`nhdïBâk§
ìëBàä :ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¥

àøBúc àðîL àøNa- ¦§¨§¥¨§¨
xey xya lke` mc`yk

,onyíOáî ïéé äúBLå- §¤©¦§ª¨
,dpeeka m`Îik ,dee`z myl z`f dyer `ed oi` ,`l`áéçøäì§©§¦

,BúøBúìe 'äì Bzòcz"iyd z` cearl xzei aeh lkeiy ick - ©§©§¨
,dxez xzei aeh oiadle,"'eë àçéøå àøîç" :àáø øîàãk- ¦§¨©¨¨©§¨§¥¨

`ax xn`y enk2lkeiy ,mc` ly ezrc miaigxn aeh gixe oii ,
ick ,aeh oiie aeh xya ixg` ytgn `ed okle ,xzei aeh oiadl
,zxne` z`f ,dxeza xzei aeh oiadl zrcd zagxd el didzy

,dyecw ly dpeeka od eziizye ezlik`yBàwx `l -
,devn myl e` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy

dlik`dy `l`dnvrdzeye ony xya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwl ick aeh oiiâðò úåöî íi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥¦§©Ÿ¤
áBè íBéå úaLxya zlik`a aeh meie zay bprl devn oky - ©¨§

zepeekdn zg` myl od dizyde dlik`d m` ,ixd ,oii ziizyae
,zexen`dòtLð äéäL ïéiäå øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨§©©¦¤¨¨¦§¨

'äì äìBòå ,dâð útìwî¦§¦©Ÿ©§¤©
;ïaø÷ëe äìBòkenk - §¨§¨§¨

ler"zeigd f`y ,oaxwe "d
gekn dyry dyrnd ly
- dizyde dlik`d

.dyecwa zllkpïëå- §¥
mc`y xeaica mb jk
ly dpeeka md m` :xacn
zeigd f` dler ,dyecw
dl` mixeaicay

:enk ,dyecwløîBàä̈¥
àúeçéãác àúlî- ¦§¨¦§¦¨

dpeeka ,dgica rinynd
Baì çnNìe Bzòc çwôì§©¥©©§§©¥©¦

,BúãBáòå BúøBúìe 'äì,z"iyd z` cearl ick -íéëéøvL ©§¨©£¨¤§¦¦
,äçîNa úBéäìzeidl mikixv 'd zceare dxez cenil - ¦§§¦§¨

z` xiabdl ick ,dgica rinyn `ed okle ,dgny jezn
,dgnydåéãéîìúì àáø äNòL Bîëe3íäéðôì øîàL §¤¨¨¨¨§©§¦¨¤¨©¦§¥¤

älçz àúeçéãác àúlî,eicinlz mr cenll ayiy iptl - ¦§¨¦§¦¨§¦¨
dgica mdiptl xne` `ax did.ïðaø éçãáely mzrce - ¨§¥©¨¨

oiadl xzei aeh elkeiy ick ,mdilr dgeca dzyrp eicinlz
milnay zeigd ixd ,efk dxhna zxn`p dgicayk .mcenil z`

.dyecwa zllkpe rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad el`

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Càxya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oii `aeqeàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì§©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

,de`zd -daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéça§¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindad ytpay -äåàzä úcî epnnLxaqedy enk - ¤¦¤¦©©©£¨

,oey`xd wxta
zeceqid drax`ny
ytpd ly mirxd
lk ze`a ,zindad
de`ze ,zerxd zecnd

,mind ceqin d`aäpä¦¥
úeiç ãøBé äæ-éãé-ìò©§¥¤¥©

aL ïéiäå øNaä,Baø÷- ©¨¨§©©¦¤§¦§
,dzye lk`yéôì ììëðå§¦§¨§¦

ìLaL øeîb òøa äòLL ¨¨§©¨¤§¨Ÿ
,úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
,llk aeh oda oi`yBôeâåmyl dzye lk`y mc`d ly - §

,de`zïäì äNòð,zetilwl -äákøîe Leáìdakxn enk - ©£¤¨¤§¤§¨¨
ly eteb dyrp ,o`k mb jk ,dilr akexl ixnbl dlha `idy
lha - dakxnke ,dtilwl yealk ,dyrn zrya ,mc`d

wx edf la` ,dtilwløæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL éôì§¦¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ
,BúøBúìe 'ä úãBáòì- ©£©§¨

dyer mc`yk ,oky
dxezl xfege daeyz
zcxtp ,'d zcearle
zxfege zetilwdn zeigd

,dyecwl dlereéôì ék¦§¦
ïééå øzä øNa äéäL¤¨¨§©¤¥§©¦

,øLkezee`za mc`de - ¨¥
zetilwd ylyl mcixed

,ixnbl ze`nhdCëì§¨
úBìòìå øæçì íéìBëé§¦©£Ÿ§©£

Bnò,mze` dzye lk`y mc` eze` mr cgi -úãBáòì BáeLa ¦§©£©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà
úåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים



zahקח 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'ädlik`dn el sqeezipy gekd z` f` lvpn `ed ,ixdy -
.z"iyd z` caere dxez cnel `ed ezervn`ae ,dizydne

ì eäfL,"øzî"e "øzä" ïBLezeyrl e` elk`l xzeny xac - ¤¤§¤¥ª¨
,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid" `xwp

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàå- §¨¦¥©¦¦

epi`yxeywicia
ze`xwpd ,zetilwd
ody iptn ,"mipevig"
.dyecwd zeyxl uegn
`vnp epi` xzid ly xac
zetilwd zeyxa
xeyw epi`e "mipevig"d

- jk ick cr odiciaàlL¤Ÿ
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé©©£Ÿ§©£©
ik m` ,"xzid" ly xac -

,"dtilw"n raep `edleki
zelrzdle xefgl

.dyecwa÷ømb ,mxa - ©
,dyecwl zxfeg zeigdyk
xfeg mc`dy iciÎlr

,daeyzaeîéLøäL¤¨§¦
,óeba øàLð epnî- ¦¤¦§¨©

xzend xac lk` mc`yk
zryae ,de`z myl
rx xacd dyrp dyrn

eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp df dry dze`a ixd ,xenb
- zeigd z` mb ez` dlrne ,'d zcearle dxezl xfeg mc`

,eteba rxdn "myex" oiicr x`ypéøö ïk ìòåèeaçì óebä C §©¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -ïn÷ì øàaúiL Bîk4.xawd heaigy - ©¤¤§¤¦§¨¥§©¨

,dnypd z` jkfl ick mi`ad dlrnly miyperd lk enk `ed
"myex" eze`n mc`d z` jkfl cgeina oeekn xawd heaige
,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn eteba x`ypy
rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye dlik`ay zeigd
dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb

,daeyzäåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨
BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§

.äøBäèly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
.daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly
`l` ,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edyïk-ïéàM-äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida - §©£¨£¦£¤¥

mnvr,mixeq` mixacìMîíä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñàuegny zetilwd icia - £¦§¦¦¥©¦¦

,dyecwd zeyxlïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íéìBò §¨§¥¦
íMî,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy - ¦¨©¦¨Ÿ¨

áeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5äàîhä çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨

;"õøàä ïî øéáòà-`linn odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevipBàmby ,xacd xyt` -dzrzeigd `vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd lyäNòiL ãò©¤©£¤
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck-ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨
äáäàî äáeLz àéäL¤¦§¨¥©£¨

àaìc à÷îòî- ¥¨§¨§¦¨
wnern `id daeyzdyk

,aldäaø äáäàa§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn - ©£¦¨

Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨
BLôð äàîöå ,Cøaúé¦§¨¥§¨§¨©§
,äiöå äôéò õøàk 'äì©§¤¤£¥¨§¦¨
mb jk ,minl d`nvd -
,z"iydl d`nv eytp

äpä ãò ék úBéäìcr - ¦§¦©¥¨
,daeyz dyryäúéä̈§¨

äiö õøàa BLôð©§§¤¤¦¨
-àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨
øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥

,úéìëúa 'ä éðteytp - §¥§©§¦
xe`dn zilkza dwegx

,iniptd iwl`dúàæìe- §Ÿ
dyery drya ,okle
,dax dad` jezn daeyz

BLôð äàîö,z"iydl - ¨§¨©§
æò øúéa,xzei wfg - §¤¤¨

,íé÷écvä úBLôð ïBànvî,oky .mrt s` e`hg `ly - ¦¦¨©§©©¦¦
cinz `vnpy inl minec mde ,d"awd l` cinz miaexw miwicv
`vnpy in eli`e ,jk lk wfg epi` epe`nv my ,min ly mewna
wfg `ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda

,"wicv"a `ed xacdy itkn daxda:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨§¦

miwicv zlekia oi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna -
,oky .my cenrl mixenboe`nv eze` miwicva xqg xen`k

.c`n miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l
eøîà ,Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7:úBðBãf"L §©§¨¥©£¨©¨¨§¤§

,"úBiëæk Bì eNòð- ?dnl jk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ©£¦§ª
.Bæ äaø äáäàì àa äæ-éãé-ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨

,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar
,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od

mby ,oaen xen`dnzrk,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,
,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl jxc dpyi

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyz iciÎlr z`feìáà£¨
'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæ äáäàî àlL äáeLz§¨¤Ÿ¥©£¨©¤¦§¨§¨©

,Bì çìñé,xary zexiard lr -Bì eNòð àì íB÷î- ìkî ¦§©¦¨¨Ÿ©£

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

íéøîà éèå÷éì
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש



קט zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'ädlik`dn el sqeezipy gekd z` f` lvpn `ed ,ixdy -
.z"iyd z` caere dxez cnel `ed ezervn`ae ,dizydne

ì eäfL,"øzî"e "øzä" ïBLezeyrl e` elk`l xzeny xac - ¤¤§¤¥ª¨
,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid" `xwp

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàå- §¨¦¥©¦¦

epi`yxeywicia
ze`xwpd ,zetilwd
ody iptn ,"mipevig"
.dyecwd zeyxl uegn
`vnp epi` xzid ly xac
zetilwd zeyxa
xeyw epi`e "mipevig"d

- jk ick cr odiciaàlL¤Ÿ
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé©©£Ÿ§©£©
ik m` ,"xzid" ly xac -

,"dtilw"n raep `edleki
zelrzdle xefgl

.dyecwa÷ømb ,mxa - ©
,dyecwl zxfeg zeigdyk
xfeg mc`dy iciÎlr

,daeyzaeîéLøäL¤¨§¦
,óeba øàLð epnî- ¦¤¦§¨©

xzend xac lk` mc`yk
zryae ,de`z myl
rx xacd dyrp dyrn

eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp df dry dze`a ixd ,xenb
- zeigd z` mb ez` dlrne ,'d zcearle dxezl xfeg mc`

,eteba rxdn "myex" oiicr x`ypéøö ïk ìòåèeaçì óebä C §©¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -ïn÷ì øàaúiL Bîk4.xawd heaigy - ©¤¤§¤¦§¨¥§©¨

,dnypd z` jkfl ick mi`ad dlrnly miyperd lk enk `ed
"myex" eze`n mc`d z` jkfl cgeina oeekn xawd heaige
,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn eteba x`ypy
rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye dlik`ay zeigd
dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb

,daeyzäåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨
BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§

.äøBäèly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
.daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly
`l` ,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edyïk-ïéàM-äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida - §©£¨£¦£¤¥

mnvr,mixeq` mixacìMîíä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñàuegny zetilwd icia - £¦§¦¦¥©¦¦

,dyecwd zeyxlïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íéìBò §¨§¥¦
íMî,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy - ¦¨©¦¨Ÿ¨

áeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5äàîhä çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨

;"õøàä ïî øéáòà-`linn odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevipBàmby ,xacd xyt` -dzrzeigd `vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd lyäNòiL ãò©¤©£¤
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck-ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨
äáäàî äáeLz àéäL¤¦§¨¥©£¨

àaìc à÷îòî- ¥¨§¨§¦¨
wnern `id daeyzdyk

,aldäaø äáäàa§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn - ©£¦¨

Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨
BLôð äàîöå ,Cøaúé¦§¨¥§¨§¨©§
,äiöå äôéò õøàk 'äì©§¤¤£¥¨§¦¨
mb jk ,minl d`nvd -
,z"iydl d`nv eytp

äpä ãò ék úBéäìcr - ¦§¦©¥¨
,daeyz dyryäúéä̈§¨

äiö õøàa BLôð©§§¤¤¦¨
-àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨
øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥

,úéìëúa 'ä éðteytp - §¥§©§¦
xe`dn zilkza dwegx

,iniptd iwl`dúàæìe- §Ÿ
dyery drya ,okle
,dax dad` jezn daeyz

BLôð äàîö,z"iydl - ¨§¨©§
æò øúéa,xzei wfg - §¤¤¨

,íé÷écvä úBLôð ïBànvî,oky .mrt s` e`hg `ly - ¦¦¨©§©©¦¦
cinz `vnpy inl minec mde ,d"awd l` cinz miaexw miwicv
`vnpy in eli`e ,jk lk wfg epi` epe`nv my ,min ly mewna
wfg `ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda

,"wicv"a `ed xacdy itkn daxda:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨§¦

miwicv zlekia oi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna -
,oky .my cenrl mixenboe`nv eze` miwicva xqg xen`k

.c`n miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l
eøîà ,Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7:úBðBãf"L §©§¨¥©£¨©¨¨§¤§

,"úBiëæk Bì eNòð- ?dnl jk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ©£¦§ª
.Bæ äaø äáäàì àa äæ-éãé-ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨

,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar
,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od

mby ,oaen xen`dnzrk,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,
,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl jxc dpyi

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyz iciÎlr z`feìáà£¨
'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæ äáäàî àlL äáeLz§¨¤Ÿ¥©£¨©¤¦§¨§¨©

,Bì çìñé,xary zexiard lr -Bì eNòð àì íB÷î- ìkî ¦§©¦¨¨Ÿ©£

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

íéøîà éèå÷éì
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש

zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zexiard -,úBiëæk- ¦§ª
,zeevnkíéìBò ïéàå§¥¦

úò ãò éøîâì ätìwäî¥©§¦¨§©§¥©¥
,õ÷,zelbd -òláiL ¥¤§ª©

úånä,zen ze`xwpd zetilwd -.çöðì,ixd ,epcnl - ©¨¤¨¤©
dleki dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq` milk`nay zeigdy
jezn zraepd daeyz iciÎlr `l` ,zetilwdn ixnbl wzpidl

e` ,dax dad`
dplhazz zetilwdyk
oldl .ixnbl dpnlrize
miiwy xnel owfd epax `a
`ly mb dyecwl zelrl dleki ely zeigdy cg` xeqi`
daeyz dyeryk `l` ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:dhnd lry rny z`ixwa dax dpeek jezn dpekp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

íéøîà éèå÷éì
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì
1

2

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

,z`f eprinydl jxved yiwl yixy mrhd :`xnbd zvxzneäî©
àîéúc,xn`z `ny -éàøwî déì úéì ékiaxl oi` mpn`y - §¥¨¦¥¥¦§¨¥

,miaezkd on 'dligza drici' jixvdl xewn l`rnyiàøîbî ìáà£¨¦§¨¨
déì úéà,ipiqn dynl dkldn jkl xewn el yi la` -òîLî à÷ ¦¥¨©§©

ïìoi`y `id l`rnyi iax zrcy ,yiwl yix eprinyd okl - ¨
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,ìëBà àlL,dxeza miyxetnd mipte`d ipyl ze`nbec od ¤Ÿ©

xn`py(c d `xwie)F` rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©
oebk 'aihidl' yexite ,`adl dreay `idy rnyne ,'aihidl§¥¦
z` dprny ,lek`l `ly oebk 'rxdl'e ,etebl aihn `edy lek`l

.envr
dreay ,md mitqepd mipte`d ipyeå ézìëàLdreay,ézìëà àlL ¤¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦
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הטשך ביאור לטס' שבועות ליום ראשון עט' ב



היום יום . . . קי

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן 
זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט 
היטען די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית 
המקדש, הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען 

די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ל  ׁשֶ ָהרּוָחִני  נֹו  ֻחְרּבָ ָהָיה  ָהֹעֶנׁש  הּוִדית.  ַהּיְ ֳהָרה  ַהּטָ ִמיַרת  ׁשְ ְוִאי  ְטֵרפֹות  ֲאִכיַלת  ּומֹוֵעד, 
ֶלא  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל־ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ָהֱאֹלִקית ַהּגְ

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ַהַהּלֵ ֶהם ֶאת  ּבָ ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ ל –  ַהּלֵ ּבְ ְמָבֵרְך –  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר )ב"ר 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל 
מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 
שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון 

ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ ּוְכַמֲאַמר )ּבְ י ְרצֹוֶנָך",  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ יָחם ּתֹוָרֶתָך  ּכִ ָוִנים ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאלֹקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ֵ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ
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קיי היום יום . . . 

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית  ּפְ הּוא  "ׁשֶ ָנבֹוא":  ה  "ְוַעּתָ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ְמִחי",  ְוׂשִ י  "ָרּנִ ְתִחיל  ְלִדּבּור־ַהּמַ אּור  ּבֵ ם,  ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ א"א" ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 
מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה ִעם  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ִ ּשׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
ָהיּו  ַהְפטֹורֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָחלּו  ׁשֶ ּכְ ִביִעי.  ְ ִמּשׁ ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה; 
ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  א  ּבָ ֲחלֹום,  ּבַ ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ תֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּטֹוִבים  ַהֲחלֹומֹות 
ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
ָהֶעְליֹוִנים[  ים  ]=ֵמַחּיִ א  ְלֵעּלָ ּדִ י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש  ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ּכְ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד 
- איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען 
איז א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה 

גדול פון דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . קיב

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ֻמְגּבֶ ּה  ִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ה  ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּתַ ּלֹו.  ׁשֶ ּוִמְצֹות  ּוַבּתֹוָרה  רּוְך־הּוא  ּבָ ה'  ּבַ
ה  ֲעׂשֶ ַה"ּמַ ֶאת  ִוְיָבֵאר  יר  ַיְסּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל.  ֻמְגּבָ י  ְלּתִ ּבִ ֶרֶגׁש  ִהיא  ֱאמּוָנה   – ֱאמּוָנה   – הֹוָדָאה  ַאְך 

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת הרשת באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...ב( כבר כתבתי מאז, שלדעתי צריכים להתרכז בהעבודה, אף שלא תהי' בהתפשטות כ"כ, 

ובלבד שמה שיהי' יוכל לשמש דוגמא לתפארת ולשם. ובפרט שמצומצמים הן בהאמצעים הכספיים 

הן באנשים מורים ומורות וכו'. ובמילא מובן, אשר צריך להתרחק מפיזור הנפש במקצועות שונים, 

ואפילו מהתפשטות שטחית במקצוע זה גופא. מתאים להנ"ל - הנה ענין יסוד גני ילדים וכן יסוד פנימי' 

מה שמזכירים במכתבי', הרי התענינותם צריכה להיות רק בהחקירה ודרישה שבדבר, ואולי גם הכנה, 

במדה ידועה, אל עצם הפעולות, ואם מתאימות המה לחב"ד - צריכים למסור למוסד אחר המתאים 

לזה. מובן שבמוסד הזה יכולים גם להכנס, ואולי גם להיות מחברי ההנהלה, אבל בכל אופן לא נכנס 

זה בתכנית הרשת ופעולותי'...

ט( אם הגני ילדים יכולים להיות בהמשך ובהתאחדות גמורה עם החדרים שלהם, ויש להם 

יש  לזה, הרי במקום שהוא מוכרח  וכן ההוצאה הדרושה  מן המוכן הכחות המתאימים להנהלתם, 

להתענין ולעשות בזה. אבל כ"ז רק הוראה בשעת הדחק.

י( נהניתי במאד מאד, ממה שסידרו - מה שקוראים במכתבם - ימי העיון ומהנכון הי' למצוא 

זמן מתאים ולסדר עוה"פ. ומובן אשר לתפארת הדבר כדאי הי' שישתתפו יותר מאנ"ש והידידים, ולא 

רק בתור שומעים, אלא גם מרצים ומנהיגים...

יג( בטח נצלו ימי החנוכה, וכן יעשו הכנות מתאימות ליו"ד שבט הבע"ל, ובפשיטות גם לפורים 

הבע"ל - להסביר את התלמידים פרשת ימים אלו, ובעיקר - מוסר השכל בהנוגע אל הפועל.

יד( בטח טוב להנהיג לימוד הספרנו, אם עי"ז לא יהי' שינוי ופירוד ביותר בידיעות תלמידי 

הי'  כדאי  הנה  בארץ,  הספרנו  להשיג  שאין  שכותבים  ומה  אחרים.  מוסדות  של  להידיעות  הרשת 

להתענין ע"ד הוצאות הדפסתו שם, וכן להודע אם נצרך לזה רשיון מיוחד כשנרצה לשלחו מכאן, ועל 

איזה אדריסה ובאיזה כמות מותר לשלוח...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המצפה לבשו"ט בקרוב.
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ה'תשע"ח  כסלו כ"ט ראשון יום תומו  לפי המסיח גוי נאמנות

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰éôì çéñäå éBbä àä©§¥¦©§¦
,BzLà úà ïéàéOî ¯ 'úî ïàkî énò àöiL Léà' :øîàå Bnzª§¨©¦¤¨¨¦¦¦¨¥©¦¦¤¦§
:øîàiL àeäå ;Léàä BúBà òãBé éBbä ïéàL ét ìò óàå§©©¦¤¥©¥©¨¦§¤Ÿ©

.'åézøá÷'§©§¦
א)הגמרא  קכב, סיפר(יבמות גוי  בהם  מקרים  שלשה  מביאה 

בקבורתו התעסק  שהוא  ואמר  יהודי של  מותו  על תומו לפי 

זה . סמך על היהודי אשת  את  השיאו  וחכמים 

ראשונים שם)וכתבו  ריטב"א רק(רשב"א, יספר  הגוי אם  גם  :

שמובא ומה נאמן , - 'קברתיו ' יאמר  ולא  היהודי  מות  על 

היה שכך משום  זה  הרי אותו שקבר אמר שהגוי בגמרא 

הגמרא  מביאה  כן שלפני והראיה , ב)המעשה . קכא, מקרים(שם

תומו לפי הגוי  סיפור סמך על האשה את  חכמים  השיאו  בהם

'קברתיו '. שיאמר מבלי הבעל, שמת 

האיש , שמת  תומו  לפי  המסיח גוי הרמב "ם  לדעת  אבל

לדעת הריטב "א : ומבאר קברתיו ". "שיאמר  בתנאי  נאמן 

מות את  בעיניו ראה  לא  הגוי שמא  לחשוש  יש  הרמב "ם,

בלבו  כך  משער  אלא  בדדמי")האיש  אמר הוסיף("דילמא אם  אבל ,

על  סמכו שבהם  ובמקרים  נאמן. אותו , קבר עצמו  שהוא 

'קברתיו ', אמירת  ללא  גם  האשה  את והשיאו הגוי אמירת

חוששים לא ולכן מת  שפלוני  ברבים  הכריז שהגוי מדובר

לא בוודאות , זאת  רואה  היה  לא  אם  כי  בעדותו, מדייק  שאינו

כך. על  מכריז  היה

מבאר : משנה' וה 'מגיד

את יודע  ואינו  מכיר אינו  תומו  לפי המסיח הגוי  כאשר 

השערה היא שעדותו לחשוש  יש  מעיד, הוא  עליו  האדם  שם 

כאן שכתב וזהו  'קברתיו '. באומרו רק  נאמן ולכן בלבד

" כאשר  אשתו " את ש "משיאין  `ezeהרמב "ם  rcei iebd oi`
yi`dבמקרים ואילו  קברתיו". "יאמר  אם  רק  האמינו" בהם 

את הכיר  שהגוי מדובר  'קברתיו', אמירת  בלא אף  לגוי

עדותו שמא  חששו לא  ולכן  שמו  את  הזכיר ואף  המת  היהודי 

השערה . על מבוססת 

הרמ "א  סי"ז)וגם  יז סי' הרמב "ם(אהע"ז שיטת  את  פירש 

ואינו המת  שם  את  מזכיר  שאינו  גוונא , בכהאי  ש "דוקא

בעינן לא מכירו  אם "אבל 'קברתיו ', לומר צריך  מכירו"

"אלא דוקא  'קברתיו' באמירת  צורך אין כי  והוסיף קברתיו ".

מהני". מת ... שוודאי  שמשמעותו  דבר שאומר  כל

ה'תשע"ח  כסלו ל' שני יום שליח  ידי על 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'תשע"ח  טבת א' שלישי יום אתרוגים  ושני אחיות שתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰ïéöìBç elàå§¥§¦
åøò ÷ôñ äúéäL ïBâk ¯ úB÷ôqä :ïéîaéî àìå.åéçà ìò ä §Ÿ§©§¦©§¥§¤¨§¨§¥¤§¨©¤¨

מהן איזו ידוע  ואין  אחיות  שתי  מבין אשה  במקדש  מדובר 

שמא כי מהן אחת  באף  יבום  מצות  לקיים  אפשרות  ואין ומת 

ומחמת לאחותה  להינשא  לו ואסור  אשתו  היתה השנייה 

בשתיהן. חליצה  מצות  לקיים  יש  הספק 

תלויות וחליצה  יבום  שמצות  הוא כלל  הרי להבין, יש  אך

בו לקיים  שאפשר  במקרה אלא מתקיימת  חליצה  ואין בזו  זו

יבום  לחליצה")מצות עולה ליבום העולה אפשר("כל ואי ומאחר  ,

חליצה ? מצות  חלה  מדוע יבום , מצות כאן לקיים 
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הגמרא  ב)ומבארת מא, :(יבמות

היא מהן  אחת  שהרי יבום  מצות  כאן חלה  הדין  מצד

היא המצוה  לקיום  והמניעה  ליבום  זקוקה ואחותה  אשתו

נוכל  הנביא  אליהו ידי על  הדבר  יתגלה אם  אך ידיעה , חוסר 

ליבום . ראויה  להחשיבה כדי בכך ודי יבום  מצות  לקיים 

יצחק ' 'בית  ח)ובשו "ת  מג, שהתערב(יו"ד כשר  באתרוג  דן 

ארבעת חובת ידי לצאת  ניתן  האם  – ערלה  של  אתרוג עם 

חובה ידי יוצאים  אין  שהרי  האתרוגים  שני בנטילת  המינים 

לאכול  אפשר  אי  למעשה וכאן לאכילה  הראוי  באתרוג אלא

הספק . מחמת  שניהם את 

ספק מחמת  ראוי שאינו שדבר  מבואר זו מהלכה  כי  וכתב 

ואין ראוי הוא  ובעצמותו  מאחר  ראוי, כאינו להחשיבו אין 

ונמצא שניהם  את ליטול יוכל  ולכן  ידיעה חיסרון אלא כאן

הוא . איזה  ידוע  שלא  אף  ראוי , אחד אתרוג שנטל

האשה כאשר  גם  הרי חליצה  שלגבי לחלק  שכתבו  יש  אך

עצמה , החליצה  בפעולת  חיסרון כל  אין  ליבום  ראויה  אינה

יבום מצות  להתקיים  ראויה  שתהא  חיצוני  תנאי  אלא  כאן ואין

בירור כמו המצוה , לקיום  רחוקה  באפשרות  די  כך ולשם 

זה הרי  לאכילה  ראוי שאינו באתרוג אך אליהו, ידי על  הספק 

אינו זה  וחיסרון  פסול. אתרוג כמו האתרוג, בגוף  חיסרון 

באופן יתברר  שהספק הרחוקה  האפשרות  מחמת  נתקן

אליהו ידי  על ֿ טבעי מד)על ג, פעלים .(רב

ה'תשע"ח  טבת ב' רביעי יום כרחו  בעל קידושין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú ˙ÂÎÏ‰äéáàå àéä úöø̈¨¦§¨¦¨
Bìå" :øîàpL ,ñð÷ ïúBðå ñðBëå BúBà ïéôBk ¯ àeä äöø àìå§Ÿ¨¨¦§¥§¥§¨¤¤¡©§
ïéôBk ...úøbç àéä elôà ¯ äNò úåöî Bæ éøä ,"äMàì äéäú¦§¤§¦¨£¥¦§©£¥£¦¦¦¤¤¦

.ñðëì BúBà¦§Ÿ
במשנה  ההלכה  א)מקור  לט, שותה(כתובות "האונס 

כלומר , בו , לשתות  לו  שבחר  "בכלי רש "י: ופירש  בעציצו ",

ישאנה". כרחו  על

הרמב "ם  לדעת ה"א)והנה , פ"ד אישות האיש(הל' את  אנסו אם 

אינה האשה  אבל מקודשת , זו הרי  כרחו בעל  שקידש  עד 

אינה כרחה  בעל אשה  "והמקדש  לרצונה  אלא  מתקדשת 

מקודשת".

משנה ' ה 'מגיד בגמרא(שם)וכתב ב): מח, בתרא מבואר(בבא

שבתחילה אף  כי  כרחה , בעל מתקדשת  אשה  גם  הדין  שמעיקר

אלא הקידושין , את  לקבל מסכימה  היא  לבסוף  עליה , כפו 

שלא עשה  שהמקדש  לפי אלה קידושין הפקיעו שחכמים 

את חכמים  הפקיעו לא ומדוע  כורחה . בעל כשקידשה  כהוגן

לגרש בידו  האיש  כי כרחו? בעל קידש  כשהאיש  הקידושין

האשה משא "כ הקידושין, להפקעת  זקוק ואינו  כורחה  בעל 

אם הרי הבעל, ברצון אלא  ממנו  עצמה  להפקיע בכוחה  שאין 

הקידושין. את חכמים  עקרו  – כרחה  בעל  קידשה

בעל  שקידש  שהאיש  סוברים  העיטור  ובעל הרי "ף אך

קידושין קידושיו אין  זו כרחו  דעה והביא מב, סי' אהע"ז יוסף (בית

אומרים') 'יש בשם ס"א) (שם מילואים 'בשו"ע ה 'אבני  והקשה  מ"ב . (סי'

האונסא)ס"ק  את שכופים  זו  הלכה  תיתכן איך זו לדעה :

בכפיה ? לקדש  אפשר  אי והרי  האנוסה , את  לשאת 

בגמרא  המבואר  פי על א)ומיישב  שם, ההלכה(ב"ב שכאשר

שיאמר עד אותו  כופין  אשתו  את לגרש הבעל  את  מחייבת 

ברצונו להיות  צריכה הגט נתינת  הרי ולכאורה , אני'. 'רוצה 

וכיון חכמים ", בדברי  לשמוע  ש "מצוה  אלא  כשר ? הגט  ואיך 

בלב מתרצה  הוא  הרי אשתו  את לגרש  חייבוהו שחכמים 

שהתורה כיון  וכונס", אותו ש "כופין  באנוסה  גם  וכך שלם .

ברצון. מקדשה  הוא  הרי לאשה ", תהיה  "ולו  ציותה 

ה'תשע"ח  טבת ג' חמישי יום זכות  שהיא חובה

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰ïép÷î ïéc úéaL elàå§¥¤¥¦§©¦
,úøçà äðéãîa äéäL Bà ,ähzLð Bà ,dìòa LøçúpL éî :ïäì̈¤¦¤¦§¨¥©£¨¦§©¨¤¨¨¦§¦¨©¤¤

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà¤¨¨¨§¥¨£¦
היה ולא  פסח בערב לביתו מחוץ  ששהה  באדם  מעשה 

מיוזמתו העיר רב והחליט חמצו  את  למכור  באפשרותו 

בכך  רצונו  שבוודאי  בהנחה  אדם  אותו  של חמצו  את למכור

החמץ ייאסר  שלא וכדי ימצא ' 'בל מאיסור  להינצל כדי 

הפסח. עליו  שעבר חמץ  כדין בהנאה 

אלחנן  הגר "י א)ונשאל  סי' או"ח יצחק חלה(באר האם 

והשיב : המכירה ,

התבקש שלא  אף  חברו עבור  קנין  לעשות  יכול אדם  אמנם

לחברו  זכות  בגדר  הוא  שהדבר  ברור  כאשר  לאדם לכך, ("זכין

בפניו") לאשלא נאמר  הדבר קפח) (סי ' הדשן' ה 'תרומת  ולדעת 

בנוגע  לגבי zqpkdlרק אף  אלא  לרשותו  ממוןz`vedממון

ה'קצות אך בשבילו , זכות הוא והדבר  במידה  מרשותו

ח)החושן ' רמג, להוציא(סי' אפשרות  שאין וסובר כך על חולק 

ברור כאשר אף  מפורש  מינוי ללא  מרשותו אדם של  ממונו

חלה לא זה  במקרה  החמץ מכירת ולשיטתו לטובתו, שזהו 

לכך. מפורש  מינוי  היה  שלא  מאחר 

שהרי הדשן' ה 'תרומת  כדעת  להוכיח יש  זו מהלכה  אך

א אדם  עם התייחדה  שאשתו שאדם  כאן  ומסיבהמבואר  חר 

תתייחד  שלא  ולהזהירה  לה  לקנא  באפשרותו  אין ֿ שהיא  כל 

תיאסר זה  קינוי מחמת  והרי במקומו  דין בית לה  מקנים  עמו,

אפשר לאדם ' 'זכין  שמדין ומוכח שוב, תתייחד אם  בעלה  על 

שזו ברור  אם  דבר , ממנו להוציא  כדי  אפילו עבורו  לפעול 

ורצונו שם)טובתו  יצחק .(באר

'זכין על  כלל מבוסס  אינו  הדין  כאן  כי  שכתבו  יש  אך

לפעול  שניתן היא  שמשמעותו  בפניו' שלא  geknלאדם 
milrad הנלמד מיוחד דין הוא  אלא  מצדם, מינוי ללא אף 

כוח העניקה  שהתורה  הכתוב  mnvrמגזירת oic zialלקנא
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כדי זאת  לעשות  יכול  אינו בעלה כאשר שנסתרה  לאשה

חמץ למכירת מכאן  להוכיח אין זה  ולפי  פריצות  למנוע 

בממון לפעול עצמי כוח לאדם  אין בוודאי שבזה וכדומה 

יכול  שבזה  ויתכן  הבעלים , מכוח שבא  משום  רק שלו  שאינו

להיפך  ולא  הבעלים  לרשות דבר  להכנסת רק  (מעיל לפעול 

כה) ע' זרעים .שמואל

ה'תשע"ח  טבת ד' שישי 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  ,

אמו והיא  הבן שהוא  הבריות  בין א)המוסכם  פ, קידושין .(ראה

ef dwfgeתורה "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'תשע"ח  טבת ה' קודש שבת נדה  לטבילת המקור

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íéøác äna©¤§¨¦
øçà äå÷î éîa äìáhLa ?íéîéa äéeìz äàîhäL íéøeîà£¦¤©ª§¨§¨§¨¦§¤¨§¨§¥¦§¤©©
:øîàpL ,áeúkä äìz äìéáèe íéîéaL ...íéøeôqä íéîiä©¨¦©§¦¤§¨¦§¦¨¨¨©¨¤¤¡©
ãò Búàîèa àeäL ,àîè ìëì áà ïéða äæ "íéná eöçøå"§¨£©©¦¤¦§©¨§¨¨¥¤§ª§¨©

.ìaèiL¤¦§Ÿ
תם  רבינו א)לדעת  עח, יומא מן(תוס' נדה לטבילת  המקור  ,

מדין  כלי  בטהרת  האמור  בכתוב  הוא כג)התורה  לא, "כל (מטות :

חז"ל  למדו  שמכאן יתחטא", נדה  במי  באש ... יבוא  אשר  דבר 

"אך  ומהנאמר  העכו"ם , מן הנלקחים  כלים  טבילת  דין את 

dcpב in" בהן טובלת  שהנדה  ל"מים שהכוונה  דרשו  יתחטא"

ב) עה, זרה התורה .(עבודה מן לטבול צריכה  שהנדה  ומכאן, .

"ורחצו – נדה  לטבילת  אחר  מקור הביא  הרמב"ם  אך

שיטבול ". עד  בטומאתו שהוא  טמא  לכל אב  בנין במים ,

ר"ת ? כסברת נדה " במי  "אך  הפסוק  את  הביא לא ומדוע 

לומר : ויש 

הרמב"ן  שם)לדעת  מטות התורה, מן(על אינה  כלים  טבילת

במי 'אך מדין כלי  בטהרת  שנאמר  ומה  מדרבנן אלא  התורה

"חטוי חטאת , למי אלא מקוה , למי הכוונה  אין יתחטא' נדה 

פרה". אפר  של הזאה 

שכתב התורה, מן אינה  כלים  טבילת  הרמב"ם  לדעת  וגם

ה"ה) פי"ז אסורות מאכלות הסעודה(הל' כלי  שמטבילין  זו  "טבילה :

אינן ושתיה  לאכילה  יותרו  כך  ואחר הגויים  מן  הנלקחים 

במי 'אך  הפסוק  ואת סופרים ". מדברי אלא  וטהרה  לטומאה

לומר יש  כן ואם  חטאת . למי שהכוונה  כהרמב"ן יפרש  נדה '

כמקור יתחטא ' נדה  במי  'אך הפסוק  את  הביא לא שלכן 

נדה חטאת(כר"ת)לטבילת  למי הכוונה כי  והוצרך (כהרמב"ן)–

במים '. 'ורחצו  הפסוק  מן נדה  טבילת את  ללמוד

(4 'rd 295 'nr ,bi zegiy ihewl)

...האותות ומופתים שנעשו לנשיאי ישראל, שהם ממשיכים אותם לכל ההולכים בדרכיהם ומקיימי ההוראות והציוויים שלהם. ועל 
ידי זה פועלים את הגאולה האמיתית והשלימה, שאז יקויים היעוד מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים.

ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז
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ה'תשע"ח  כסלו כ"ט ראשון יום

oiWExB zFkld
ספרנשים-הלכותגירושין

¦§¥¦
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

בעלה 1) מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר
אשת  התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי

קלושה. בעדות איש

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡·e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa ˙Ó,˙È¯˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆB¯Â¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
‰¯ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï - dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»

B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף כלומר,
נאמנת. שאינה שקרנית 3)בעולם, והוחזקה הואיל

ממשיכה  שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר והוברר
עד  שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט

שקר.

.·˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ - ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈ¯·c ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈ·Ï BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ e‚¯‰pL ÔB‚k .'˙Ó' ¯Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ Ôa¯L∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È¯‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚¯‰ ,el‡Â el‡ e‚¯‰pL ¯Á‡Ó :˙¯ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»

'ÂÈz¯·˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .5˙Ó‡ -6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על אף
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï - ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע לא כלומר,

.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8- ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÓÂ ·¯˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡ ·¯ ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי 8) כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰¯Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰¯ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
- ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÔB·Ú¯ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡ - ÂÈz¯·˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי
לא  מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי. שעזבתו פי על ואף לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי
מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי
המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚¯‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰¯Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ;˙Ó‡ - ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :¯Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
ובירושלמי  עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני  נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÌÏBÚa ¯·„ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê ¯·c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt ¯·cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯Ú ¯·ca e˙eÓiL ¯LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰ ·¯ ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „·Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡ - ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰È¯·cƒ¿≈∆

דעת.15) בני והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL»«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«¿»»
ÈBÏÙe ,ÌL eÈ‰ ÔÈcÙÒ CÎÂ Ck ,ÈBÏt „tÒ‰Ó≈∆¿≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ
eOÚ CÎÂ Ck ,B˙hÓ ¯Á‡ ‰ÏÚ ÈBÏÙe ,ÌÎÁ‰∆»»¿ƒ»»««ƒ»»»»»

c‰ Èt ÏÚ Ô‰ÈtÓ „ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓaÌÈ¯· ¿ƒ»¬≈∆≈ƒƒƒ∆«ƒ«¿»ƒ
el‡‰16.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆«ƒƒ∆ƒ¿

סיפור 16) אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, עדות כאן שאין
אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים
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ה'תשע"ח  כסלו כ"ט ראשון יום

oiWExB zFkld
ספרנשים-הלכותגירושין

¦§¥¦
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

בעלה 1) מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר
אשת  התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי

קלושה. בעדות איש

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡·e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa ˙Ó,˙È¯˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆB¯Â¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
‰¯ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï - dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»

B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף כלומר,
נאמנת. שאינה שקרנית 3)בעולם, והוחזקה הואיל

ממשיכה  שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר והוברר
עד  שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט

שקר.

.·˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ - ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈ¯·c ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈ·Ï BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ e‚¯‰pL ÔB‚k .'˙Ó' ¯Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ Ôa¯L∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È¯‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚¯‰ ,el‡Â el‡ e‚¯‰pL ¯Á‡Ó :˙¯ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»

'ÂÈz¯·˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .5˙Ó‡ -6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על אף
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï - ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע לא כלומר,

.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8- ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÓÂ ·¯˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡ ·¯ ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי 8) כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰¯Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰¯ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
- ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÔB·Ú¯ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡ - ÂÈz¯·˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי
לא  מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי. שעזבתו פי על ואף לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי
מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי
המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚¯‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰¯Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ;˙Ó‡ - ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :¯Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
ובירושלמי  עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני  נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÌÏBÚa ¯·„ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê ¯·c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt ¯·cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯Ú ¯·ca e˙eÓiL ¯LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰ ·¯ ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „·Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡ - ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰È¯·cƒ¿≈∆

דעת.15) בני והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL»«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«¿»»
ÈBÏÙe ,ÌL eÈ‰ ÔÈcÙÒ CÎÂ Ck ,ÈBÏt „tÒ‰Ó≈∆¿≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ
eOÚ CÎÂ Ck ,B˙hÓ ¯Á‡ ‰ÏÚ ÈBÏÙe ,ÌÎÁ‰∆»»¿ƒ»»««ƒ»»»»»

c‰ Èt ÏÚ Ô‰ÈtÓ „ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓaÌÈ¯· ¿ƒ»¬≈∆≈ƒƒƒ∆«ƒ«¿»ƒ
el‡‰16.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆«ƒƒ∆ƒ¿

סיפור 16) אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, עדות כאן שאין
אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים
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.È‡Opz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ˙‡ Èz‚¯‰ :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬≈ƒ»≈
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÂÈt ÏÚ17„ÈÚ‰ È¯‰Â , «ƒ∆≈»»≈ƒ«¿»»«¬≈≈ƒ

˙nL18. ∆≈

לעצמו 17) הוא קרוב שהרי הרגו, בעצמו שהוא לו להאמין
נעשה  הרי לעצמו נאמן היה אילו כי לעדות, פסול וקרוב
אשה, לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח רשע
עד". להיות רשע עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה

ומפרשים,18) דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן
הוא  נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים עם שהיה

הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה

.‡È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆»«∆≈ƒ«¿ƒÀ
:¯Ó‡Â ÁÈÒÓ Ì"ekÚ ‰È‰ ?„ˆÈk .ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ«ƒ≈«»»«≈ƒ«¿»«
‰OÚ ‰·BË ‰nÎÂ ‰‡ ‰È‰ ‰nk ,˙nL ÈBÏÙÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆≈«»»»»∆¿«»»»»
C¯ca ‡a È˙ÈÈ‰Lk :¯ÓB‡Â ÁÈÒÓ ‰È‰L B‡ ;ÈnÚƒƒ∆»»≈ƒ«¿≈¿∆»ƒƒ»«∆∆
¯·„Ï È‰Ó˙e ,˙ÓÂ enÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈBÏt ÏÙ»«¿ƒ∆»»¿«≈ƒ»»≈¿≈«ƒ¿»»
Ô‰L el‡‰ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ;Ì‡˙t ˙Ó „ˆÈk ‰Ê∆≈«≈ƒ¿…¿«≈ƒ¿»ƒ»≈∆≈

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰Ï B˙ek ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó19. «¿ƒ∆≈«»»¿»ƒ¬≈∆∆¡»

נתכוון 19) אם שכן וכל נאמן אינו להעיד נתכוון אם אבל
נאמן. שאינו - להינשא להתירה

.·È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚÓ ÚÓML Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈««≈ƒ«¿ƒÀ
ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,epnÓ ÚÓML „ÈÚÓ≈ƒ∆»«ƒ∆¿ƒ»≈«ƒ«∆¿»ƒ

‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡20‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ∆…»¿»»¬«¿»¬»ƒ»¿»
‡l‡ Ôek˙È ‡Ï ‡nL Ì"ekÚ‰ ˙ÁÈOa ‡Ï˙Ó‡ ÌL»¬«¿»¿ƒ«»«∆»…ƒ¿«≈∆»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚ :„Á‡Ï ¯Ó‡L BÓk ,¯Á‡ ¯·„Ï¿»»«≈¿∆»«¿∆»¬≈ƒ»»»
‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏÙ Èz‚¯‰L C¯„k E˙B‡ ‚¯‰‡ ‡lL∆…∆¡…¿¿∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ≈∆

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21.‰Ê ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï B˙ekL , ≈ƒ«¿ƒÀ∆«»»¿«ƒ≈»«∆

עין.20) למראית הנמקה הריגת 21)תואנה, על להאמינו
אשתו. ולהשיא פלוני אותו

.‚È˙B‡k¯ÚÓ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ22:e¯Ó‡L Ì"ekÚ ÏL ¿≈ƒ»«≈«¿»∆«∆»¿
ÔÓˆÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰L ,ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ - ÈBÏt e‚¯‰»«¿¿ƒ≈»∆¡»ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈«¿»
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï È„k ·ÊÎa¿»»¿≈¿«ƒ≈»¿≈…«≈ƒ¿»ƒ≈

משפט.22) בתי

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰lÁz Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿ƒ»««ƒ
Ïk L¯ÙiL „Ú e‰e˜„·e Ck ¯Á‡ B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬««»¿»«∆¿»≈»

.ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ú¯‡Ó‰«¿…»¬≈∆∆¡»«ƒƒ«ƒ

.ÂË˙nL ÈzÚÓL' ¯Ó‡L „Ú‰L ,eÚ„B‰ ¯·k¿»«¿∆»≈∆»«»«¿ƒ∆≈
‰Ê È¯‰ - „·ÚÓ ‰ÚÓML ‰M‡Ó ÚÓL elÙ‡ ,'ÈBÏt¿ƒ¬ƒ»«≈ƒ»∆»¿»≈∆∆¬≈∆

ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈ƒ»«ƒƒ«ƒ¬»ƒ»«
ÂÈ˙È‡¯ È‡Â ÈBÏt ˙Ó :„·Ú‰ B‡ ‰M‡‰ B‡ „Ú‰»≈»ƒ»»∆∆≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
zÚ„È ‰n·e ˙È‡¯ C‡È‰ :B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙nL∆≈¬ƒ≈«»ƒ»«∆»«¿»
„ÈÚ‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - ¯e¯a ¯·„a „ÈÚ‰ Ì‡ ?˙nL∆≈ƒ≈ƒ¿»»»∆¡»¿ƒ≈ƒ

‰˙ÈÓÏ Ôa¯L ÌÈ¯·„a24;BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡ - ƒ¿»ƒ∆À»¿ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿
˙nL e‰e‡¯Lk ‡l‡ ˙nL Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ«»»»∆≈∆»¿∆»∆≈

.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡Â È‡cÂ««¿≈»≈

הראשון 23) האומר ידע כיצד יודעים אנו שאין פי על ואף
בפנינו  אינו שהרי - לבודקו לנו אפשר ואי הואיל מת, שזה
אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי סומכים אנו -

חי.24) והוא נמלט זה שגם וייתכן לחיים, ומיעוטם

.ÊËÌia Ú·Ë elÙ‡ ,ÌiÏ ÏÙpL e‰e‡¯ ?„ˆÈk≈«»∆»««»¬ƒ»««»
ÌB˜Óa ‡ˆÈ ‡nL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÏB„b‰«»≈¿ƒƒ»»∆≈∆»»»¿»
,‰¯ÚÓ B‡ ¯Ba ÔB‚k ,ÌÈˆa˜Ó ÌÈÓÏ ÏÙ Ì‡Â .¯Á‡«≈¿ƒ»«¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»

ÂÈ·È·Ò Ïk ‰‡B¯Â „ÓBÚL25‡ˆzL È„k ‰‰LÂ , ∆≈¿∆»¿ƒ»¿»»¿≈∆≈≈
BLÙ26˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - ‰ÏÚ ‡ÏÂ «¿¿…»»¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ∆

‰„eˆÓ eÎÈÏL‰Â ,Ìia e‰eÎÈÏL‰ Ì‡ ÔÎÂ .BzL‡27 ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»
¯·‡ epnÓ eÏÚ‰Â ÂÈ¯Á‡28ÔÓ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L «¬»¿∆¡ƒ∆≈∆∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈ƒ

ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰««¿ƒ¿∆¬≈∆¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ
BzL‡ ˙‡29. ∆ƒ¿

סוף 25) להם ושאין מותרת אשתו - סוף להם שיש "מים
אסורה". שעות.26)אשתו כשלוש רשת.27)והוא

הוא.28) המושלך של זה שאבר מובהק סימן ידי על והכירו
לאחר 29) אלא מותרת שאינה והרשב"א הרמב"ן וכתבו

חודש. עשר שנים

.ÊÈ·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯30Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡ »∆»«¿…¬»¿≈ƒ¿«≈»∆
ÏÙ .e‰eÏÎ‡È ‡lL ¯LÙ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ»»∆¿»∆……¿»«

ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ˙¯ÈÙÁÏ31,L‡‰ ÔL·k CB˙Ï B‡ , «¬ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿«»≈
ÔÓL B‡ ÔÈÈ ‰‡ÏÓ ˙Á˙B¯ ‰¯BÈ CB˙Ï B‡32B‡ , ¿»««¿≈»«ƒ∆∆

ÔÈÓÈÒ ÈL Ba eËÁML33Á¯·e „ÓÚ elÙ‡ ,Ôa¯ B‡ ∆»¬¿≈ƒ»ƒÀ»¬ƒ»«»«
Ïk ÔÎÂ .˙eÓÏ BÙBÒ È‡ceL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ -¿ƒƒ»»∆≈∆««»¿≈…
˙eÓÈ ‡l‡ ,‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆»»

.ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ el‡ È¯‰ - ·B¯˜ ÔÓÊa „iÓƒ»ƒ¿«»¬≈≈¿ƒƒ»»

חיות.30) כשעומד 31)מאורת בנפילתו שדוחקם ידי על
אותו. מזיקים מים 32)עליהם של ליורה הדין והוא

האש. על העומדת והוושט.33)רותחים, הקנה

.ÁÈ·eÏˆ e‰e‡¯34Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â »»¿»≈««ƒ
.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ - ÌÈvÁ Ba e¯È B‡ e‰e¯˜cL∆¿»»ƒƒ≈≈ƒ»»∆≈
‰‡ˆBÈ LÙp‰L ÌB˜Óa ÏÎB‡ ÛBÚ‰ e‡¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿»∆«∆∆¿»
‰Ê È¯‰ - ÂÈÚÓ Èa B‡ BaÏ B‡ BÁÓ ÔB‚k ,B˙ÏÈËaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿≈≈»¬≈∆

.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ»»∆≈

תלוי.34)

.ËÈB‡ ‰ÓÁÏna ˙nL ÂÈ˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»»
˙ÓÂ ÏB„b‰ Ìia Ú·hL B‡ ,˙ÏtÓa35‡ˆBiÎÂ , ¿«…∆∆»««»«»»≈¿«≈

- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ Ì‡ :‰˙ÈÓÏ Ôa¯L el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆À»¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ
ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,ÔÓ‡36- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ…»«¿«¿ƒ

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‡Op˙ ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈

עלה.35) ולא נפשו שתצא כדי שם על 36)ששהה ואף
וקברתיו, במלחמה בעלי מת לומר נאמנת אינה שאשה פי
וחשקה  גופה צער מתוך האשה כי ביניהם, לחלק יש
אחר  אדם שקברה או קברתיו, ולומר לשקר עלולה להינשא
למה  המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת

כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד
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oiyexibקיח zekld - miyp xtq - elqk h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÎdÏÚa Ú·hL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡ Ìia37B¯ÎÊ „·‡Â , «»¿«ƒ∆≈»∆¿…»»¿»«ƒ¿

BÓk ,BÊ ˙e„Ú ÏÚ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - BÓL ÁkzLÂ¿ƒ¿««¿¬≈…ƒ»≈«≈¿
e¯‡aL38‰È‰ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆≈«¿¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒ»»

,'Ìia ÈBÏt Ú·Ë' ¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰»«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»«¿ƒ«»
‰¯B‰L ÌÎÁÂ .‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ¿ƒ»«ƒ¬≈…≈≈¿»»∆»

B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰lÁzÎÏ d‡ÈO‰Ï39. ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ

נפשו.37) שתצא כדי שיעור עליו אם 38)ששהה ואפילו
מעידים  ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים

המיתה. על ולא הטביעה על שטעה 39)אלא הודה ואם
פי על אף אותו.- מנדין אין פיו על נישאת שכבר

.‡ÎBzÁct Ì‡ :˙Ó B‡ ‚e¯‰ e‰e‡ˆÓ40BÓËÁÂ ¿»»≈ƒ««¿¿»¿
- ÈBÏt ‡e‰L Ô‰a e‰e¯Èk‰Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈt Ûeˆ¯Ùe«¿»»«»ƒ¿ƒƒ»∆∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ41Èt ÏÚ Û‡ ,el‡Ó „Á‡ Ïh Ì‡Â ; ¿ƒƒ»»¿ƒƒ«∆»≈≈««ƒ
ÂÈÏÎ·e BÙe‚a ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LiL42‡ÓeL elÙ‡Â ,43- ∆≈»∆ƒ»ƒ¿¿≈»«¬ƒ»

ÌÈ¯·c ‰na .‡e‰ ¯Á‡ ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»∆»«≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡44¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a e‰e‡¯La ? ¬ƒ¿∆»¿¿»»ƒ««

ÔÈ‡ - ‰LÏL ¯Á‡ Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡ B‡ B˙‚È¯‰¬ƒ»««ƒ»¬»««¿»≈
.‰pzLÓ ÂÈt Ûeˆ¯tL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«∆

הרי 41)מצחו.40) בם", ענתה פניהם "הכרת כתוב: שכן
פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות בגדיו.42)שאין

במקצת.43) מובהק סימן שהיא על 44)יבלת, שמעידים
וחוטמו. פניו פרצוף

.·Î‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia Ú·Ë»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - BÓËÁÂ ÂÈt e¯Èk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»

‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÈna ‰pzLÓ BÈ‡L46Ì‡Â . ∆≈ƒ¿«∆««ƒ∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ
‰¯OÚ ÌÈzL Ìi‰ ÔÓ CÏL‰L ¯Á‡ ‰Laia ‰‰L»»««»»««∆À¿«ƒ«»¿≈∆¿≈

Át˙Â ˙BÚL47.‰pzL È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - »¿ƒ¿«≈¿ƒƒ»»∆¬≈ƒ¿«»
ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï B¯Èk‰Ï È„k B˙¯eˆa ÔÈÏkzÒnLk48- ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈¿«ƒ¿»ƒ»»

¯p‰ ¯B‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿ƒ¬ƒ««¿»¿«≈
.‰·l‰ ¯B‡Ï B‡¿«¿»»

ואין 46)לטביעתו.45) הפנים צורת צומתים שהמים
ולהשתנות. לנפוח אותם פניו.47)מניחים נפחו

נהרג.48) או כשמת

.‚Î¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ „Á‡ e‡¯49ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ
LÁ BÎL È¯‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt Ôa∆¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬≈¿»»»
‡ÏÂ ‰pzLpL e‰e‡ˆÓe eÎÏ‰Â ,˙Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿»¿¿»∆ƒ¿«»¿…

BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ el‡ È¯‰ - e‰e¯Èk‰50. ƒƒ¬≈≈«ƒƒ∆ƒ¿

אומר.49) הוא עצמו בפנים 50)על שנשכו שאפשר
צורתו. שנשתנה ונתפח

.„Î:ÌÈL‡ B‡ ÔÈc ˙Èa ÈÏ e¯Ó‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡a»∆»¿»«»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ôa ˜ÁˆÈ ˙nL Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏzLk¿∆≈≈¿»¿ƒ¡…»∆∆≈ƒ¿»∆
Ú„BÈ BÈ‡ ÁÈÏM‰Â ,eÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡·e ;Ï‡ÎÈÓƒ»≈»«»ƒ«¿»«»¿«»ƒ«≈≈«
ÌLa Úe„i‰ ÈBÏt ÌÈÚ„BÈ e‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»«¿≈

Ôa ˜ÁˆÈ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BzL‡ È¯‰ - ‰Ê∆¬≈ƒ¿À∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»∆
˙nL ‡e‰ ¯Á‡ Ï‡ÎÈÓ51. ƒ»≈«≈∆≈

ואפילו 51) זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
השני. של אשתו את משיאים - חי מהם אחד אם הוחזקו,
או  חי הוא אם מהם אחד בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל
הוא  מי שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת,

המת.

.‰Î‡·e ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ enÚÓ Ï‡¯OÈÂ Ì"ekÚ ‡ˆÈ»»«¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«≈»
ÈnÚ ‡ˆiL LÈ‡ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰Â Ì"ekÚ‰»«¿≈ƒ«¿ƒÀ¿»«ƒ∆»»ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ˙Ó Ô‡kÓƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿¿««ƒ∆≈
¯Ó‡iL ,‡e‰Â .LÈ‡‰ B˙B‡ Ú„BÈ Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¿∆…«

'ÂÈz¯·˜'52. ¿«¿ƒ

עד 52) נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
פי  על אומר הוא שמא חוששים כי "קברתיו", שיאמר
כל  בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן

"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר

.ÂÎÌB˜nÓ „Á‡k Ì„‡ Èa ‰¯OÚ e‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬»»¿≈»»¿∆»ƒ»
ÌÈlÓb ÌÈ‡OB B‡ ¯ÏB˜a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰¯OÚL ,¯Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe¯·˜e55- ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן
במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או

לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי ואין הואיל
מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני בשישים "מעשה

על  חבל ואמר גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÂÈÓÈÒ eÈ‰ CÎÂ B˙¯eˆ CÎÂ Ck ,ÈBÏt¿ƒ»»»»¿»»ƒ»»≈¿ƒ
‡e‰L „Ú‰ „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÈBÏt ˙Úc‰ „Ó‡a¿…∆«««¿ƒ«∆»ƒ»≈∆

LÂ BÓL ¯ÈkÊÈÂ ÈBÏt„Á‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÈÚ Ì ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ»«∆»
˙ÓÂ ˙ÈBÏt ¯ÈÚÓ enÚ ‡ˆÈ57d˙B‡a ÔÈOtÁÓ - »»ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»

BzL‡ ‡Opz - ‡e‰ ‡l‡ ÌMÓ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,¯ÈÚ‰58. »ƒƒ…»»ƒ»∆»ƒ»≈ƒ¿

כלל.57) שמו הזכיר לפי 58)ולא מסיח בגוי הדין "והוא
תומו".

.ÁÎ¯ËLa ·e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ
- Ï‡¯OÈ ·˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚¯‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈

BzL‡ ‡Opz ‰Ê È¯‰60e˜„·e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿
,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
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.ÎdÏÚa Ú·hL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡ Ìia37B¯ÎÊ „·‡Â , «»¿«ƒ∆≈»∆¿…»»¿»«ƒ¿

BÓk ,BÊ ˙e„Ú ÏÚ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - BÓL ÁkzLÂ¿ƒ¿««¿¬≈…ƒ»≈«≈¿
e¯‡aL38‰È‰ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆≈«¿¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒ»»

,'Ìia ÈBÏt Ú·Ë' ¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰»«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»«¿ƒ«»
‰¯B‰L ÌÎÁÂ .‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ¿ƒ»«ƒ¬≈…≈≈¿»»∆»

B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰lÁzÎÏ d‡ÈO‰Ï39. ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ

נפשו.37) שתצא כדי שיעור עליו אם 38)ששהה ואפילו
מעידים  ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים

המיתה. על ולא הטביעה על שטעה 39)אלא הודה ואם
פי על אף אותו.- מנדין אין פיו על נישאת שכבר

.‡ÎBzÁct Ì‡ :˙Ó B‡ ‚e¯‰ e‰e‡ˆÓ40BÓËÁÂ ¿»»≈ƒ««¿¿»¿
- ÈBÏt ‡e‰L Ô‰a e‰e¯Èk‰Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈt Ûeˆ¯Ùe«¿»»«»ƒ¿ƒƒ»∆∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ41Èt ÏÚ Û‡ ,el‡Ó „Á‡ Ïh Ì‡Â ; ¿ƒƒ»»¿ƒƒ«∆»≈≈««ƒ
ÂÈÏÎ·e BÙe‚a ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LiL42‡ÓeL elÙ‡Â ,43- ∆≈»∆ƒ»ƒ¿¿≈»«¬ƒ»

ÌÈ¯·c ‰na .‡e‰ ¯Á‡ ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»∆»«≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡44¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a e‰e‡¯La ? ¬ƒ¿∆»¿¿»»ƒ««

ÔÈ‡ - ‰LÏL ¯Á‡ Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡ B‡ B˙‚È¯‰¬ƒ»««ƒ»¬»««¿»≈
.‰pzLÓ ÂÈt Ûeˆ¯tL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«∆

הרי 41)מצחו.40) בם", ענתה פניהם "הכרת כתוב: שכן
פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות בגדיו.42)שאין

במקצת.43) מובהק סימן שהיא על 44)יבלת, שמעידים
וחוטמו. פניו פרצוף

.·Î‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia Ú·Ë»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - BÓËÁÂ ÂÈt e¯Èk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»

‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÈna ‰pzLÓ BÈ‡L46Ì‡Â . ∆≈ƒ¿«∆««ƒ∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ
‰¯OÚ ÌÈzL Ìi‰ ÔÓ CÏL‰L ¯Á‡ ‰Laia ‰‰L»»««»»««∆À¿«ƒ«»¿≈∆¿≈

Át˙Â ˙BÚL47.‰pzL È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - »¿ƒ¿«≈¿ƒƒ»»∆¬≈ƒ¿«»
ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï B¯Èk‰Ï È„k B˙¯eˆa ÔÈÏkzÒnLk48- ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈¿«ƒ¿»ƒ»»

¯p‰ ¯B‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿ƒ¬ƒ««¿»¿«≈
.‰·l‰ ¯B‡Ï B‡¿«¿»»

ואין 46)לטביעתו.45) הפנים צורת צומתים שהמים
ולהשתנות. לנפוח אותם פניו.47)מניחים נפחו

נהרג.48) או כשמת

.‚Î¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ „Á‡ e‡¯49ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ
LÁ BÎL È¯‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt Ôa∆¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬≈¿»»»
‡ÏÂ ‰pzLpL e‰e‡ˆÓe eÎÏ‰Â ,˙Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿»¿¿»∆ƒ¿«»¿…

BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ el‡ È¯‰ - e‰e¯Èk‰50. ƒƒ¬≈≈«ƒƒ∆ƒ¿

אומר.49) הוא עצמו בפנים 50)על שנשכו שאפשר
צורתו. שנשתנה ונתפח

.„Î:ÌÈL‡ B‡ ÔÈc ˙Èa ÈÏ e¯Ó‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡a»∆»¿»«»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ôa ˜ÁˆÈ ˙nL Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏzLk¿∆≈≈¿»¿ƒ¡…»∆∆≈ƒ¿»∆
Ú„BÈ BÈ‡ ÁÈÏM‰Â ,eÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡·e ;Ï‡ÎÈÓƒ»≈»«»ƒ«¿»«»¿«»ƒ«≈≈«
ÌLa Úe„i‰ ÈBÏt ÌÈÚ„BÈ e‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»«¿≈

Ôa ˜ÁˆÈ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BzL‡ È¯‰ - ‰Ê∆¬≈ƒ¿À∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»∆
˙nL ‡e‰ ¯Á‡ Ï‡ÎÈÓ51. ƒ»≈«≈∆≈

ואפילו 51) זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
השני. של אשתו את משיאים - חי מהם אחד אם הוחזקו,
או  חי הוא אם מהם אחד בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל
הוא  מי שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת,

המת.

.‰Î‡·e ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ enÚÓ Ï‡¯OÈÂ Ì"ekÚ ‡ˆÈ»»«¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«≈»
ÈnÚ ‡ˆiL LÈ‡ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰Â Ì"ekÚ‰»«¿≈ƒ«¿ƒÀ¿»«ƒ∆»»ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ˙Ó Ô‡kÓƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿¿««ƒ∆≈
¯Ó‡iL ,‡e‰Â .LÈ‡‰ B˙B‡ Ú„BÈ Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¿∆…«

'ÂÈz¯·˜'52. ¿«¿ƒ

עד 52) נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
פי  על אומר הוא שמא חוששים כי "קברתיו", שיאמר
כל  בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן

"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר

.ÂÎÌB˜nÓ „Á‡k Ì„‡ Èa ‰¯OÚ e‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬»»¿≈»»¿∆»ƒ»
ÌÈlÓb ÌÈ‡OB B‡ ¯ÏB˜a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰¯OÚL ,¯Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe¯·˜e55- ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן
במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או

לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי ואין הואיל
מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני בשישים "מעשה

על  חבל ואמר גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÂÈÓÈÒ eÈ‰ CÎÂ B˙¯eˆ CÎÂ Ck ,ÈBÏt¿ƒ»»»»¿»»ƒ»»≈¿ƒ
‡e‰L „Ú‰ „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÈBÏt ˙Úc‰ „Ó‡a¿…∆«««¿ƒ«∆»ƒ»≈∆

LÂ BÓL ¯ÈkÊÈÂ ÈBÏt„Á‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÈÚ Ì ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ»«∆»
˙ÓÂ ˙ÈBÏt ¯ÈÚÓ enÚ ‡ˆÈ57d˙B‡a ÔÈOtÁÓ - »»ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»

BzL‡ ‡Opz - ‡e‰ ‡l‡ ÌMÓ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,¯ÈÚ‰58. »ƒƒ…»»ƒ»∆»ƒ»≈ƒ¿

כלל.57) שמו הזכיר לפי 58)ולא מסיח בגוי הדין "והוא
תומו".

.ÁÎ¯ËLa ·e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ
- Ï‡¯OÈ ·˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚¯‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈

BzL‡ ‡Opz ‰Ê È¯‰60e˜„·e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿
,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
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B˙·È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ·˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰LÈ¯„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰¯È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

Ï˜‰Ï ‡l‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈
.‰e‚Ú ˙¯z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»

מועיל.59) הכתב אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב שהיה
שהתורה 60) הכתב, מן מתקבלת עדות שאין פי על אף

- כתבם" מפי ולא "מפיהם - עדים" שניים פי "על אמרה
זה  וכל עד. מפי בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות
הוכשר  שלא תינשא, לא - גוי כתבו אבל ישראל, כשכתבו

תומו. לפי במסיח אלא אם 61)גוי לראות העדים בדיקות
פעמים  ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם

בדבריהם. סתירות אין אם והמקום,62)לראות הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום ודורש 63)באיזה המחמיר "וכל

חכמים  דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר
לדרוש  צריך לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה

ולחקור.

.ËÎ‰Â¯Ú‰ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰L EÈÈÚa ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿≈∆∆ƒƒ¬»ƒ»∆¿»
‰¯eÓÁ‰64‰M‡ ˙e„Úa65B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú B‡ «¬»¿≈ƒ»∆∆ƒ¿»

,·˙k‰ ÈtÓe ,„Ú ÈtÓ „ÚÂ ,Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚ««≈ƒ«¿ƒÀ¿≈ƒƒ≈ƒƒ«¿»
„ ‡Ï·e‰„Èt˜‰ ‡lL ,e¯‡aL BÓk ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯ ¿…¿ƒ»«¬ƒ»¿∆≈«¿∆…ƒ¿ƒ»

˙e„Ú‰ ÈËtLÓ ¯‡Le ÌÈ„Ú ÈL ˙„Ú‰ ÏÚ ‰¯Bz66 »««»«¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿≈»≈
BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡67‡l‡ ∆»¿»»∆≈«»»«¬…«À¿∆»

˙‡ ‚¯‰ ‰fL e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,Ô˙e„Ú·e ÌÈ„Ú‰ ÈtÓƒƒ»≈ƒ¿≈»¿∆≈ƒ∆∆»«∆
‰Ê68ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡L ¯·c Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ B‡ ∆ƒ¿»∆∆¬»»»∆∆¿»«¬…«

ËÓM‰Ï ÏBÎÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,‰f‰ „Ú‰ ÈtÓ ‡lL BÈ¯aÀ¿∆…ƒƒ»≈«∆¿≈»≈»¿ƒ»≈
ÈBÏt ˙nL „ÈÚ‰L ‰Ê ÔB‚k ,˙Ó‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡69 ƒ≈«»»¡∆¿∆∆≈ƒ∆≈¿ƒ

„ÈÚiL ‡e‰ ˜BÁ¯ ¯·cL ,ÂÈÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï -…ƒ¿ƒ»»»»∆»»»∆»ƒ
¯˜La „Ú‰ Ba70‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ el˜‰ CÎÈÙÏ . »≈¿∆∆¿ƒ»≈≈¬»ƒ¿»»∆

‡Ï·e ·˙k‰ ÔÓe ‰ÁÙL ÈtÓ ,„Á‡ „Ú Ba eÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒƒƒ¿»ƒ«¿»¿…
Ï‡¯OÈ ˙Ba ‰¯‡Mz ‡lL È„k ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„¿ƒ»«¬ƒ»¿≈∆…ƒ»«¿»¿ƒ¿»≈

˙Be‚Ú71. ¬

דין.64) בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה איסור
זו.65) בעדות נאמנת וחקירה.66)שאשה דרישה כגון
אף 68)=בירורו.67) יודעים היינו לא העדאתם שלולא

הרוצח. זהו אם יתגלה 69)פעם - לפנינו חי יבוא שאם
אנשים 70)שקרו. אין להיגלות העשוי "דבר ז"ל: כאמרם

בו". ככה 71)משקרים על חכמים ראו מה תאמר שלא
שהוחזק  בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל

א  עד להאמין לא איסור להיגלות,בו העשוי בדבר אפילו חד
שומן  זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב חתיכת כגון
התרת  שמשום רבנו, מנמק לפיכך נאמן, אינו - חלב ולא

בזה. להקל חכמים ראו עגונה

ּגרּוׁשין  הלכֹות ְְִִִֵסליקּו

-miypxtq
dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

‰ÂˆÓe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»

ıÏÁÏ (· .ÌaÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙Á‡1. ««…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«¬…
˙eL¯ ¯ÈÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È ‡Opz ‡lL (‚∆…ƒ»≈¿»»¿ƒ»«∆»ƒ¿
˙‡¯˜ ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰M‡‰Â .‰ÈÏÚÓ Ì·i‰«»»≈»∆»¿»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰wÊ ˙‡¯˜ Ì·i‰ ˙eL¯e ,ÌeaÈÏ ‰˜e˜Ê2. ¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

חליצה,1) למצות קודמת ייבום שמצות לחלוץ", - "לייבם
ה"ב. "ואם 2)כדלהלן ח) לו, (איוב ככתוב קשר, לשון

כל  שכן ס"א), קנז, סי' לאהע"ז (רמ"א בזיקים" אסורים
שתחלוץ, או שייבמה עד היבם לרשות ואגודה קשורה יבמה

בסמוך. כמבואר

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
חליצה,3) למצות קודמת ושהיא יבום מצות רבינו בו כלל

נשים, כמה המת לאח יש זוקק, אח ואיזה פוטר זרע איזה
וגרשה  יבמתו כנס לפניו, נשותיהם ונפלו אחים כמה לו מתו
חדשי  וחליצתם, קטנה ושל קטן של יבומו להחזירה, מותר

מעוברת. של וחליצתה יבומה הבחנה,

.‡Ó ‰OÚ ˙ÂˆÓÌaÈiL ‰¯Bz‰ Ô4ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì„‡ ƒ¿«¬≈ƒ«»∆¿«≈»»≈∆»ƒ
ÂÈ·‡Ó5ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,6˙Ó Ì‡ , ≈»ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒƒ≈

.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È ,BÏ ÔÈ‡ Ô·e :¯Ó‡pL ;Ú¯Ê ‡Ïa¿…∆«∆∆¡«≈≈¿»»»…»∆»
BzÓ·È Lc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓe7BzL‡ BfL , ƒ«»≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿

ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ d˙B‡ e˜‰L ‡È‰8‰ÈÏÚ ‡B·È ‡l‡ ,9 ƒ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒ∆»»»∆»
˙nL dÏÚa ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙Îe10. ¿À»»«ƒ¿≈«¿»∆≈

ולקחה 4) עליה, יבוא "יבמה ה) כה, (דברים הכתוב מלשון
ויבמה". לאשה ב.5)לו יז, ב.6)יבמות יג, שם

בשטר.7) או ממילא 8)בכסף הוזקקה בעלה במיתת
לט.). (יבמות עדים 9)לאחיו שני בפני עמה מתייחד

בהגהותיו  הגיבורים' ('שלטי ביאה קידושי בכל כמו ובועלה
מן  אלא אינו זה כל כאמור, פי"ג). סוף יבמות לרי"ף
שיקדשנה  עד יבמתו על היבם יבוא לא מדרבנן אבל התורה,
ה"א. פ"ב, להלן כמבואר בשטר, או בכסף תחילה

אינו 10) השמים, מן אשה לו והקנו שהואיל א. לט, יבמות
בכל  למכרם יוכל ולא לכתובתה נכסיו ישעבד שהיבם בדין
הראשון  בעלה נכסי על כתובתה שעבוד אלא שירצה, עת
אבל  יבום, אחר בין יבום קודם בין למכרם יכול היבם ואין
מאה  כתובה יבמה לה יכתוב מהראשון, כתובה לה אין אם
פכ"ב  למעלה כמבואר לכתובתה, אחראים נכסיו וכל זוז,

הי"ד. אישות מהל'

.·ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï11‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL B‡12‰Ê È¯‰ - …»»¿«≈∆…»¿»ƒ¬≈∆
ıÏBÁ13dÏ14‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈
¯Á‡Ï15‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ıÏÁÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«≈ƒ¿«¬≈ƒ«»«¬…ƒ…»»

ÌeaÈ ˙ÂˆÓe .'B‚Â BÏÚ ‰ˆÏÁÂ :¯Ó‡pL ,ÌaÈÏ¿«≈∆∆¡«¿»¿»«¬¿ƒ¿«ƒ
˙Ó„B˜16.‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÏ ∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

לקחת 11) האיש יחפוץ לא "ואם ט): ז, כה, (דברים שנאמר
נעלו". וחלצה - יבמתו ונגשה - יבמתו שאמרה 12)את

שהיה  או מגידֿמשנה), – ה"י פ"ב (להלן עלי הוא מאוס
רוקח'). 'מעשה – הי"ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא

בחליצה, מסייע שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
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בכל  שונה לפיכך ה"ח), פ"ד (להלן לחלוץ שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ'. מקום
וב'נמוקי  שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ" "החרש קד:)

שם). ה"י.14)יוסף' פ"ב, לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב. לט, יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף שאול. כאבא ולא רבנן
ערוה  באיסור כפוגע זה אין ממון, לשם או נוי לשם אלא
הערוה  איסור ממנה שנסתלק שמאחר "לפי אח) אשת (איסור
שלא  נתכוין ואפילו מותר הוא הרי בנים, בלא  אחיו כשמת
למצות  קודמת יבום שמצות הדין, יהיה ולפיכך מצוה, לשם
פ"א, בכורות למשנה, בפירושו (רבינו זמן" בכל חליצה
צד. ובהערה הט"ז גירושין מהל' פ"י למעלה וראה מ"ז).
רצתה  לא אם חליצה, למצות קודמת יבום שמצות ולפי
אנו  אבל ה"י, פ"ב להלן מורדת, כדין דינה להתייבם, היבמה

"ואם פוסקי  יבום, למצות קודמת חליצה שמצות להלכה ם
אלאֿאםֿכן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס"א). קפה סי' (אהע"ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע ניכר

.‚„Á‡Â Ôa‰ „Á‡ - 'BÏ ÔÈ‡ Ô·e' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
˙a‰17Ôa‰ Ú¯Ê B‡ ,18Ú¯Ê BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ Ú¯Ê B‡ ««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«

ÌB˜Ó ÏkÓ19‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈ·e , ƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»

¯ÊÓÓ Ú¯Ê BÏ20‰Ê È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ∆««¿≈≈»ƒ«»¬≈∆
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ21. ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

(דברים 17) שנאמר הרשב"ם: ומפרש א. קט, בבאֿבתרא
שמא  אחריו בדוק כלומר, עליו, עיין - לו" אין "ובן ה) כה,

שהוא. כל זכר לו זרע.18)נשאר אחריו והניח הבן, שמת
ירושה,19) לדין יבום דין והשוו נחלה, לענין א. קטו, שם

כי  ג. אות פ"ב יבמות ברא"ש וכן שם. ב'תוספות' כמבואר
צורך  ואין מישראל, מחוי שמו אין זרע, אחריו שנשאר כל

שם. לו להקים אחיו והוליד 20)שיבוא הערוה על שבא
היתה  שהערוה כאן, ומדובר ממזר. הוא והרי בן, ממנה
ממנו. שילדה בטוחים ואנו וכדומה, פילגש כמו לו, מיוחדת
עם  זינתה כך עמו, שזינתה כשם לחוש יש - כן לא שאם
מתייבמת, ולא וחולצת ספק, לא ודאי, בנו זה ואין אחר
ל'טור' בהגהותיו הגדולה' ('כנסת ה"ד פ"ג לקמן כמבואר

ט). אות קנו סי' לו 21)אהע"ז שיש "מי ב: כב, יבמות
"מכל  - הייבום" מן אביו אשת את פוטר מקום, מכל בן
עיין  - לו" אין "ובן שנאמר: משום ממזר, לרבות מקום"
מכיון  אולם שם, נזכר לא עבודהֿזרה עובד ובן עליו.
בן  לו שיש ממי חוץ דבר, לכל ובנו במשנה: שם ששנינו
בנו  אבל בניו, אינם אלו שרק נראה - הגוים ומן השפחה מן
ואף  יבום. לענין כבנו הוא הרי - דתו והמיר מישראלית
ובפ"ד  ב. מז, ביבמות כמפורש כישראל, דינו קידושין לענין
וראה  סק"ח). קנו סי' באהע"ז (הגר"א הט"ו אישות מהל'

ובביאורנו. ה"ו לקמן

.„˙‡ ¯ËBt BÈ‡ ˙È˙ek‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba Ï·‡¬»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ≈≈∆
ÌÈ„·Ú - ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ Ú¯fL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ

ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek - ˙È˙ek‰23¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈
‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ - «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈

Ea ˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿
È¯Á‡Ó25Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ -26Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««ƒ

- ˙È˙ek‰ ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,B¯¯ÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ

B¯¯ÁL ¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â28. ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ¿¿

אחריו.22) מתייחס שלו.23)ואינו בשפחה 24)אינם
ואמרה  מדבר, הכתוב - עברי לעבד אדוניה שייחדה כנענית
אין  כי לחפשי, בצאתו אביו עם חפשי הבן יצא שלא תורה

וברש"י). סח: (קידושין כלל בנו ממנו 25)זה ולמעלה
אם  הוא: כך הדברים ושיעור לבנך", תקח לא "ובתו כתוב:
הזרע  שאין מאחרי, בנך את החותן יסיר אזי לבנך, בתו תקח
(קידושין  הנכרית אחר אלא בנך אחר מתייחס מהם הבא

שם). ב'תוספות' רבינוֿתם וכפירוש בניו.26)שם, שאינם
כב:).27) (יבמות בנים לו אין אע"פ 28)כאילו כלומר,

פוטרה  אינו זאת בכל שחררו, שהרי גמור, ישראל שהוא
שיש  "מי גאונים קצת ולדעת כבנו. נחשב שאינו לפי מיבום
שמא  אשתו, תתייבם ולא לו, חוששים משפחתו בן לו
עושה  אדם שאין . . . עליה בא ואחרֿכך שפחתו שחרר
מהל' בפ"י דבריהם את רבינו והביא זנות". בעילת בעילתו
רחוקים  האלה הדברים "וכל עליהם: וכתב הי"ט, גירושין
חזקה  חכמים אמרו שלא עליהם, לסמוך ראוי ואין . . . הם
שאינה  גויה או בשפחה . . . בלבד שגירשה באשתו אלא זו
בוודאי  שיודע עד . . . כלל להן חוששין אין קידושין בת

נתגיירה". או אמו שנשתחררה

.‰Ì‡ :˙¯aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ‰ÏÈt‰29¯Á‡ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - B˙BÓ30ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«

Bn‡ È¯‰ - „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt31È¯·cÓ Ï·‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú - ÌÈ¯ÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï33‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»

‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ Ì‡ :„ÏB34 «ƒ«¿ƒ¬≈∆»»«»»
˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈL ¯ËBÙe≈¿≈»ƒƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ· elÙ‡ ,ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈

È¯‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ35‰Ê È¯‰ - ≈…ƒ≈∆»«ƒ««¬»¬ƒ¬≈∆
È¯·cÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ36ÌaÈ˙z ‡Ï Ï·‡ ,37. ¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

נפל.29) הוא והרי מת, בלא 30)שנולד בעלה מת שהרי
הכ"ב. לקמן וראה לה:) (יבמות קיימא של מן 31)ולד

הואיל  אמו, לעיבור השמיני בחודש שנולד ואע"פ התורה.
ולד  זה הרי ובצפרניו, בשערו "שלם שהוא סימניו ונגמרו
אמו. בבטן נתעכב =) שנשתהה" אלא הוא שבעה ובן שלם,
הש"ס  סוגיית ע"פ הי"ג, פ"א מילה הל' רבינו מלשון -

פ:). עיבורו.32)יבמות אמו,33)חדשי שנתעברה מיום
(נדה  קיימא של ולד הוא הרי סימניו, נגמרו לא אפילו ואז
ס"ד: קנו, סי' באהע"ז הרמ"א וכתב קלו.). ושבת מד:
יום  רק התשיעי בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
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בכל  שונה לפיכך ה"ח), פ"ד (להלן לחלוץ שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ'. מקום
וב'נמוקי  שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ" "החרש קד:)

שם). ה"י.14)יוסף' פ"ב, לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב. לט, יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף שאול. כאבא ולא רבנן
ערוה  באיסור כפוגע זה אין ממון, לשם או נוי לשם אלא
הערוה  איסור ממנה שנסתלק שמאחר "לפי אח) אשת (איסור
שלא  נתכוין ואפילו מותר הוא הרי בנים, בלא  אחיו כשמת
למצות  קודמת יבום שמצות הדין, יהיה ולפיכך מצוה, לשם
פ"א, בכורות למשנה, בפירושו (רבינו זמן" בכל חליצה
צד. ובהערה הט"ז גירושין מהל' פ"י למעלה וראה מ"ז).
רצתה  לא אם חליצה, למצות קודמת יבום שמצות ולפי
אנו  אבל ה"י, פ"ב להלן מורדת, כדין דינה להתייבם, היבמה

"ואם פוסקי  יבום, למצות קודמת חליצה שמצות להלכה ם
אלאֿאםֿכן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס"א). קפה סי' (אהע"ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע ניכר

.‚„Á‡Â Ôa‰ „Á‡ - 'BÏ ÔÈ‡ Ô·e' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
˙a‰17Ôa‰ Ú¯Ê B‡ ,18Ú¯Ê BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ Ú¯Ê B‡ ««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«

ÌB˜Ó ÏkÓ19‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈ·e , ƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»

¯ÊÓÓ Ú¯Ê BÏ20‰Ê È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ∆««¿≈≈»ƒ«»¬≈∆
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ21. ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

(דברים 17) שנאמר הרשב"ם: ומפרש א. קט, בבאֿבתרא
שמא  אחריו בדוק כלומר, עליו, עיין - לו" אין "ובן ה) כה,

שהוא. כל זכר לו זרע.18)נשאר אחריו והניח הבן, שמת
ירושה,19) לדין יבום דין והשוו נחלה, לענין א. קטו, שם

כי  ג. אות פ"ב יבמות ברא"ש וכן שם. ב'תוספות' כמבואר
צורך  ואין מישראל, מחוי שמו אין זרע, אחריו שנשאר כל

שם. לו להקים אחיו והוליד 20)שיבוא הערוה על שבא
היתה  שהערוה כאן, ומדובר ממזר. הוא והרי בן, ממנה
ממנו. שילדה בטוחים ואנו וכדומה, פילגש כמו לו, מיוחדת
עם  זינתה כך עמו, שזינתה כשם לחוש יש - כן לא שאם
מתייבמת, ולא וחולצת ספק, לא ודאי, בנו זה ואין אחר
ל'טור' בהגהותיו הגדולה' ('כנסת ה"ד פ"ג לקמן כמבואר

ט). אות קנו סי' לו 21)אהע"ז שיש "מי ב: כב, יבמות
"מכל  - הייבום" מן אביו אשת את פוטר מקום, מכל בן
עיין  - לו" אין "ובן שנאמר: משום ממזר, לרבות מקום"
מכיון  אולם שם, נזכר לא עבודהֿזרה עובד ובן עליו.
בן  לו שיש ממי חוץ דבר, לכל ובנו במשנה: שם ששנינו
בנו  אבל בניו, אינם אלו שרק נראה - הגוים ומן השפחה מן
ואף  יבום. לענין כבנו הוא הרי - דתו והמיר מישראלית
ובפ"ד  ב. מז, ביבמות כמפורש כישראל, דינו קידושין לענין
וראה  סק"ח). קנו סי' באהע"ז (הגר"א הט"ו אישות מהל'

ובביאורנו. ה"ו לקמן

.„˙‡ ¯ËBt BÈ‡ ˙È˙ek‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba Ï·‡¬»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ≈≈∆
ÌÈ„·Ú - ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ Ú¯fL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ

ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek - ˙È˙ek‰23¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈
‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ - «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈

Ea ˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿
È¯Á‡Ó25Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ -26Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««ƒ

- ˙È˙ek‰ ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,B¯¯ÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ

B¯¯ÁL ¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â28. ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ¿¿

אחריו.22) מתייחס שלו.23)ואינו בשפחה 24)אינם
ואמרה  מדבר, הכתוב - עברי לעבד אדוניה שייחדה כנענית
אין  כי לחפשי, בצאתו אביו עם חפשי הבן יצא שלא תורה

וברש"י). סח: (קידושין כלל בנו ממנו 25)זה ולמעלה
אם  הוא: כך הדברים ושיעור לבנך", תקח לא "ובתו כתוב:
הזרע  שאין מאחרי, בנך את החותן יסיר אזי לבנך, בתו תקח
(קידושין  הנכרית אחר אלא בנך אחר מתייחס מהם הבא

שם). ב'תוספות' רבינוֿתם וכפירוש בניו.26)שם, שאינם
כב:).27) (יבמות בנים לו אין אע"פ 28)כאילו כלומר,

פוטרה  אינו זאת בכל שחררו, שהרי גמור, ישראל שהוא
שיש  "מי גאונים קצת ולדעת כבנו. נחשב שאינו לפי מיבום
שמא  אשתו, תתייבם ולא לו, חוששים משפחתו בן לו
עושה  אדם שאין . . . עליה בא ואחרֿכך שפחתו שחרר
מהל' בפ"י דבריהם את רבינו והביא זנות". בעילת בעילתו
רחוקים  האלה הדברים "וכל עליהם: וכתב הי"ט, גירושין
חזקה  חכמים אמרו שלא עליהם, לסמוך ראוי ואין . . . הם
שאינה  גויה או בשפחה . . . בלבד שגירשה באשתו אלא זו
בוודאי  שיודע עד . . . כלל להן חוששין אין קידושין בת

נתגיירה". או אמו שנשתחררה

.‰Ì‡ :˙¯aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ‰ÏÈt‰29¯Á‡ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - B˙BÓ30ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«

Bn‡ È¯‰ - „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt31È¯·cÓ Ï·‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú - ÌÈ¯ÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï33‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»

‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ Ì‡ :„ÏB34 «ƒ«¿ƒ¬≈∆»»«»»
˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈL ¯ËBÙe≈¿≈»ƒƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ· elÙ‡ ,ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈

È¯‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ35‰Ê È¯‰ - ≈…ƒ≈∆»«ƒ««¬»¬ƒ¬≈∆
È¯·cÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ36ÌaÈ˙z ‡Ï Ï·‡ ,37. ¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

נפל.29) הוא והרי מת, בלא 30)שנולד בעלה מת שהרי
הכ"ב. לקמן וראה לה:) (יבמות קיימא של מן 31)ולד

הואיל  אמו, לעיבור השמיני בחודש שנולד ואע"פ התורה.
ולד  זה הרי ובצפרניו, בשערו "שלם שהוא סימניו ונגמרו
אמו. בבטן נתעכב =) שנשתהה" אלא הוא שבעה ובן שלם,
הש"ס  סוגיית ע"פ הי"ג, פ"א מילה הל' רבינו מלשון -

פ:). עיבורו.32)יבמות אמו,33)חדשי שנתעברה מיום
(נדה  קיימא של ולד הוא הרי סימניו, נגמרו לא אפילו ואז
ס"ד: קנו, סי' באהע"ז הרמ"א וכתב קלו.). ושבת מד:
יום  רק התשיעי בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
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ואע"פ  קיימא. ולד זה הרי בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב.) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב כדברי
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:
(מגידֿמשנה). סימניו נגמרו לא ואפילו נפל". אינו

קלו.).35) (שבת קיים ולד שהיה יתכן אלו, סיבות שאילולא
ב.36) לו, היא 37)יבמות והרי קיימא, בן הוא אולי כי

אע"פ  סימניו, נגמרו שאם אלא היבם. על ערוה באיסור
ורק  התורה, מן שלם ולד הוא הרי - חדשיו לו כלו שלא
שתחלוץ, עד לאחרים להנשא אמו אסורה סופרים מדברי
אין  - חליצה קודם לכהן, נתקדשה כבר אם ולפיכך
שאסור  הכהן בעלה על תיאסר שהרי לחלוץ, אותה מצריכים
דבריהם" ספק משום אשתו זה על אוסרים "אין בחלוצה,
התורה. דין על בזה וסומכים הכ"א) פ"ב, לקמן רבינו (לשון
לא  וגם חדשיו, לו כלו אם ידוע ולא סימניו, נגמרו לא ואם
וחולצת  התורה מן קיימא ולד ספק זה הרי יום, שלשים חי
ואסורה  מיבמה, תחלוץ לכהן, נתקדשה ואפילו התורה, מן
הרי  - חדשיו לו כלו דבר: של כללו מספק. הכהן, לבעלה
חדשיו  כלו לא אם וכן סופרים, מדברי אפילו גמור ולד זה
נגמרו  לא ואפילו גמור, ולד זה הרי מלאים, יום שלשים וחי
שלשים  שהה ולא סימניו שנגמרו חדשים שמונה בן סימניו.
אלא  הוא שבעה (בן התורה מן קיימא ולד זה הרי יום,
אמו  תינשא שלא בו החמירו חכמים אבל שנשתהה),
כמבואר  עליו, נהרג אינו ההורגו וכן שתחלוץ, עד לאחרים
לכל  שלם כוולד חשוב שאינו מכיון ה"ו, רוצח מהל' בפ"ב
מתאבלים  אין וכן עליו, נהרג אדם שיהא בדין אינו דבר,
נודע  לא ואם ה"ז. אבל מהל' בפ"א כמבואר מת, אם - עליו
יום, שלשים חי לא וגם סימניו נגמרו ולא חדשיו, כלו אם
ואינה  התורה מן חולצת ואמו נפל, ספק ולד ספק זה הרי

(מגידֿמשנה). מתייבמת

.Â„·BÚ B‡ ¯ÊÓÓ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ»»¬ƒ«¿≈≈
BL‡¯ ‡ˆiMÓ - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…

Ba¯Â38˜˜BÊ ‰Ê È¯‰ ÂÈÁ‡ ˙eÓiL Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ¿À«¬ƒ»»…∆∆»»ƒ¬≈∆≈
ÌeaÈÏ BzL‡ ˙‡39B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Á‡ BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«ƒ¿»

BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï ÂÈÁ‡ BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓƒ«ƒ≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
BzL‡ ˙‡ ˜˜BÊ40‰M„˜a B˙„Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .41 ≈∆ƒ¿¿««ƒ∆»¿»≈»ƒ¿À»

‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ -42ÂÈÁ‡ BÈ‡ ,43. ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿À»≈»ƒ

הכוונה 38) סק"ב, קנז סי' לאהע"ז בביאורו הגר"א לדעת
בנדה  כמבואר כאחד, בשניהם צורך ואין רובו או ראשו כאן
מהל' בפ"י רבינו פסק וכן איברים". כרוב "הראש א: כט,

ה"ו. ביאה יבום 39)איסורי לדין כלומר, א. כב, יבמות
לו, מתייבמת שאינה ודאי אבל לאחר, להנשא תוכל שלא
אבל  חליצה. ממנו צריכה אלא לו, ואסורה הוא ממזר כי
אחים  ישבו "כי שנאמר: זוקק, אינו אחיו שמת לאחר נולד
פ"ו, לקמן וכמבואר בעולם, יחד שניהם שישבו עד - יחדיו"
זקוקה  אשתו ע"ז, עובד המת בעלה היה אם הדין וכן הט"ז.
הרמ"א  ופסק ס"ה. קנז, סי' אהע"ז בשו"ע כמבואר לאחיו,
לקדש  יכול מומר, אח לו ויש אשה "המקדש ס"ד): (שם,

שלא  ליבום המומר לפני תפול שאם כפול, בתנאי ולהתנות
מזיקתו. פטורה זו והרי מקודשת", כב,40)תהא יבמות

ה"ד. לעיל וכמבואר בהיותה 41)ב. אמו שנתגיירה
עמו. או 42)מעוברת גויה עדיין היתה שכשנתעברה

אמרו 43)שפחה. וכן ה"ח. בסמוך וכמבואר ב. צז, יבמות
בהמה". במעי כוולד שפחה, במעי ולד "כל סט.): (קידושין

.Ê‡l‡) ÔÈÁ‡ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡«ƒƒ»≈≈»¬ƒ«ƒ∆»
˙eÏ·‡Ï44˙e„ÚÏe45ÔÈÚÏ B‡ ‰M¯È ÔÈÚÏ (Ï·‡ , «¬≈¿≈¬»¿ƒ¿«¿À»¿ƒ¿«

ÔÈ‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ46‰ÂÁ‡ ÔÈ‡L ; ƒ«¬ƒ»¬≈≈¿ƒ∆≈»∆≈«¬»
·‡Ó ‡l‡47. ∆»≈»

ה"א.44) אבל, מהל' בפ"ב כמבואר בלבד, מדבריהם
ה"א.45) עדות מהל' בפי"ג כמבואר סופרים, מדברי
מהל'46) (פ"א זה" את זה יורשים אינם האם, מן ש"האחים

ליבום. נשותיהם את זוקקים אין וכן ה"ו), נחלות
וירש 47) "ממשפחתו קט:): (ב"ב אמרו ירושה לענין

אינה  אם משפחת משפחה, קרויה אב "משפחת - אותה"
וביבום  אבותם". לבית למשפחותם דכתיב משפחה, קרויה
אחוה" - "אחוה 'גזירהֿשוה' יז:) (יבמות למדו וחליצה,
בבני  ונאמר יחדיו", אחים ישבו "כי כאן נאמר יעקב, מבני
יעקב  בבני להלן מה - אבינו" בני אחים עשר "שנים יעקב

האב. מן באחים וחליצה ביבום כאן אף האב, מן באחים

.ÁÔ‰Ï ÔÈ‡ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·ÚÂ e¯ib˙pL ÌÈ¯b≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡48„Á‡ elÙ‡Â . «¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ Ì‰Ó‰M„˜49ÈM‰Â ≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ

‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰50ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰ -51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ - ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙¯B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב. צז, יבמות
מהל' פי"ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי שנתגייר שהגר הי"ג), ביאה איסורי
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי"א), שם ביאה איסורי (הל'

ה"ב. עדות בהל' שילדתו.49)בפי"ג לפני אמו שנתגיירה
הם 50) הרי בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין

להחליף  יבואו שלא כדי חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב, שאר לו אין הראשון והאח האב, מן באחים רק נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י ולדעת וברש"י). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי בקדושה, שנולדו
וב'דגול  ו. ס"ק שם בש"ך וראה רסט. סי' יו"ד ב'טור' יוסף'

הרמב"ם. דעת היא שכן הוכיח, שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח, ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי, זרע את הפקירה התורה כי יבום. דין בהם
אבל  צט.). (שם האב מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי האם, מן אח אשת משום חייבים
הי"ד. ביאה איסורי מהל' בפי"ד וכמבואר בנים, שילדה
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בניהם 54) הרי הורתם, לפני הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.Ë˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ55B‡ d˙‡Èa - ƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»
¯‡M‰ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ56BÈ‡Â . ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈

ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa -57ÔÎÂ . «ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈

ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡58 ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈
˙B¯v‰ ¯‡L e¯zÈÂ ,˙BÓ·È‰ ÔÓ ˙Á‡Ï59. ¿««ƒ«¿»¿À¿¿»«»

בנים.55) היא 56)בלא כי לאחרים, להנשא ומותרות
י:). (שם כולן בשליחות וכן 57)פועלת א. מד, יבמות

אחד  בית הנעל", חלוץ "בית שנאמר לשתיהן, חולץ אינו
(שם). בתים שני חולץ ואינו חולץ עושה 58)הוא שהוא

הי"ב. בסמוך וראה ,(: י (שם האחים כל של שליחותם
הכתוב 59) כלשון לזו, זו צרות שהן המת, האח נשי שאר

יח, (ויקרא "לצרור" צרתה": "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא
יח).

.È˙BÏeÒÙe ‰p‰kÏ ˙B¯Lk el‡ ˙BÓ·Èa eÈ‰60Ì‡ . »ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ
ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆ¯iL BÊ È‡Ï ÌaÈÓ - ÌaÈÓ ‰È‰»»¿«≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈
‰p‰kÏ ‰¯Lk‰ ˙‡ ÏÒÙÈ ‡lL È„k ,‰ÏeÒÙÏ ıÏÁÈ -«¬…«¿»¿≈∆…ƒ¿…∆«¿≈»«¿À»

‰ˆÈÏÁa61. «¬ƒ»

לכהן.60) האסורות גרושות נשים שהחלוצה 61)כגון
אישות  מהל' בפ"א לעיל כמבואר מדרבנן, לכהן אסורה
להם" צריכים ואחרים בורו, מי אדם ישפוך ו"לא ה"ז,

מד.). (יבמות

.‡ÈÌ‡ .ÂÈÙÏ Ô‰È˙BL eÏÙÂ ÌÈa¯ ÔÈÁ‡ BÏ e˙Ó≈«ƒ«ƒ¿»¿¿≈∆¿»»ƒ
Ôlk ˙‡ ÌaÈÏ BÏ ¯LÙ‡62ÌaÈÓ -63- Â‡Ï Ì‡Â , ∆¿»¿«≈∆À»¿«≈¿ƒ«

ÈÓÏ ÌaÈÓe Ô‰Ó ‰ˆ¯iL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,Ôlk ıÏBÁ≈À»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ
˙È·Â ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆ¯iL64. ∆ƒ¿∆««ƒ»«ƒ»«ƒ

ואחת",62) אחת לכל כראוי ועונה כסות שאר ליתן "שיכול
ה"ג. אישות מהל' בפי"ד לעיל רבינו יבמות 63)כדברי

ארבע  נשואים אחים "ארבעה נאמר ושם במשנה. ב מג,
א נ  ליבם כו' רצה אם ומתו, בידו".שים הרשות כולן, ת

שעצה  יותר. ולא דווקא שארבע (מד.) בגמרא שם ואמרו
שתגיע  כדי נשים, ארבע על יותר אדם ישא שלא היא טובה
מהל' בפי"ד רבינו פסק וכן בחודש. אחת פעם עונה להן

ה"ד. בה"ט.64)אישות כנ"ל יותר. ולא ואח, אח מכל

.·ÈÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ e¯Ò‡ - BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ¯‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«

‰OÚa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆ65‡·È dÓ·È :¯Ó‡pL , »»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
d˙¯ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ - ‰ÈÏÚ66ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; »∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«

‰OÚ - ‰OÚ67‰¯Ò‡ - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»
¯‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ‡È‰ ‰ˆeÏÁ‰«¬»ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡68 «ƒ¿À»¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ

˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL ¯Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰Â¯Ú ¯eq‡70Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ . ƒ∆¿»≈«»»»¿ƒ»¿ƒ»∆

.˙BiLk ÔÈLecw‰«ƒƒ«¿ƒ

פ"ד.65) שם הרי"ף גירסת וכן א. יא, וכעין 66)יבמות
על  ולא עליו - עליו "לכפר א: סב, בפסחים דרשו זה
זה  דרש אין שם, ביבמות התלמוד בסוגיית אמנם חבירו",
שנאמר  משום ה'עשה', טעם מפרש: (שם) ורש"י נזכר,
בתים. בני בונה ואינו בונה הוא אחד בית אחיו", "בית

ה"ח.67) אישות מהל' פ"א לעיל השווה ב. נד, יבמות
כתוב 68) ולא אחיו", בית את יבנה לא "אשר לכך: סמך

שוב  ייבם) (שלא בנה שלא כיון לך: לומר בנה", לא "אשר
וכן  אחיו, בשליחות פועל והחולץ והואיל יבנה. לא
כל  על נאסרו שכולן נמצא צרותיה, בשליחות - החולצת
"חלוצה  (מ:) שם אמרו וכן י:). (יבמות שוה איסור האחים
ד"ה  בפירש"י (ועיי"ש שניות" רבנן גזרו לא (מדרבנן)
(מצוה  המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם בערוה).
ליבמתו  החולץ ולדעתו, לאֿתעשה. מצוות בין זה מונה יד)
"כיון  הנ"ל: הדרש סמך על גמור לאו איסור עליו נאסרה
שרבי  - ב י, ביבמות אמרו וכן יבנה". לא שוב בנה, שלא
- ב נב, שם וכמבואר לאוין, מחייבי שזוהי סובר יוחנן
מאמרו  אין עקיבא שלרבי מאמר, עשה ואח"כ חלץ בעניץ
בחייבי  תופסין קידושין "אין סובר: והוא הואיל מועיל,
לאו. איסור עליו נאסרה שהחלוצה הרי לאוין",

פ"א 69) לעיל כמבואר סופרים, מדברי שאיסורן לערוה,
ה"ו. אישות ב.70)מהל' י, יבמות

.‚È,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌLk - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ‰È˙B·B¯˜71‡È‰ ÔÎÂ .dz·e dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

B·Ï ‰¯eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙B¯eÒ‡74Ô·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dL¯bL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓ·È ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ ¯zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙B·B¯˜ ¯‡Le B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי הרי
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ"א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי אבי אשת עליו היא והרי

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב. מ, יבמות
ה"ז. ביאה איסורי מהל' בפ"ב כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב: מ, שם

סופרים". מדברי חלוצה אחות תורה, מדברי -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ"ו, לקמן וראה וברש"י). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡81dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dza B‡ƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â82¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
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בניהם 54) הרי הורתם, לפני הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.Ë˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ55B‡ d˙‡Èa - ƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»
¯‡M‰ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ56BÈ‡Â . ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈

ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa -57ÔÎÂ . «ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈

ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡58 ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈
˙B¯v‰ ¯‡L e¯zÈÂ ,˙BÓ·È‰ ÔÓ ˙Á‡Ï59. ¿««ƒ«¿»¿À¿¿»«»

בנים.55) היא 56)בלא כי לאחרים, להנשא ומותרות
י:). (שם כולן בשליחות וכן 57)פועלת א. מד, יבמות

אחד  בית הנעל", חלוץ "בית שנאמר לשתיהן, חולץ אינו
(שם). בתים שני חולץ ואינו חולץ עושה 58)הוא שהוא

הי"ב. בסמוך וראה ,(: י (שם האחים כל של שליחותם
הכתוב 59) כלשון לזו, זו צרות שהן המת, האח נשי שאר

יח, (ויקרא "לצרור" צרתה": "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא
יח).

.È˙BÏeÒÙe ‰p‰kÏ ˙B¯Lk el‡ ˙BÓ·Èa eÈ‰60Ì‡ . »ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ
ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆ¯iL BÊ È‡Ï ÌaÈÓ - ÌaÈÓ ‰È‰»»¿«≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈
‰p‰kÏ ‰¯Lk‰ ˙‡ ÏÒÙÈ ‡lL È„k ,‰ÏeÒÙÏ ıÏÁÈ -«¬…«¿»¿≈∆…ƒ¿…∆«¿≈»«¿À»

‰ˆÈÏÁa61. «¬ƒ»

לכהן.60) האסורות גרושות נשים שהחלוצה 61)כגון
אישות  מהל' בפ"א לעיל כמבואר מדרבנן, לכהן אסורה
להם" צריכים ואחרים בורו, מי אדם ישפוך ו"לא ה"ז,

מד.). (יבמות

.‡ÈÌ‡ .ÂÈÙÏ Ô‰È˙BL eÏÙÂ ÌÈa¯ ÔÈÁ‡ BÏ e˙Ó≈«ƒ«ƒ¿»¿¿≈∆¿»»ƒ
Ôlk ˙‡ ÌaÈÏ BÏ ¯LÙ‡62ÌaÈÓ -63- Â‡Ï Ì‡Â , ∆¿»¿«≈∆À»¿«≈¿ƒ«

ÈÓÏ ÌaÈÓe Ô‰Ó ‰ˆ¯iL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,Ôlk ıÏBÁ≈À»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ
˙È·Â ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆ¯iL64. ∆ƒ¿∆««ƒ»«ƒ»«ƒ

ואחת",62) אחת לכל כראוי ועונה כסות שאר ליתן "שיכול
ה"ג. אישות מהל' בפי"ד לעיל רבינו יבמות 63)כדברי

ארבע  נשואים אחים "ארבעה נאמר ושם במשנה. ב מג,
א נ  ליבם כו' רצה אם ומתו, בידו".שים הרשות כולן, ת

שעצה  יותר. ולא דווקא שארבע (מד.) בגמרא שם ואמרו
שתגיע  כדי נשים, ארבע על יותר אדם ישא שלא היא טובה
מהל' בפי"ד רבינו פסק וכן בחודש. אחת פעם עונה להן

ה"ד. בה"ט.64)אישות כנ"ל יותר. ולא ואח, אח מכל

.·ÈÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ e¯Ò‡ - BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ¯‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«

‰OÚa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆ65‡·È dÓ·È :¯Ó‡pL , »»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
d˙¯ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ - ‰ÈÏÚ66ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; »∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«

‰OÚ - ‰OÚ67‰¯Ò‡ - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»
¯‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ‡È‰ ‰ˆeÏÁ‰«¬»ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡68 «ƒ¿À»¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ

˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL ¯Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰Â¯Ú ¯eq‡70Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ . ƒ∆¿»≈«»»»¿ƒ»¿ƒ»∆

.˙BiLk ÔÈLecw‰«ƒƒ«¿ƒ

פ"ד.65) שם הרי"ף גירסת וכן א. יא, וכעין 66)יבמות
על  ולא עליו - עליו "לכפר א: סב, בפסחים דרשו זה
זה  דרש אין שם, ביבמות התלמוד בסוגיית אמנם חבירו",
שנאמר  משום ה'עשה', טעם מפרש: (שם) ורש"י נזכר,
בתים. בני בונה ואינו בונה הוא אחד בית אחיו", "בית

ה"ח.67) אישות מהל' פ"א לעיל השווה ב. נד, יבמות
כתוב 68) ולא אחיו", בית את יבנה לא "אשר לכך: סמך

שוב  ייבם) (שלא בנה שלא כיון לך: לומר בנה", לא "אשר
וכן  אחיו, בשליחות פועל והחולץ והואיל יבנה. לא
כל  על נאסרו שכולן נמצא צרותיה, בשליחות - החולצת
"חלוצה  (מ:) שם אמרו וכן י:). (יבמות שוה איסור האחים
ד"ה  בפירש"י (ועיי"ש שניות" רבנן גזרו לא (מדרבנן)
(מצוה  המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם בערוה).
ליבמתו  החולץ ולדעתו, לאֿתעשה. מצוות בין זה מונה יד)
"כיון  הנ"ל: הדרש סמך על גמור לאו איסור עליו נאסרה
שרבי  - ב י, ביבמות אמרו וכן יבנה". לא שוב בנה, שלא
- ב נב, שם וכמבואר לאוין, מחייבי שזוהי סובר יוחנן
מאמרו  אין עקיבא שלרבי מאמר, עשה ואח"כ חלץ בעניץ
בחייבי  תופסין קידושין "אין סובר: והוא הואיל מועיל,
לאו. איסור עליו נאסרה שהחלוצה הרי לאוין",

פ"א 69) לעיל כמבואר סופרים, מדברי שאיסורן לערוה,
ה"ו. אישות ב.70)מהל' י, יבמות

.‚È,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌLk - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ‰È˙B·B¯˜71‡È‰ ÔÎÂ .dz·e dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

B·Ï ‰¯eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙B¯eÒ‡74Ô·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dL¯bL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓ·È ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ ¯zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙B·B¯˜ ¯‡Le B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי הרי
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ"א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי אבי אשת עליו היא והרי

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב. מ, יבמות
ה"ז. ביאה איסורי מהל' בפ"ב כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב: מ, שם

סופרים". מדברי חלוצה אחות תורה, מדברי -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ"ו, לקמן וראה וברש"י). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡81dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dza B‡ƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â82¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
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לחלוץ. או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה
(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה

הקודמת.83)מא.). בהלכה

.ÂË- ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,dL¯‚Â BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ
¯ÈÊÁÈ84¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;85¯‡L ‡ÏÂ , «¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«

ÌL ‰ÈÏÚ86‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ ¯eq‡ »∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

עברה,84) התורה עליו שהטילה יבום מצות אומרים: אין
לט.). (שם אח אשת באיסור עליו ותעמוד תחזור ועכשיו

היא 85) הרי שלקחה, כיון - לאשה" לו "ולקחה שנאמר:
(שם). דבר לכל פעמים 86)כאשתו כמה מצויה זו מילה

ובפ"ד  ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א וראה רבינו. בדברי
ה"ז. אישות מהל'

.ÊË˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k87ÌÈL ÚLz ÔaL , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»ƒ
ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â ,‰‡Èa B˙‡Èa „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ

‰Ïaw‰88Ì‡ ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·È ,CÎÈÙÏ . ««»»¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ
Ìi˜È - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰89BÈ‡ Ï·‡ . »»∆≈«»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈

˜„aÈÂ Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ90·e˙k 'LÈ‡' È¯‰L , ≈«∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»
‰L¯ta91‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ92ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â . «»»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»»»ƒ∆≈

ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡È·e .‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»ƒ«∆≈«»ƒ≈∆ƒ¿»
¯eÓb93‡B·iL „Ú ¯ÊÏ ˙¯z BzÓ·È ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . »¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»«∆»

ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ‰ÈÏÚ94ıÏÁzL „Ú B‡95BÓk , »∆»««∆ƒ¿ƒ«∆«¬…¿
L¯‡a˙i96. ∆ƒ¿»≈

ה"ג.87) מסיני,88)פי"א משה עד איש מפי איש שקיבלו
פ"ג, נזירות הל' והשווה ה"בֿג. פ"א, ממרים בהל' כמבואר
ה"ח. פ"ג, אבל הל' ה"ג; פ"ד, ממרים הל' הי"ב;

לגרשה 89) יכול ואינו בביאתו, קנאה שהרי ב. קיא, יבמות
כמבואר  כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט  שאין בגט

שערות,90)בסמוך. שתי והם גדלות סימני הביא אם
בנדה  הדברים [ומקור ה"י אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר
אין  שנה, י"ב בת שהיא אע"פ חליצה, שלענין א מו,

גדלות]. סימני שהביאה החזקה על לא 91)סומכים "ואם
ז). כה, (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ

ב.92) סא, ותיפקע 93)יבמות גמורה אשתו שתהיה
שהרי  - בלבד גט אלא אח"כ תצטרך ולא יבום זיקת מעליה
גמור, קנין קונה שאינו בגדול, כמאמר אלא ביאתו אין

צו.). (יבמות ה"א פ"ב לקמן בגט.94)כמבואר ויגרשה
לביאתו 95) גט גם תצטרך ואז עליה, יבוא ולא כשיגדל

רוצה  ואינו ביבמתו מאמר העושה כדין קטנותו, שבימי
לקמן  כמבואר לזיקתו, וחליצה למאמרו גט שצריכה לבעול,

מה.). (נדה ה"ג הכ"א.96)פ"ה פ"ה לקמן

.ÊÈ‰pËw‰ ‰Ó·È‰ ÔÎÂ97Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,98ÌaÈÏ ¿≈«¿»»«¿«»ƒ»»«»»¿«≈
ÌaÈÓ - d˙B‡99ÏÈc‚zL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ Ï·‡ ; »¿«≈¬»≈»∆∆«∆«¿ƒ

˜„a˙Â100‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰ÏÚ· elÙ‡Â .101 ¿ƒ»≈«¬ƒƒ¿¬»««¿≈∆¿≈»»
˙ˆÏBÁ dÈ‡ -102da e‡ˆnÈÂ ˜„azL „Ú ≈»∆∆«∆ƒ»≈¿ƒ»¿»

ÔÈÓÈq‰103. «ƒ»ƒ

אחד.97) ויום שנה שתיםֿעשרה מבת הפחותה

גדול.98) כשהוא תימצא 99)אפילו שמא חוששים ואין
אשת  באיסור פוגעים ונמצאו לילד, ראויה שאינה איילונית,
פ"ו  (להלן יבום בת אינה שהרי מצוה, במקום שלא אח
אינן  בנות ורוב הרוב, אחרי הולכים אנו כי - ה"ח)

קיט.). (יבמות נערות,100)איילוניות סימני הביאה אם
בהלכה  בסמוך כמבואר לאיש", - "אשה מדמים אנו כי

בעת 101)הבאה. סימנים לה היו לא שמא [חששו
"בת  מד:) (נדה ששנינו ואע"פ קטנה. היא והרי שנבעלה
סובר  - קנאה" יבם עליה בא ואם - אחד ויום שנים שלש
התורה, מן יבמתו קונה הוא שאף שבקטן, שכשם רבינו
כן  כמו - הי"ח) פ"ה (להלן כמאמר ביאתו חכמים עשו
היתה  המגידֿמשנה שלפני כתב שמח' וב'אור בקטנה.
אינה  שנה י"ב אחר נחלצה "ואפילו רבינו: בדברי הנוסחא
הט"ז) (פ"ד להלן שכתב למה סותר זה אבל חליצה".
חליצה", ש"אינה ולא פסולה" "חליצתה שחלצה שקטנה

שם]. עד והערה שם, להלן אין 102)ראה חליצה [שלענין
פח]. הערה למעלה ראה החזקה, על יבמות 103)סומכים

ב. קה,

.ÁÈÌLk104Ck ,LÈ‡ ‰OÚiL „Ú ıÏBÁ Ì·i‰ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«»»≈«∆≈»∆ƒ»
‰ÏB„‚ ‰M‡ ‰OÚzL „Ú ˙ˆÏBÁ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡105. ≈«¿»»∆∆«∆≈»∆ƒ»¿»

‰pË˜ ‰Ó·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·ÈÂ106ÌÚ ‰Ê eÏc‚È - ¿»»»»∆»«¿»»¿«»ƒ¿¿∆ƒ
‰Ê107. ∆

אחת 104) הלכה והכל הפסק, שום כאן אין התימנים, בכת"י
את 105)היא. לקחת האיש יחפוץ לא "ואם שנאמר:

גדול  הוא מה ז), כה, (דברים השערה" יבמתו ועלתה יבמתו
ה"ג, פ"ו להלן וראה וברש"י). שם (יבמות גדולה היא אף

שם"106)וה"ו. לאחיו "להקים ראויים שאינם אע"פ
ואפילו  עליה", יבוא "יבמה שנאמר: בזה, זה אסורים אינם

קיא:). (שם שהוא שאין 107)כל לגרשה, יכול אינו שהרי
לקיימה  שעליו נמצא לחלוץ, יכול אינו וכן כלום, קטן גט

(שם). בגט יגרשנה ירצה אם ואז יגדל, אשר עד

.ËÈÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰Ó·È‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ
ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰108ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . «¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…
?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a109ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ110, ¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ

BzÓ·È ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿
ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa - 'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ111‰ÏBÚ ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»

‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»
‰ˆÈÏÁÏ112‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»

dÈ‡Â ‰¯ËÙ BÊ È¯‰ ,˙¯aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»
ÌeÏk ‰ÎÈ¯ˆ113. ¿ƒ»¿

עד 108) להתארס להן שאסור האלמנות, או הגרושות,
מיום  וחוץ הבעל, מיתת מיום חוץ יום תשעים שימתינו
אינה  או מעוברת היא אם שיוודע עד מג.) (יבמות האירוסין
הי"ח. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר מעוברת,

חשש?109) שום אין בחליצה היא 110)והלא שמא
אשת  באיסור שפגע נמצא קיימא, בן הוא והולד מעוברת,

מא:). (שם מצוה במקום שלא ליבום.111)אח כשרה
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יבמתו  "ועלתה הכתוב: פי על הוא "עולה", ולשון
שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא

חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבורֿהמתחיל לה: (שם ה'תוספות'

.ÎBzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰114‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ115Ì‡ : «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»ƒ
BÏ ‰ˆÏÁ ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰È‰»»»»∆«»»¬≈¿ƒ∆…∆¿¿»

‰p‰ÎÏ ˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ116Ì‡Â ;‰È˙B·B¯˜a ¯zÓe ≈»À∆∆ƒ¿À»À»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÏÈt‰117„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L ‡lL B‡118 ƒƒ»∆…»»¿ƒ««∆«

˙ˆÈÏÁL ;ÂÈÁ‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ dÏ ıÏBÁÂ ¯ÊBÁ -≈¿≈»∆»≈∆»∆¬ƒ«
BÈ‡ ˙¯aÚÓ‰ ˙‡È·e ,‰ˆÈÏÁ dÈ‡ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆≈»¬ƒ»ƒ««¿À∆∆≈

ÌeaÈ119. ƒ

עוברה.114) הוכר ולא חדשים שלושה נמצא 115)בתוך
אחריו. בן בעלה הניח שהרי כלל, חליצה בת שאינה

במשנה).116) לה: (יבמות האלמנות כשאר לכהן להנשא
מת.117) ולד חדשיו,118)שילדה לו כלו אם נודע ולא

אמו  - יום שלשים בתוך מת אפילו חדשיו, לו כלו אם כי
ה"ה. לעיל כמבואר היבום, ומן החליצה מן פטורה

היא 119) שאם עליו, עיין - לו אין ובן שנאמר: שם. יבמות,
מדברי  נאסר זאת ובכל ויבום, חליצה בת אינה מעוברת
כמבואר  זו, בחליצה לכהונה ונפסלה בקרובותיה סופרים
זו  חליצה אין התורה שמן אלא הפילה, שהרי שם, במשנה
(שם) הרא"ש ולדעת (שם). אחרת חליצה וצריכה פוטרת
והריהו  זיקתו, שהורעה לה, וחולץ חוזר עצמו החולץ אין
משאר  אחד אלא - מעולה חליצתו שאין גט, לה נתן כאילו

ס"ב. קסד סי' באהע"ז וראה לה, יחלוץ האחים

.‡Î- ˙¯aÚÓ‰ BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ B‡ ÒBk‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«≈ƒƒ¿«¿À∆∆
„Ú ¯ÈzÓ „Ïe‰ ÔÈ‡L ,BÊ „ÏzL „Ú d˙¯ˆ ‡Opz ‡Ï…ƒ»≈»»»«∆≈≈∆≈«»»«ƒ«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL120. ∆≈≈«¬ƒ»»

תאמר,120) שמא ביאתה. וכן כלום, אינה זו חליצת שהרי
והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם

ק  ולד היולדות נשים רוב עד אחרי מתיר הולד אין - יים
לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.·ÎÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆«¿ƒƒ
Ô˙B‡121;Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ :dÏ ÔÈÈzÓÓe »«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«¬…ƒ«≈

„ÏBpL ÌBÈa ˙Ó elÙ‡ ,‰„ÏÈ Ì‡Â122‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»¬ƒ≈¿∆«¬≈∆
Ë‚a d‡ÈˆBÓ123dÏ ıÏBÁÂ124˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ƒ»¿≈¿≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆

„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL „Ïe‰ Ìi˜˙ Ì‡Â ;ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿ƒƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«
‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ -125,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¬≈∆»»∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈

ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ÈtÓ126. ƒ¿≈∆ƒ∆¿»»»

אחיו 121) אשת משום עליו ואסורה קיים, הולד ימצא שמא
מצוה. במקום והם:122)שלא סימניו, שנגמרו אלא

שמן  ה"ה, לעיל בביאורנו כמבואר שלמים, וצפרניו שערו
חדשיו. לו כלו אם ידוע שלא אע"פ הוא שלם ולד התורה

כנשואתו.123) היא שהרי סופרים 124)לביאתו, שמדברי
כמבואר  והיבום, החליצה מן אמו את פוטר אינו כזה ולד

הכ"א. פ"ב, לקמן וראה ה"ה, ידוע 125)לעיל אם וכן

יום. שלשים בתוך מת ואפילו חדשיו, לו שכלו בוודאי
קידושין 126) ואין מצוה, במקום שלא אח אשת איסור

חייבים  ששניהם אלא עוד ולא לה:). (יבמות בערוה תופסים
ה"א. פ"א שגגות ובהל' שם כמבואר חטאת, קרבן

.‚ÎÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML ¯Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ - ‡Ói˜127 «»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ

ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚·129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈
¯Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰ - ‰„ÏiL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ

ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ e‡B·iL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈ƒ

המת.127) חדשים,128)לבעלה לשבעה שהיולדת ליבם.
מב.). (שם למקוטעים הוא 129)יולדת שמא - לו אסורה

אינה  אבל וחליצה. יבום בת ואינה לראשון, תשעה בן
ונתייבמה  לאחרון שבעה בן הוא שמא גט, בלי ממנו יוצאה

אשתו. היא והרי בנו 130)כדין הוא אם בין עלֿכלֿפנים,
אחרון. של בנו הוא אם בין ראשון, שמא 131)של

היבם, על ערוה זו ונמצאת לראשון, תשעה בן הוא הראשון
ושני  גדול, כהן להיות ראוי "ראשון לז.): (שם שאמרו כמו
איסורי  מהל' בפט"ו כמבואר בממזרת", ואסור ממזר ספק

הכ"ב. ביאה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו

האחים, גדול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.‡„Ú BzÓ·È ÏÚ Ì·i‰ ‡B·È ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰Ëe¯Ùa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëe¯t3‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·È·4‰‡Èa‰ BÓk5¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓ·Èa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆ¯a ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰9¯Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È·‡11. »ƒ»

כי 2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב, יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ"ג לי 3)לעיל התקדשי לה: שאומר
דין  שאין "לפי מאמר ונקרא שם). (רש"י זה יבמין במאמר
אפילו  יבום אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין
יוםֿטוב' ('תוספות קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג,
מביא  ה"א) פ"ב, יבום (הל' וב'קובץ' מ"א). פ"ב, יבמות
אלא  גמורים קידושין שאינם משום יוסף': ה'נמוקי בשם
לקדשה  שיכול והואֿהדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור
אישות  מהל' פ"ג לעיל (ראה אשה קידושי כדין בשטר,

(מגידֿמשנה). שם ביבמות כמבואר או 4)ה"ג), ליורשה,
תותר  לא לגרשה, ירצה אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא
למאמרו. גט ותקבל לזיקתו שתחלוץ עד לזר, להנשא

כסף 5) לה שנתן אע"פ כי התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  אין שהרי גמורים, קידושין קידושיה אין קידושין,
כאשה  להעשות לו התירתה לא והתורה אח, באשת תופסין
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יבמתו  "ועלתה הכתוב: פי על הוא "עולה", ולשון
שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא

חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבורֿהמתחיל לה: (שם ה'תוספות'

.ÎBzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰114‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ115Ì‡ : «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»ƒ
BÏ ‰ˆÏÁ ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰È‰»»»»∆«»»¬≈¿ƒ∆…∆¿¿»

‰p‰ÎÏ ˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ116Ì‡Â ;‰È˙B·B¯˜a ¯zÓe ≈»À∆∆ƒ¿À»À»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÏÈt‰117„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L ‡lL B‡118 ƒƒ»∆…»»¿ƒ««∆«

˙ˆÈÏÁL ;ÂÈÁ‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ dÏ ıÏBÁÂ ¯ÊBÁ -≈¿≈»∆»≈∆»∆¬ƒ«
BÈ‡ ˙¯aÚÓ‰ ˙‡È·e ,‰ˆÈÏÁ dÈ‡ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆≈»¬ƒ»ƒ««¿À∆∆≈

ÌeaÈ119. ƒ

עוברה.114) הוכר ולא חדשים שלושה נמצא 115)בתוך
אחריו. בן בעלה הניח שהרי כלל, חליצה בת שאינה

במשנה).116) לה: (יבמות האלמנות כשאר לכהן להנשא
מת.117) ולד חדשיו,118)שילדה לו כלו אם נודע ולא

אמו  - יום שלשים בתוך מת אפילו חדשיו, לו כלו אם כי
ה"ה. לעיל כמבואר היבום, ומן החליצה מן פטורה

היא 119) שאם עליו, עיין - לו אין ובן שנאמר: שם. יבמות,
מדברי  נאסר זאת ובכל ויבום, חליצה בת אינה מעוברת
כמבואר  זו, בחליצה לכהונה ונפסלה בקרובותיה סופרים
זו  חליצה אין התורה שמן אלא הפילה, שהרי שם, במשנה
(שם) הרא"ש ולדעת (שם). אחרת חליצה וצריכה פוטרת
והריהו  זיקתו, שהורעה לה, וחולץ חוזר עצמו החולץ אין
משאר  אחד אלא - מעולה חליצתו שאין גט, לה נתן כאילו

ס"ב. קסד סי' באהע"ז וראה לה, יחלוץ האחים

.‡Î- ˙¯aÚÓ‰ BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ B‡ ÒBk‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«≈ƒƒ¿«¿À∆∆
„Ú ¯ÈzÓ „Ïe‰ ÔÈ‡L ,BÊ „ÏzL „Ú d˙¯ˆ ‡Opz ‡Ï…ƒ»≈»»»«∆≈≈∆≈«»»«ƒ«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL120. ∆≈≈«¬ƒ»»

תאמר,120) שמא ביאתה. וכן כלום, אינה זו חליצת שהרי
והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם

ק  ולד היולדות נשים רוב עד אחרי מתיר הולד אין - יים
לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.·ÎÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆«¿ƒƒ
Ô˙B‡121;Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ :dÏ ÔÈÈzÓÓe »«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«¬…ƒ«≈

„ÏBpL ÌBÈa ˙Ó elÙ‡ ,‰„ÏÈ Ì‡Â122‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»¬ƒ≈¿∆«¬≈∆
Ë‚a d‡ÈˆBÓ123dÏ ıÏBÁÂ124˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ƒ»¿≈¿≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆

„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL „Ïe‰ Ìi˜˙ Ì‡Â ;ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿ƒƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«
‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ -125,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¬≈∆»»∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈

ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ÈtÓ126. ƒ¿≈∆ƒ∆¿»»»

אחיו 121) אשת משום עליו ואסורה קיים, הולד ימצא שמא
מצוה. במקום והם:122)שלא סימניו, שנגמרו אלא

שמן  ה"ה, לעיל בביאורנו כמבואר שלמים, וצפרניו שערו
חדשיו. לו כלו אם ידוע שלא אע"פ הוא שלם ולד התורה

כנשואתו.123) היא שהרי סופרים 124)לביאתו, שמדברי
כמבואר  והיבום, החליצה מן אמו את פוטר אינו כזה ולד

הכ"א. פ"ב, לקמן וראה ה"ה, ידוע 125)לעיל אם וכן

יום. שלשים בתוך מת ואפילו חדשיו, לו שכלו בוודאי
קידושין 126) ואין מצוה, במקום שלא אח אשת איסור

חייבים  ששניהם אלא עוד ולא לה:). (יבמות בערוה תופסים
ה"א. פ"א שגגות ובהל' שם כמבואר חטאת, קרבן

.‚ÎÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML ¯Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ - ‡Ói˜127 «»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ

ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚·129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈
¯Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰ - ‰„ÏiL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ

ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ e‡B·iL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈ƒ

המת.127) חדשים,128)לבעלה לשבעה שהיולדת ליבם.
מב.). (שם למקוטעים הוא 129)יולדת שמא - לו אסורה

אינה  אבל וחליצה. יבום בת ואינה לראשון, תשעה בן
ונתייבמה  לאחרון שבעה בן הוא שמא גט, בלי ממנו יוצאה

אשתו. היא והרי בנו 130)כדין הוא אם בין עלֿכלֿפנים,
אחרון. של בנו הוא אם בין ראשון, שמא 131)של

היבם, על ערוה זו ונמצאת לראשון, תשעה בן הוא הראשון
ושני  גדול, כהן להיות ראוי "ראשון לז.): (שם שאמרו כמו
איסורי  מהל' בפט"ו כמבואר בממזרת", ואסור ממזר ספק

הכ"ב. ביאה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו

האחים, גדול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.‡„Ú BzÓ·È ÏÚ Ì·i‰ ‡B·È ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰Ëe¯Ùa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëe¯t3‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·È·4‰‡Èa‰ BÓk5¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓ·Èa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆ¯a ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰9¯Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È·‡11. »ƒ»

כי 2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב, יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ"ג לי 3)לעיל התקדשי לה: שאומר
דין  שאין "לפי מאמר ונקרא שם). (רש"י זה יבמין במאמר
אפילו  יבום אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין
יוםֿטוב' ('תוספות קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג,
מביא  ה"א) פ"ב, יבום (הל' וב'קובץ' מ"א). פ"ב, יבמות
אלא  גמורים קידושין שאינם משום יוסף': ה'נמוקי בשם
לקדשה  שיכול והואֿהדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור
אישות  מהל' פ"ג לעיל (ראה אשה קידושי כדין בשטר,

(מגידֿמשנה). שם ביבמות כמבואר או 4)ה"ג), ליורשה,
תותר  לא לגרשה, ירצה אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא
למאמרו. גט ותקבל לזיקתו שתחלוץ עד לזר, להנשא

כסף 5) לה שנתן אע"פ כי התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  אין שהרי גמורים, קידושין קידושיה אין קידושין,
כאשה  להעשות לו התירתה לא והתורה אח, באשת תופסין
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בתורה  שנכתבה ביאה והיא המצוה כסדר אלא נכרית
ה"ג. פ"ה להלן וראה וברש"י). שם שלא 6)(יבמות

למאמרו.7)בהסכמתה. גט צריכה מאמר 8)ואינה ודין
פ"ד  לעיל וראה מד.). (קידושין אשה קידושי כדין יבמין

ה"א. אישות המת.9)מהל' לאחיו ארוסה שהיתה
כמבואר 10) לאביה, קידושיה וכסף אביה ברשות היא שאז

הי"א. אישות מהל' קטנה 11)בפ"ג אבל שם. קידושין,
אלא  מתקדשת ואינה בה רשות לאביה אין הנישואין, מן

ה"ז. ופ"ד הי"ב, שם אישות בהל' כמבואר לדעתה,

.·C¯·Ó ‡e‰ Ck ,BzÓ·È ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈ‡eO ˙k¯a12‰a˙k ·˙BÎÂ ‰¯OÚa13Ïk ÔÈ„k , ƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»

‰M‡ ‡OB14¯Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓ·È ÏÚ ‡a‰ . ≈ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ -15¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ eÈ‡Â , »»ƒ¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈««

kÓe .‰ÏÈÚa‰˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ16dÏ ·˙BÎÂ . «¿ƒ»«ƒ«««¿¿≈»
‰a˙k17. ¿À»

הגאונים 12) (דעת ה"ג אישות מהל' פ"י לעיל המבוארת
אירוסין  ברכת שמברך והואֿהדין 'העיטור'). בספר הובאת
כמבואר  במאמר, כשמקדשה הכ"ג) פ"ג, אישות הל' (ראה
שם. ובב"ח 'העיטור' בשם קסו סי' אהע"ז ב'טור'

א.13) נב, ה"ז.14)יבמות אישות מהל' פ"י לעיל ראה
הל"ב. פ"ד להלן מובא יבמה, כתובת ליורשה 15)ונוסח

בא  ואם המת, אחיו בנחלת זוכה הוא וכן לה, ולהטמא
נג:) שם וברש"י נב. (יבמות בלבד בגט יוציאה לגרשה

ה"ג. פ"ה, לקמן דברי 16)וראה על שמרד על שם.
בהל' לעיל רבינו וכלשון בביאה, לכתחילה לקדשה חכמים
בדבר  פרוצים ישראל יהיו שלא "כדי הכ"א): (פ"ג אישות
ראש  קלות שנהג מדרבנן, רידוי "מכת - מרדות זה".

שם). ביבמות (רש"י לשהות 17)בעצמו" לאדם שאסור
להוציאה  בעיניו קלה תהא שלא כדי כתובה, בלא אשתו עם
והל' ה"א, פ"א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ"י (לעיל

הי"ד. פכ"ב אישות

.‚‚‚BLa ÔÈa BzÓ·È ÏÚ ‡a‰18„ÈÊÓa ÔÈa19ÔÈa «»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈
Ò‡a20ÔBˆ¯a ÔÈa21‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿…∆≈¿»≈∆»»≈ƒ¿ƒ

˙‚‚BL22‡e‰Â ‰„ÈÊÓ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Òe‡ B‡ ∆∆¬»≈∆»¿»ƒ¿ƒ»¿
,‰¯Ú ‰˙È‰L ÔÈa ‰LÈ ‰˙È‰L ÔÈa ,Òe‡ B‡ ‚‚BL≈»≈∆»¿»¿≈»≈∆»¿»≈»

(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈa)23„Á‡ , ≈∆»»∆»¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»
‰¯ÚÓ‰24¯ÓBb‰ „Á‡Â25‰˜ -26. «¿»∆¿∆»«≈»»

אחרת.18) אשה או אשתו שהיא ולא 19)סבר זנות לשם
עליה 20)למצוה. ובא יבמתו ותקפתו לאשתו, שנתכוין

נד.). מוסב 21)(יבמות שזה או מצוה, ולשם לה שנתכוין
כן, לעשות שאנסוהו באונס, שהיו בין - ומזיד" "שוגג על

נג:). ליבמות ('תוספות' ברצון שהיו באופן 22)בין
מצוה. לשם נתכוונו לא א.23)ששניהם נד, יבמות

מלשון 24) בלבד, העטרה ראש הכניס אלא ביאתו גמר שלא
הערה". מקורה "את יח): כ, (ויקרא "שהכניס 25)הכתוב

ה"י). ביאה איסורי מהל' פ"א רבינו (לשון האבר" כל
מקום 26) מכל - עליה" יבוא "יבמה שנאמר: ב: נג, יבמות

כדרכה, - עליה יבוא "יבמה שם: אמרו וכן נד.). (שם
נד.): (סנהדרין שאמרו וכמו כדרכה", שלא - ולקחה

ששני  הכתוב, לך מגיד - יג) כ, (ויקרא אשה" "משכבי
פ"ו  יבמות לרבינו, המשנה פירוש השווה באשה. משכבות
 ֿ מ'גזירה ב נה, ביבמות למדו (מערה) העראה ולענין מ"א.
ונאמר  עליה", "יבוא ביבמה נאמר - "ביאהֿביאה" שוה',
אף  ביאה, כגמר העראה להלן, מה יבוא", "לא בממזר:

ביאה. כגמר העראה יבמה, בקנין

.„Ì‡) Ï·‡ ;ÏÚ·Ï Ôek˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¬»ƒ
‚b‰ ÔÓ ÏÙ27da Ú˜˙Â28¯BkL ‰ÈÏÚ ‡aL (B‡ , »«ƒ««¿ƒ¿«»∆»»∆»ƒ

ÌeÏk ¯ÈkÓ BÈ‡L29ÔLÈ B‡ ,30Ôek˙ .‰˜ ‡Ï - ∆≈«ƒ¿»≈…»»ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„Ï31ÁÈË‰Â32‰˜ ‡Ï - BzÓ·Èa33ÁÈË‰Ï ; ¿»»«≈¿≈ƒ«ƒƒ¿…»»¿»ƒ«

ÌeLÏ Ôek˙ È¯‰L ,‰˜ - BzÓ·Èa ÁÈË‰Â ‰Ó‰aa«¿≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿
ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ÏÈÚa34. ¿ƒ»ƒ»»

לאשתו.27) שאע"פ 29)ביבמתו.28)כשנתקשה
ותוספתא  ה"א, פ"ו יבמות ('ירושלמי' קנה - שייבם ששוטה
היינו  - ה"ג) פ"ו להלן רבינו בדברי הוא וכן פי"א, שם
כלום, מכיר שאינו שיכור אבל לביאה, כשמתכוין דווקא
בכותל  להטיח כנתכוין ודומה כלל, לביאה מתכוין אינו

שמח'). ('אור בסמוך כמבואר קנה, אינו 30)שלא הוא אף
ישן). ד"ה שם ו'תוספות' נד. (יבמות כלל לביאה מכוין

להטיח 31) "נתכוין התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
שם). ביבמות הגמרא (מלשון לשון 32)בכותל" בעל,

על  קשת", "כמטחוי טז) כא, (בראשית ככתוב חץ, יריית
שם). לתורה, (רש"י כחץ יורה שהזרע יבמות,33)שם

כלל. ביאה לשם נתכוין לא שהרי שם.34)שם.

.‰‰ÓaÈ˙pL ‰Ó·È35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰¯Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ·36,'ÈzÏÚa' ¯ÓB‡ ‡e‰L ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ

dL¯‚Â37ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk -38Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈¿»ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈
Ë‚a dL¯‚Â39L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .40B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈¿»¿≈¿ƒ¬«ƒ…≈≈ƒ

ÏÚ·iL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43¯Á‡Ï dL¯b . ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ¿≈≈¿»¿««
'ÈzÏÚ· ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL44ÌÈL˜·Ó - ¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ıÏÁiL epnÓ45- ÏÚa ‡lL ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»∆∆…»«
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk46'ÈzÏÚ·' ˙¯ÓB‡ ‡È‰ .47‡e‰Â , ƒ«¬…ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿
'ÈzÏÚa ‡Ï' ¯ÓB‡48‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL ¯Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ d¯Ò‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע"פ.36)שכנסה התימנים: בכת"י
שבעלה,37) אחרי גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ, עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: שהיא 40)פ"ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי
ה'מגיד  ולדעת גט. בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי גט, בלא יוצאה אינה בעלתי,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב, ביבמות כמבואר
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נראה  וכן לחליצה, נוסף גט הצריכוה זאת ובכל נבעלה,
שם. הרי"ף יותר 44)מדברי הוא וכאן בעלתי. טוען והוא

נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי יום, משלושים יותר מלבעול

הגט 45) מספיק לדבריו כי לחלוץ, לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט
בביתֿדין  בפניו שתרוק שמתבייש לפי לה, לחלוץ שלא
להחזירה  יוכל לא לה, יחלוץ אם וגם שם). ('תוספות'
להחזירה  אח"כ יוכל אשתו, בתור כשיגרשה אבל עולמית,
והיא  יוסף'). ('נמוקי הט"ו פ"א לעיל כמבואר כשיתפייסו,
נבעלה, שלא לדבריה כי חליצה, בלא לזר להנשא אסורה
על  איסור חתיכת עצמה ועשתה זיקתה, הותרה לא עדיין

העולם. לא 46)כל שניהם לדברי שהרי גיטה, על נוסף
גירשה  שהרי איֿאפשר ולייבמה עדיין, זיקתה הותרה

קיא:). (שם עליו בין 47)ונאסרה יום, שלושים בתוך בין
שלושים. עד 48)לאחר לאחרים מותרת אינה ולדבריו

לה. ואינה 49)שיחלוץ שבעלה, חזקה וכנסה, והואיל
קיב.). (שם בלבד גט אלא ממנו צריכה

.ÂÏB„b‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««ƒ«ƒƒ¿»««»
.„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ıÏÁÏ B‡ ÌaÈÏ¿«≈«¬…∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50e„ÓÏ51¯BÎaa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,¯ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ

˙n‰52¯L‡ BÚÓLÓ - '„Ïz ¯L‡' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆
Ì‡‰ ‰„ÏÈ53ÔÈ‡Â ,54.‰Ó·È‰ „Ïz ¯L‡ BÚÓLÓ »¿»»≈¿≈«¿»¬∆≈≈«¿»»

אולם 50) כך, משמעו אין מקרא של שפשוטו אע"פ כלומר,
למדו  זה) מפי זה שקיבלו הקבלה (מבעלי השמועה מפי
כדלהלן. דרשה בדרך ולפרשו מפשוטו, המקרא להוציא

ה"ד. פ"ה, התורה יסודי להל' בביאורנו יבמות 51)וראה
א. יחלקו 52)כד, ולא נחלתו, ולנחול אשתו את לייבם

אינה  או לנחלה אומר "אתה שם). (רש"י עמו אחיו שאר
קוראים  - יוסף הכתוב): מדבר לו שיולד (ובבן לשם אלא
"יקום  כאן: נאמר יוחנן, אותו קוראים - יוחנן יוסף, אותו
שם  "על ו): מח, (בראשית להלן ונאמר אחיו", שם על
נחלה, – להלן האמור שם מה - בנחלתם" יקראו אחיהם

(שם). לנחלה" - כאן האמור שם האחים,53)אף אם
פ"ב, יבמות המשנה, (פירוש עבר" במקום העתיד "ובא

משמע 54)מ"ו). "עם התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
- תלד "אשר א: כד, ביבמות דרשו וכן היבמה", תלד אשר
עצמה  ביבמה שגם הרי יולדת", שאינה לאיילונית פרט
ב'מגיד  וראה ה"ח, פ"ו לקמן רבינו וכלשון מדבר, הכתוב

משנה'.

.ÊÌaÈÏ ÏB„b‰ ‰ˆ¯ ‡Ï55ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ -56. …»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈ¯ÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»

ÌaÈÏ Ì·i‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡57Ï·‡ , ¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk58. ƒ«¬…

לחלוץ.55) רצה (חוץ 56)ואפילו מאחיו הגדול ואין
במשנה  כמפורש ממנו, לקטן קודם שבכולם), מהגדול
כל  על מהלכין - רצה לא ליבם, בגדול "מצוה לט). (יבמות
רבינו  גרס וכן כו'". גדול אצל חוזרין - רצו לא האחין,

עא. הערה להלן וראה כד.). (שם קשישא אביי בדברי
שמואל'57) ('בית אחת בכפיפה נחש עם דר אדם שאין

ב'תוספות' רבינוֿתם מפרש וכן ה) ס"ק קסא, סי' לאהע"ז
לייבם. כופין שאין ב לט, את 58)יבמות אלא כופין ואין

לט.). (שם עליו מוטלת והמצוה הואיל הגדול,

.ÁB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏB‰‰ ‡B·iL „Ú59CÏnÂ ,L¯Á‰ ‡È¯·iL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡ - ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBLÌaÈ B‡ ,‰Âˆ ¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי אתו, נתייעץ
שם.61)לייבם.

.ËÂÈÁ‡ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
ÔËw‰62‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ63,‰Âˆn‰ «»»»««»ƒ«»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡B·iL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆
ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k64. »«≈¬…

י"ג 62) לו שמלאו בשנים, גדול כן גם והוא ממנו, הצעיר
אחד. ויום היא.63)שנה התימנים: ואין 64)בכת"י 

שם). (יבמות המצוה את משהים

.ÈÌeaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ó·È65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL66- ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„¯BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓ·È ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ì·i‰ dÚ·zL ÈÓ Ïk - ˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„¯Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ¯70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
¯‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙B¯ˆ ¯‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי"ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי"ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי ה"ח,
כמו  מורדת, זו הרי להתייבם, מסרבת והיא ה"ב), פ"א לעיל
פ"ה, בכתובות הרי"ף פסק וכן הי"ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס"א)70)כדין קסה (סי' אהע"ז ובשו"ע
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא
הרמ"א  פסק וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה

שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי בו, שהמצוה למי מתרצית שאינה וכיון
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נראה  וכן לחליצה, נוסף גט הצריכוה זאת ובכל נבעלה,
שם. הרי"ף יותר 44)מדברי הוא וכאן בעלתי. טוען והוא

נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי יום, משלושים יותר מלבעול

הגט 45) מספיק לדבריו כי לחלוץ, לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט
בביתֿדין  בפניו שתרוק שמתבייש לפי לה, לחלוץ שלא
להחזירה  יוכל לא לה, יחלוץ אם וגם שם). ('תוספות'
להחזירה  אח"כ יוכל אשתו, בתור כשיגרשה אבל עולמית,
והיא  יוסף'). ('נמוקי הט"ו פ"א לעיל כמבואר כשיתפייסו,
נבעלה, שלא לדבריה כי חליצה, בלא לזר להנשא אסורה
על  איסור חתיכת עצמה ועשתה זיקתה, הותרה לא עדיין

העולם. לא 46)כל שניהם לדברי שהרי גיטה, על נוסף
גירשה  שהרי איֿאפשר ולייבמה עדיין, זיקתה הותרה

קיא:). (שם עליו בין 47)ונאסרה יום, שלושים בתוך בין
שלושים. עד 48)לאחר לאחרים מותרת אינה ולדבריו

לה. ואינה 49)שיחלוץ שבעלה, חזקה וכנסה, והואיל
קיב.). (שם בלבד גט אלא ממנו צריכה

.ÂÏB„b‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««ƒ«ƒƒ¿»««»
.„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ıÏÁÏ B‡ ÌaÈÏ¿«≈«¬…∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50e„ÓÏ51¯BÎaa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,¯ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ

˙n‰52¯L‡ BÚÓLÓ - '„Ïz ¯L‡' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆
Ì‡‰ ‰„ÏÈ53ÔÈ‡Â ,54.‰Ó·È‰ „Ïz ¯L‡ BÚÓLÓ »¿»»≈¿≈«¿»¬∆≈≈«¿»»

אולם 50) כך, משמעו אין מקרא של שפשוטו אע"פ כלומר,
למדו  זה) מפי זה שקיבלו הקבלה (מבעלי השמועה מפי
כדלהלן. דרשה בדרך ולפרשו מפשוטו, המקרא להוציא

ה"ד. פ"ה, התורה יסודי להל' בביאורנו יבמות 51)וראה
א. יחלקו 52)כד, ולא נחלתו, ולנחול אשתו את לייבם

אינה  או לנחלה אומר "אתה שם). (רש"י עמו אחיו שאר
קוראים  - יוסף הכתוב): מדבר לו שיולד (ובבן לשם אלא
"יקום  כאן: נאמר יוחנן, אותו קוראים - יוחנן יוסף, אותו
שם  "על ו): מח, (בראשית להלן ונאמר אחיו", שם על
נחלה, – להלן האמור שם מה - בנחלתם" יקראו אחיהם

(שם). לנחלה" - כאן האמור שם האחים,53)אף אם
פ"ב, יבמות המשנה, (פירוש עבר" במקום העתיד "ובא

משמע 54)מ"ו). "עם התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
- תלד "אשר א: כד, ביבמות דרשו וכן היבמה", תלד אשר
עצמה  ביבמה שגם הרי יולדת", שאינה לאיילונית פרט
ב'מגיד  וראה ה"ח, פ"ו לקמן רבינו וכלשון מדבר, הכתוב

משנה'.

.ÊÌaÈÏ ÏB„b‰ ‰ˆ¯ ‡Ï55ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ -56. …»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈ¯ÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»

ÌaÈÏ Ì·i‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡57Ï·‡ , ¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk58. ƒ«¬…

לחלוץ.55) רצה (חוץ 56)ואפילו מאחיו הגדול ואין
במשנה  כמפורש ממנו, לקטן קודם שבכולם), מהגדול
כל  על מהלכין - רצה לא ליבם, בגדול "מצוה לט). (יבמות
רבינו  גרס וכן כו'". גדול אצל חוזרין - רצו לא האחין,

עא. הערה להלן וראה כד.). (שם קשישא אביי בדברי
שמואל'57) ('בית אחת בכפיפה נחש עם דר אדם שאין

ב'תוספות' רבינוֿתם מפרש וכן ה) ס"ק קסא, סי' לאהע"ז
לייבם. כופין שאין ב לט, את 58)יבמות אלא כופין ואין

לט.). (שם עליו מוטלת והמצוה הואיל הגדול,

.ÁB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏB‰‰ ‡B·iL „Ú59CÏnÂ ,L¯Á‰ ‡È¯·iL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡ - ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBLÌaÈ B‡ ,‰Âˆ ¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי אתו, נתייעץ
שם.61)לייבם.

.ËÂÈÁ‡ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
ÔËw‰62‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ63,‰Âˆn‰ «»»»««»ƒ«»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡B·iL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆
ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k64. »«≈¬…

י"ג 62) לו שמלאו בשנים, גדול כן גם והוא ממנו, הצעיר
אחד. ויום היא.63)שנה התימנים: ואין 64)בכת"י 

שם). (יבמות המצוה את משהים

.ÈÌeaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ó·È65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL66- ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„¯BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓ·È ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ì·i‰ dÚ·zL ÈÓ Ïk - ˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„¯Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ¯70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
¯‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙B¯ˆ ¯‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי"ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי"ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי ה"ח,
כמו  מורדת, זו הרי להתייבם, מסרבת והיא ה"ב), פ"א לעיל
פ"ה, בכתובות הרי"ף פסק וכן הי"ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס"א)70)כדין קסה (סי' אהע"ז ובשו"ע
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא
הרמ"א  פסק וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה

שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי בו, שהמצוה למי מתרצית שאינה וכיון
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אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגידֿמשנה).
רוקח'). ('מעשה מורדת שנקראת משמע

.·È,ıÏÁÏ ‡ÏÂ ÌaÈÏ ‡Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»≈ƒ∆…¿«≈¿…«¬…
ÌeaÈÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ d˙B‡ Ú·˙Â ,CÈÙÏ ÈÁ‡ È¯‰¬≈««¿»«ƒ¿»«»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰ˆB¯ ‡e‰Â ¯Á‡ Á‡a ‰˙ˆ¯Â ,Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»¿»«≈¿∆
‰ÂˆnL ÏB„b‰ ˜lzÒpL ¯Á‡Ó ;˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - da»≈∆∆≈««∆ƒ¿«≈«»∆ƒ¿»

ÔÈÂL Ôlk È¯‰ - Ba72Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆB¯ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¬≈À»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰„¯Ó ‡Ï BÊ È¯‰ - da ‰ˆB¯ ‡e‰Â¿∆»¬≈…»¿»¿…∆»
È‡ È¯‰ :‰¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»¬≈¬ƒ

B˙B‡ ˙zÓÓ73ÈÈ‡ ‰Ê Ï·‡ ,È˙B‡ ÌaÈÈÂ ‡B·iL „Ú «¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - Ba ‰ˆB¯»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆ¯z Ì‡ :d˙B‡ Ú·Bz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú ·LzL ‰˙ˆ¯ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ - ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«

EÈÁ‡ ‡B·iL74.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»

קשישא 72) אביי בדברי גרס וכן לט.), (יבמות כבמשנה
 ֿ (מגיד האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
הראב"ד, ולדעת עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא משנה).
אביי  בדברי גורס והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל
- רצה לא לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא
וכעין  אחיו). משאר וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים
ו'תוספות' ברש"י היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה

הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא בכת"י 73)שם):
איננה. זו תיבה ה"ט,74)התימנים, לעיל ששנינו ואע"פ

ואין  שיבוא, הגדול לאחי המתינו לומר יכול הקטן שאין
רוצה  אינו שהקטן מדובר שם - המצוה?! את משהים
כאן  ואילו בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ, ולא לייבם
שדייק  וזהו כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ יכול הרי
(משנהֿלמלך). חלוץ" . . . לה לחלוץ תרצה "אם רבינו:

איסור שכל מתרץ, שמח' יסודו וה'אור המצוה השהיית
הוא  בינתיים יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי האשה, בעיגון
בעצמה  היא שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה,
מצדנו, עיגון שום ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה

לה. הרצוי את לבקש בידה והרשות

.‚ÈÏˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - da ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈ¯ÓB‡Â ,B· ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ Ú·zL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆ¯L ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ :dÏ»≈»ƒ∆»»¿«≈∆»∆ƒ¿«ƒ

˙Ó„B˜75ÔÈ„k ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz B‡ ,BÏ ÌaÈ˙z B‡ ; ∆∆ƒ¿«≈≈≈¿…¿À»¿ƒ
˙„¯BÓ Ïk76. »∆∆

קטן 75) "ביאת א: לט, ביבמות אמרו וכן חליצה, למצות
ביאת  גדול, וחליצת בשנים), הוא גדול אבל מאחיו, (קטן
- לחלוץ רוצה שהגדול במקום שאפילו הרי עדיפה", קטן
אינו  שהגדול שלפנינו, בדין כלֿשכן עדיפה, הקטן ביאת

לחלוץ. ולא לייבם לא ה"ז 76)רוצה לעיל ביארנו וכבר
הפסידה  ולא מורדת אינה ולדבריהם זה, על חולקים שיש

כתובתה.

.„ÈÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁzL dÈcL e¯Ó‡L ‰Ó·È Ïk77 »¿»»∆»«¿∆ƒ»∆«¬…¿…ƒ¿«≈
‰a˙k dÏ LÈ Ì‡ ,d˙a˙k ˙ÏËB BÊ È¯‰ -78¯‡Lk , ¬≈∆∆¿À»»ƒ≈»¿À»ƒ¿»

˙BÓÏ‡‰ Ïk79B‡ ÔÈÁL ‰kÓ dÓ·È ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»«¿»¿≈ƒ»»¿»»À≈¿ƒ
ÌÈL‡ ÈÓeÓ ¯‡L Ba LiL80dÏ ıÏBÁ -81˙ÏËBÂ ∆≈¿»≈¬»ƒ≈»¿∆∆

Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ÔÈÓeÓ da e„ÏB .d˙a˙k82- ¿À»»¿»ƒ¿∆ƒ∆∆»»
e‰„O ‰ÙÁzÒ83ÔzÈÂ ıÏÁÈ - ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ; ƒ¿«¬»»≈ƒ…»»¿«≈«¬…¿ƒ≈

‰a˙k84. ¿À»

ופ"ו,77) יד; יג, ה"ד, פ"ג, ולקמן ה"ה. פ"א, לעיל ראה
כמבואר 78)ה"ז. מבעלה, כתובה לה שאין לארוסה פרט

עליו, אסורה שהיתה או הי"א, אישות מהל' פ"י לעיל
הי"ז. לקמן שניה 79)כמבואר שאלו: - א פה, ביבמות

ואילו  לא, או מיבם כתובה לה יש ליבם, שניה ולא לבעל
אע"פ  כי כלל, שאלו לא - לבעל שניה ולא ליבם שניה על
בה  נעשה לא שהרי בעלה, מנכסי כתובתה נוטלת שחולצת,
לקמן  במגידֿמשנה וכן שם, ליבמות (הרשב"א איסור שום

הי"א.80)הי"ז). אישות, מהל' פכ"ה לעיל המנויים
לפני 81) שנפלה ליבמה "מניין ד.): (יבמות שאמרו כמו

טענותיה  סותמים (אין אותה חוסמין שאין שחין, מוכה
שנאמר  רש"י), - וחולץ אותו כופים אלא להתייבם, לכופה
ישבו  כי לו: וסמוך בדישו, שור תחסום לא ד) כה, (דברים

עלינו כלומר, יחדיו", האלה אחים הפסוקים סמיכות לדרוש
ריח  בעל בעלה שהיה "מי ואפילו לו. מלהתייבם ולפטרם
. . . מום אותו בו ויש אחיו לפני ונפלה ומת  . . . הפה
יכולה  איני ולך לקבל, יכולה הייתי לאחיך לומר, היא יכולה
הי"ג). אישות מהל' (פכ"ה כתובתה" ויתן ויחלוץ - לקבל

בעלה.82) שמת אחרי להתייבם, לו נשטפה 83)ממתנת
גרם. מזלו כלומר, ונתקלקלה. האשה 84)שדהו כדין

פכ"ה  לעיל המבואר שנתארסה, אחר מומין בה שנולדו
א. עה, בכתובות ומקורו ה"ד, אישות מהל'

.ÂËdÏÚa ÈiÁa dÓ·ÈÓ ‰È‰ ‰¯„pL ‰Ó·È85B‡ , ¿»»∆»¿»¬»»ƒ»»¿«≈«¿»
ÌÈ„e‰i‰ ÏkÓ ‰È‰ ‰¯„pL86ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk - ∆»¿»¬»»ƒ»«¿ƒƒ∆«¬…

d˙a˙k Ïh˙Â dÏ87dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰¯„ Ì‡Â .88 »¿ƒ…¿À»»¿ƒ»¿»¿««ƒ««¿»
dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜·Ó -89È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ…»»¬≈

˙„¯BÓ BÊ90ÈiÁa elÙ‡ d¯„a ‰ek˙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¬ƒ¿«≈
‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌaÈÈ ‡lL È„k dÏÚaB˙B «¿»¿≈∆…¿«≈»≈ƒ

ıÏÁÏ91‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰„¯Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ,92. «¬…∆»ƒ≈»¿»¿≈≈¿…¿À»

שלא 85) תשמיש, הנאת פירטה ולא ממנו, תהנה שלא
קיא: (יבמות בעלה מיתת לאחר ממנו עצמה לפטור נתכוונה

לה,86)וברש"י). קשה שהתשמיש להם, תיבעל שלא
נתנה  כי יחשדנה שלא בעלה של דעתו להפיס ונתכוונה

וברש"י). קיב. (שם באחר יכולה 87)עיניה אינה שהרי
נתכוונה  לא כי מורדת, דין לה ואין נדרה, מחמת להתייבם
כבעל", אינו "יבם דאמר: כרב, (שם היבום מן להפטר

שם). ה'תוספות' מן 88)וכפירוש להפטר שנתכוונה
כתובתה 89)היבום. ויתן לה יחלוץ מרצון, יסכים ואם

קיא:). כתובה,90)(שם בלא ותצא - לחלוץ אותו וכופים
ה"י. לעיל לומר 91)כמבואר שיכול כתובתה, לה וליתן

הגורמת. שהיא הוא, ממנה והעיכוב לייבמה, רצוני
אלא 92) כתובה, וליתן לחלוץ אותו לכוף יכול אינך כלומר,

ע"פ  איש' ('חזון כתובה מקבלת שאינה מורדת כדין לכוף
המגידֿמשנה).
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.ÊËÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ì·i‰ dÚ·zL ‰Ó·È¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙È·a ·L‡ ‡l‡ ,‰a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ93 ∆∆¿…∆∆¿À»∆»≈≈¿≈«¿ƒ

˙BÓÏ‡‰ Ïk ¯‡LÎÂ94e˜‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»»»«¿»≈¿ƒ»∆¬≈ƒ¿
ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÊÏ d˙B‡95ıÏBÁ - ‰ˆ¯ ,ÌaÈÓ - ‰ˆ¯ ,96 »»∆ƒ«»«ƒ»»¿«≈»»≈

˙Bf È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰a˙k Ô˙BÂ¿≈¿À»¿…∆»¬ƒ»¿»¬ƒƒ∆
‰e‚Ú ·L‡Â ÈlMÓ97dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk98; ƒ∆ƒ¿≈≈¬»»¿≈««≈¿ƒ»

‰˜e˜Ê z‡L ÔÓÊ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰L99ÔÈ‡ ÈÏ ∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈
˙¯Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B100¯LÙ‡ - ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â . ¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»

˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OiL101B˙Èa CB˙a ‰·È¯Ó BÏ ‰È‰z B‡ , ∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰Ó·È‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿»»

מנכסיו.93) ואתזון המת, בעלי שגר לעיל 94)בבית ראה
ה"א. אישות מהל' מדעתו 95)בפי"ח ולא בעלה, במיתת

היבם. בה נזקקין 96)בחר לחלוץ "תבע א: סד, כתובות
לחלוץ. תבע דיבורֿהמתחיל שם, ה'תוספות' פירשו וכן לו".
"אם  שנאמר: תלוי, הדבר שביבם - ב לט, ביבמות אמרו וכן
- רצה מייבם, - רצה כרצונו, הכל - האיש" יחפוץ לא

אחר,97)חולץ. לאיש להנשא לא ולזכרו, לבעלי קשורה
תעגנה". "הלהן יג): א, (רות הכתוב אלא 98)מלשון

כרחה. בעל שם.100)קשורה.99)חולצת כתובות,
לו.101) יתנוה לא לו, זקוקה שזו זמן שאשתו 102)וכל

סתימת  (מתוך בבית כצרה לה ותהיה אותה, ייבם כי תחשוב
שלא  מסכימים שניהם ואם שם). בכתובות הגמרא סוגיית
שמואל' ('בית בדבר קפידא שאין משמע לייבם, ולא לחלוץ
א). סי' צבי' 'חכם בתשובות וכן ט, אות קסה, סי' לאהע"ז
בחליצה. מצוה שיש משמע קפ, עמ' חוקת פרשת ובזוהר
לא  הזוהר שגם כתב, פה סי' ח"ב אהע"ז סופר' ה'חתם אבל
אלא  חיובי, באופן לחלוץ מצותֿעשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילותֿחסד אלא זו
בכך  רוצה אינה אם לחלוץ האשה את לכוף ואין זית, שמן
עם  להטיב תרצה אם בזה, וכיוצא הטורח או הבושה מפני
כך. על לכופה יכול ביתֿהדין אין - לאו ואם תטיב, - המת

.ÊÈÈtÓ ‰a˙k dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L103Ì·iÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,104 ∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»

¯‡a˙iL BÓk105ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈
‰a˙k ÂÈÏÚ dÏ106.dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C¯„k »»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»

ÌÚ ‰˙È‰L BÓk - ˙ÙÒBza dÓ·È ÌÚ dÈ„Â¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ
dÏÚa107‰a˙k dÏÚa dÏ ·˙k ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .108B‡ , «¿»¬»ƒ…»«»«¿»¿À»

Ì·i‰ CÈ¯ˆ - d˙B‡ ‰ÏÁÓ B‡ d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL∆»¿»¿À»»»¬»»»ƒ«»»
‰a˙k dÏ ·zÎÏ109˙BÓÏ‡‰ ¯‡Lk110. ƒ¿…»¿À»ƒ¿»»«¿»

אמו).103) (אם לו שניה שהיתה אחים 104)כגון שהיו
שם). וברש"י פד. יבמות (ראה האם מן ולא האב מן

הי"ג.105) פ"ו ועכשיו 106)לקמן וקנאה, עליה כשבא
רוצה  אם אבל פה.). (יבמות כתובה לה אין - להוציא רוצה
אסור  שהרי כתובה, לה שיכתוב צריך אצלו, להשהותה
פ"י  לעיל כמבואר כתובה, בלא אשתו עם לשהות לאדם
רבינו, דברי את מפרש שמח' וה'אור ה"י. אישות מהל'
אצלו, לקיימה כשירצה אפילו כתובה שום לה כותב שאינו

והרי  רבינו, בדברי בסמוך כמבואר תוספת, לה ויש הואיל
התוספת. לה לשלם שיצטרך להוציאה, בעיניו קלה אינה
הרי  הכתובה, על לבעל כשמחלה השני, במקרה ולפיכך
להוציאה, היבם בעיני קלה ונשארה התוספת, על גם מחלה
כמבואר  כתובתה", לה לכתוב היבם "צריך רבינו: ציין כאן

הי"ד. אישות מהל' פכ"ב תוספת 107)לעיל לה שיש
מבואר  והטעם כתובה, עיקר לה שאין אע"פ לה שהתחייב

ה"ג). פכ"ד (שם לו.108)לעיל מותרת שהיתה למרות
או 109) שמכרה אחרי לקיימה רצה אם עצמה בעלה שהרי

קלה  תהא שלא לה ולכתוב לחזור חייב כתובתה, לו מחלה
ה"י. אישות מהל' פ"י לעיל כמבואר להוציאה, בעיניו

רשום 110) שהיה הכתובה סכום זה ואין מנה. שכתובתן
אישות  מהל' פכ"ב לעיל השווה לבעלה. שמכרה בכתובתה

קפד. והערה הל"ב פ"ד ולהלן שם, ובביאורנו הי"ד

.ÁÈıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓ·È ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ‰Ó·È‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚ·e ¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .¯Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«

‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ -111Ë‚a d‡ÈˆBÓe .112eÈ‰ elÙ‡Â , ∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
‰pnÓ ÌÈa ‰nk BÏ113ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â .114ÏÚÂ «»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓ·È115˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓ·ÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ

בפי"ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי"ט. בסמוך כמבואר גט, צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי"ט  רבינו שכתב כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי
כהונה  מאיסורי אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי מהל'
בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע"פ
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח'), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי. ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע"פ  שם וברי"ף צב: (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני  מן בניה שאין אלא ה"ד). פ"י, שם ה'ירושלמי'
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי מהל' פט"ו ראה לאוין. חייבי מאיסור ממזר

ה"אֿב.

.ËÈ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙116dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï -117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le¯‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz - ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ ,¯kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק, לשוק ביבמה תופסים קידושין שהרי
גט. ממנו וצריכה הי"ד, אישות מהל' פ"ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי לה יחלוץ שהכהן סברא
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.ÊËÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ì·i‰ dÚ·zL ‰Ó·È¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙È·a ·L‡ ‡l‡ ,‰a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ93 ∆∆¿…∆∆¿À»∆»≈≈¿≈«¿ƒ

˙BÓÏ‡‰ Ïk ¯‡LÎÂ94e˜‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»»»«¿»≈¿ƒ»∆¬≈ƒ¿
ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÊÏ d˙B‡95ıÏBÁ - ‰ˆ¯ ,ÌaÈÓ - ‰ˆ¯ ,96 »»∆ƒ«»«ƒ»»¿«≈»»≈

˙Bf È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰a˙k Ô˙BÂ¿≈¿À»¿…∆»¬ƒ»¿»¬ƒƒ∆
‰e‚Ú ·L‡Â ÈlMÓ97dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk98; ƒ∆ƒ¿≈≈¬»»¿≈««≈¿ƒ»

‰˜e˜Ê z‡L ÔÓÊ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰L99ÔÈ‡ ÈÏ ∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈
˙¯Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B100¯LÙ‡ - ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â . ¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»

˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OiL101B˙Èa CB˙a ‰·È¯Ó BÏ ‰È‰z B‡ , ∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰Ó·È‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿»»

מנכסיו.93) ואתזון המת, בעלי שגר לעיל 94)בבית ראה
ה"א. אישות מהל' מדעתו 95)בפי"ח ולא בעלה, במיתת

היבם. בה נזקקין 96)בחר לחלוץ "תבע א: סד, כתובות
לחלוץ. תבע דיבורֿהמתחיל שם, ה'תוספות' פירשו וכן לו".
"אם  שנאמר: תלוי, הדבר שביבם - ב לט, ביבמות אמרו וכן
- רצה מייבם, - רצה כרצונו, הכל - האיש" יחפוץ לא

אחר,97)חולץ. לאיש להנשא לא ולזכרו, לבעלי קשורה
תעגנה". "הלהן יג): א, (רות הכתוב אלא 98)מלשון

כרחה. בעל שם.100)קשורה.99)חולצת כתובות,
לו.101) יתנוה לא לו, זקוקה שזו זמן שאשתו 102)וכל

סתימת  (מתוך בבית כצרה לה ותהיה אותה, ייבם כי תחשוב
שלא  מסכימים שניהם ואם שם). בכתובות הגמרא סוגיית
שמואל' ('בית בדבר קפידא שאין משמע לייבם, ולא לחלוץ
א). סי' צבי' 'חכם בתשובות וכן ט, אות קסה, סי' לאהע"ז
בחליצה. מצוה שיש משמע קפ, עמ' חוקת פרשת ובזוהר
לא  הזוהר שגם כתב, פה סי' ח"ב אהע"ז סופר' ה'חתם אבל
אלא  חיובי, באופן לחלוץ מצותֿעשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילותֿחסד אלא זו
בכך  רוצה אינה אם לחלוץ האשה את לכוף ואין זית, שמן
עם  להטיב תרצה אם בזה, וכיוצא הטורח או הבושה מפני
כך. על לכופה יכול ביתֿהדין אין - לאו ואם תטיב, - המת

.ÊÈÈtÓ ‰a˙k dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L103Ì·iÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,104 ∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»

¯‡a˙iL BÓk105ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈
‰a˙k ÂÈÏÚ dÏ106.dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C¯„k »»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»

ÌÚ ‰˙È‰L BÓk - ˙ÙÒBza dÓ·È ÌÚ dÈ„Â¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ
dÏÚa107‰a˙k dÏÚa dÏ ·˙k ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .108B‡ , «¿»¬»ƒ…»«»«¿»¿À»

Ì·i‰ CÈ¯ˆ - d˙B‡ ‰ÏÁÓ B‡ d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL∆»¿»¿À»»»¬»»»ƒ«»»
‰a˙k dÏ ·zÎÏ109˙BÓÏ‡‰ ¯‡Lk110. ƒ¿…»¿À»ƒ¿»»«¿»

אמו).103) (אם לו שניה שהיתה אחים 104)כגון שהיו
שם). וברש"י פד. יבמות (ראה האם מן ולא האב מן

הי"ג.105) פ"ו ועכשיו 106)לקמן וקנאה, עליה כשבא
רוצה  אם אבל פה.). (יבמות כתובה לה אין - להוציא רוצה
אסור  שהרי כתובה, לה שיכתוב צריך אצלו, להשהותה
פ"י  לעיל כמבואר כתובה, בלא אשתו עם לשהות לאדם
רבינו, דברי את מפרש שמח' וה'אור ה"י. אישות מהל'
אצלו, לקיימה כשירצה אפילו כתובה שום לה כותב שאינו

והרי  רבינו, בדברי בסמוך כמבואר תוספת, לה ויש הואיל
התוספת. לה לשלם שיצטרך להוציאה, בעיניו קלה אינה
הרי  הכתובה, על לבעל כשמחלה השני, במקרה ולפיכך
להוציאה, היבם בעיני קלה ונשארה התוספת, על גם מחלה
כמבואר  כתובתה", לה לכתוב היבם "צריך רבינו: ציין כאן

הי"ד. אישות מהל' פכ"ב תוספת 107)לעיל לה שיש
מבואר  והטעם כתובה, עיקר לה שאין אע"פ לה שהתחייב

ה"ג). פכ"ד (שם לו.108)לעיל מותרת שהיתה למרות
או 109) שמכרה אחרי לקיימה רצה אם עצמה בעלה שהרי

קלה  תהא שלא לה ולכתוב לחזור חייב כתובתה, לו מחלה
ה"י. אישות מהל' פ"י לעיל כמבואר להוציאה, בעיניו

רשום 110) שהיה הכתובה סכום זה ואין מנה. שכתובתן
אישות  מהל' פכ"ב לעיל השווה לבעלה. שמכרה בכתובתה

קפד. והערה הל"ב פ"ד ולהלן שם, ובביאורנו הי"ד

.ÁÈıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓ·È ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ‰Ó·È‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚ·e ¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .¯Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«

‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ -111Ë‚a d‡ÈˆBÓe .112eÈ‰ elÙ‡Â , ∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
‰pnÓ ÌÈa ‰nk BÏ113ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â .114ÏÚÂ «»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓ·È115˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓ·ÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ

בפי"ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי"ט. בסמוך כמבואר גט, צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי"ט  רבינו שכתב כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי
כהונה  מאיסורי אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי מהל'
בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע"פ
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח'), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי. ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע"פ  שם וברי"ף צב: (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני  מן בניה שאין אלא ה"ד). פ"י, שם ה'ירושלמי'
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי מהל' פט"ו ראה לאוין. חייבי מאיסור ממזר

ה"אֿב.

.ËÈ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙116dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï -117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le¯‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz - ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ ,¯kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק, לשוק ביבמה תופסים קידושין שהרי
גט. ממנו וצריכה הי"ד, אישות מהל' פ"ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי לה יחלוץ שהכהן סברא
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נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)
גט. ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא

לאחרי  ואף ברשותו?! תישאר ועלֿידיֿזה לו, אסורה
וקידשה  הואיל - קנס משום לעולם לו אסורה החליצה,

(רמב"ן). ברשות שלא

.ÎıÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ dL¯bL ¯f‰ ¯ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - dÓ·È dÏ121dL¯b Ì‡ Ï·‡ . »¿»»≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ≈¿»

ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰ˆÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ¯ÊÁÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»«¿»»««∆»¿»ƒƒ
˙‡OpL LÈ‡ ˙L‡Ï ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ;B„iÓ d˙B‡»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆ƒ∆ƒ»
BÓk ,‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,dÏÚa ‡·e»«¿»∆ƒ¬»«∆¿«∆¿

e¯‡aL122‰˙pfL ‰Ó·È‰Â .123‰˜e˜Ê ‡È‰Â124‡Ï - ∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…
dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯ ‡l‡ , ∆∆¿»«¿»»∆»»»≈»»¿«≈

קונסים 121) אין - כנ"ל קנס, משום עליו שאסרוה אע"פ
רק  בזה להחמיר לנו שדי שנשאה, אחר להוציאה אותה

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, פ"י 122)לכתחילה לעיל
- "יבמה צב:): (יבמות אמרו וכן ה"ז, גירושין מהל'
שהלך  באשה דמיחלפא בה, יש נישואין בה, אין קידושין

הים". למדינת קידושין.123)בעלה כשהיא 124)בלא
נתייבמה. ולא חלצה לא ועדיין יבם, שאינה 125)שומרת

(סוטה  לאו איסור אלא בה ואין הואיל החמורה, איש כאשת
יבמה, על שנאסרה לאחר, לנשאת דומה ואינה יח:).
לה  חלץ שיאמרו: לחוש, יש שם כי הי"ח, לעיל כמבואר
אבל  חלוצתו, נושא זה והרי לכונסה וחזר ונישאת יבמה
ולא  מצדה היא שפריצות וידעו כלֿכך, קול לה אין זנות
כהן, יבמה ואם פ:). לגיטין (רש"י שחלצה בה יחשדו
וכהן  זונה, ונעשתה לה לאסור נבעלה שהרי עליו, נאסרה
ובפי"ט  ה"א; ביאה איסורי מהל' בפי"ח (ראה בזונה אסור

ס"ג). קנט סי' אהע"ז ובשו"ע ה"ה,

.‡ÎÌ‰È¯·cÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
Ì·È ˙wÊ127‰Ó·È ÔB‚k ,Ì·È ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ ƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»

ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ ‰„ÏiL128CB˙a ˙Óe ∆»¿»»»∆…»√»»≈¿
BÓk Ì‰È¯·cÓ ˜ÙqÓ ıÏÁzL dÈcL ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ∆ƒ»∆«¬…ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL129‰ˆÈÏÁ Ì„˜ ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰ Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈…∆¬ƒ»
dÏÚa ÌÚ ·L˙Â dÓ·È dÏ ıÏBÁ -130‰Lc˜˙ Ì‡Â . ≈»¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»

dÏ ıÏBÁ BÈ‡ - ‰ˆeÏÁa ¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ô‰ÎÏ131; ¿…≈∆»«¬»≈≈»
Ô‰È¯·c ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L132. ∆≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆

˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ˙Ó B‡ Ô‰k‰ dL¯b133Ck ¯Á‡Â , ≈¿»«…≈≈¬≈∆∆¿««»
.‰lÁzÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓÀ∆∆«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

חכמים.126) או 127)מדברי להתייבם היבם, עם קשר
לתשעה 128)לחלוץ. נולד אם ידוע שאינו כלומר,

ובצפרניו, בשערו שלם שהוא גמרו, סימניו אבל חדשים,
גמור. ולד הוא התורה ועיי"ש 129)ומן ה"ה, פ"א לעיל

כט. שניים.130)בהערה קידושין צריכה ואינה
קודם 131) נישאת אם וכלֿשכן שם), וברי"ף ב לו, יבמות

ברי"ף  כמבואר בעלה, מתחת אותה מוציאים שאין חליצה,
ס"ז. קסד, סי' אהע"ז בשו"ע וכן התורה 132)שם, שמן

יבם. זיקת עליה ואין - סימניו וגמרו הואיל הוא, גמור ולד
שלא 133) כדי אלא חליצה בלא לבעלה התירוה לא שהרי

חליצה  בלא להתירה צורך אין שגירשה וכיון עליו, לאסרה
כתוב: שם לרי"ף הגיבורים' ב'שלטי אולם (מגידֿמשנה).
אין  הכהן מת אם חליצה, בלא לכהן שהתירוה שמאחר
לישראל, להנשא רוצה אם אפילו לחלוץ אותה מצריכים

הותרה. - שהותרה שמאחר

ה'תשע"ח  כסלו ל' שני יום

ׁ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»¬≈
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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∆∆∆¬≈
˙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‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆
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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∆∆∆¬≈
˙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‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆
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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

ואסורה  חללה בתם הרי הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה
לכהן. מת 70)להינשא מי ולהעיד לבוא עמנו איש ואין

הבן. או האב זקוקה 71)תחילה ואינה הבן, שמת לפני
ליבם.

.ÊËd˙¯ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡ ÔÎÂ72,Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿≈ƒ»∆»««¿»¿»»»ƒ¿ƒ««»
dÏ e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e73‡Ï BÊ È¯‰ - 'CÈÏÚa ˙Ó' »¿«ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¬≈…

‰„ÏÈ Ì‡ Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz«¬…¿…ƒ¿«≈¿»«∆ƒ»«ƒ»¿»
d˙¯ˆ74‰ÚLz ¯Á‡ ıÏÁz ‡Ï ‰nÏÂ .‰„ÏÈ ‡Ï B‡ »»»…»¿»¿»»…«¬…««ƒ¿»

ÌÈL„Á75Ïk ÏÚ ¯ÊÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ÏÚa‰ ˙˙ÈnÓ √»ƒƒƒ««««¿ƒ¿∆À∆∆¿»«»
ÌÈt76d˙¯ˆ ‰„ÏÈ Ì‡L ,77Ì‡Â ,BÊ ‰¯ËÙ È¯‰ - »ƒ∆ƒ»¿»»»»¬≈ƒ¿¿»¿ƒ

¯Á‡ Ú„eÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰ˆÏÁ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈∆¿¿»¿≈»∆»ƒ»«««
˙‡Ê ˙‡ˆÓÂ ,‡Ói˜ ÏL „ÏÂ d˙¯ˆ ‰„ÏiL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆»¿»»»»»»∆«»»¿ƒ¿≈…

‰ˆeÏÁ dÈ‡L78,‰ˆÏÁpL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ∆≈»¬»¿ƒ»≈¿…≈««∆∆¿¿»
‰ˆeÏÁ‰L e‡aL ÌÈ„Úa Ú„È ‡lL ‰‡B¯‰ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»∆∆…»«»≈ƒ∆»∆«¬»
ÏÚ ‰p‰kÏ ˙‡O d˙B‡ ‰‡¯L „ÈÚÈÂ ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿…≈¿»ƒ∆»»»ƒ≈«¿À»«
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¬»«¿À»

d˙lÁzÓ79‡Op˙Â ‰ÚLz ¯Á‡Ï ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿««ƒ¿»¿ƒ»≈
- ˙nLk dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L ‰¯v‰ BÊ Ï·‡ .¯ÊÏ¿»¬»«»»∆»¿»ƒ«¿»¿∆≈

˙BÓ·È‰ ¯‡Lk ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓz80B‡ ıÏÁ˙Â «¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¬…
˙¯Á‡‰ ‰È„naL d˙¯ˆÏ LeÁz ‡ÏÂ ,ÌaÈ˙z81, ƒ¿«≈¿…»¿»»»∆«¿ƒ»»«∆∆

‰È„na dnÚ dÏÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰82. ƒ¿…»»«¿»ƒ»«¿ƒ»

לזו.72) זו צרות שהן נשים, שתי לו לזו 73)שהיו
כאן. הוולד 74)שנשארה כי לזר, תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן אינה 75)פוטרה חדשים תשעה בתוך כי
קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה

חליצה, אינה מעוברת עצמה וחליצת כשהחולצת אפילו
מעוברת. צרתה אלא מעוברת צדדים.76)אינה

העיבור.77) חדשי תשעת שלא 78)לאחר חלצה שהרי
לו.79)לצורך. כשנישאה חללה או גרושה שהייתה

יום 80) תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום

היא.81) מעוברת שמא  כאן לא 82)שנשארה כן אם
ממנו. נתעברה

.ÊÈdÏÚa ˙nL ‰M‡‰83˙È„Óa ˙BÓÁ dÏ ‰˙È‰Â »ƒ»∆≈«¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ«
nL ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìi‰Ôz ¯·Îe d˙BÓÁ ‰„ÏÈ ‡ «»≈»∆∆∆»»¿»¬»¿»ƒ«

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ì·È dÏ84‡l‡ ;‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡lL , »»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆…»¿¿»»∆∆»
˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÈÓÚ85‡e‰Â . «¬ƒ»«∆¿»»«¬≈ƒÀ∆∆¿

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ôa BÏ ‰È‰Â dÏÚa ˙nL ‰M‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ»∆≈«¿»¿»»≈ƒ¿ƒ»«∆∆
Ôa‰ ˙Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;¯ÊÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -86, ¬≈À∆∆¿»¿≈¿ƒ∆»≈«≈

d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÓÚ‰ ‡l‡87. ∆»«¬≈»«∆¿»»

אח.83) לו היה ולא בנים הניח לו.84)ולא וזקוקה
לזר.85) והעמידהו 86)להינשא חוששים", לא מת "שמא

חי. שהוא חזקתו היתר 87)על בחזקת שהייתה הקודמת,
לזר.

.ÁÈ‡ÏÂ ,˙LLBÁ BÊ È¯‰ - ˙¯aÚÓ d˙BÓÁ ˙‡ˆÈ»»¬»¿À∆∆¬≈∆∆¿…
,d˙BÓÁ ¯eaÚ ÛBÒ ‰È‰ ‰Ó Ú„zL „Ú ¯ÊÏ ‡Opzƒ»≈¿»«∆≈«∆»»ƒ¬»

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ Ì·È dÏ „ÏB ‡nL88. ∆»«»»»…∆ƒ««««

לכתוב 88) ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי
הבעל  מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם
היה  שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה אינה

בעולמו".
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dvilgeקלב meai zekld - miyp xtq - elqk 'l ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈe‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck ¯Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck ¯Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz - ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
¯Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ e¯Ó‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92- ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93¯Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

¯ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא  בעלה,90)והרי לפני מת  שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי כי

איסור  מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי על יש 94)אף היא הלכה כי

כריתות. מחייבי ממזר

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה,1) מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
נוסח  חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ì·i‰ ¯Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰Ó·È‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡¯B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡·e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰·BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ -4,ıÏÁÏ ‰·BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

ח):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י
ברצונו]. תלוי שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב: קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס ואל שכמותך,

.·ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe6¯Á‡Â ,Ba e·LiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓ·È ‰˙ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰¯ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ·˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰¯˜ e¯˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡¯˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס"ד),6) קסט, סי' (אהע"ז לחלוץ פלוני למקום נלך לומר,
קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי
ו'בית  (רש"י לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס"ק שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי' הבחירה

שם).7) (רש"י לכך המזומן מקום משמע, "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי", "נקרא ו) א, (שמואלֿב
שם. באו ביתֿהדין שחברי התימנים:10)במקרה ובכת"י

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק משמעה "צריך" ולשון לקבוע",

שם). באהע"ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' ¯Ó‡z Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰·‡ ‰È¯·c ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי 12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח"כ יבמי" אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט. להלן לקחתה", חפצתי "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע: יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י). קז: (יבמות יבמי אבה - רוא אלא
דבריו: משמע יהא שלא חפצתי" "לא אחת: בנשימה

לקחתה. חפצתי

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯˜Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï·‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡¯»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó - ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי 14) "כל קד:): (יבמות הידוע הכלל ע"פ שם, הרי"ף
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה
מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי שאין

ה"ו. פי"ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙ·e , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16- ¯b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï - ˙ÈÏ‡¯OÈ Bn‡Â ¯b ÂÈ·‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡¯OiÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡ - ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני אלעזר. רבי כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט"ז. להלן וראה ב. לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט"ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב, שם
מכל  ישראל שיהא משמע - בישראל" שמו "ונקרא י): כה,

(רש"י). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב. קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי כי שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL ¯BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
·˜Ú BÏ22ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BL·BÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

BÏ‚¯ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ¯ ¯LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı¯‡a BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙·LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe32¯ÊÏ ‰Ó·È‰ ‰¯z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב.) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
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.ËÈe‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck ¯Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck ¯Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz - ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
¯Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ e¯Ó‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92- ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93¯Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

¯ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא  בעלה,90)והרי לפני מת  שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי כי

איסור  מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי על יש 94)אף היא הלכה כי

כריתות. מחייבי ממזר

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה,1) מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
נוסח  חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ì·i‰ ¯Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰Ó·È‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡¯B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡·e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰·BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ -4,ıÏÁÏ ‰·BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

ח):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י
ברצונו]. תלוי שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב: קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס ואל שכמותך,

.·ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe6¯Á‡Â ,Ba e·LiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓ·È ‰˙ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰¯ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ·˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰¯˜ e¯˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡¯˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס"ד),6) קסט, סי' (אהע"ז לחלוץ פלוני למקום נלך לומר,
קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי
ו'בית  (רש"י לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס"ק שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי' הבחירה

שם).7) (רש"י לכך המזומן מקום משמע, "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי", "נקרא ו) א, (שמואלֿב
שם. באו ביתֿהדין שחברי התימנים:10)במקרה ובכת"י

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק משמעה "צריך" ולשון לקבוע",

שם). באהע"ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' ¯Ó‡z Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰·‡ ‰È¯·c ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי 12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח"כ יבמי" אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט. להלן לקחתה", חפצתי "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע: יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י). קז: (יבמות יבמי אבה - רוא אלא
דבריו: משמע יהא שלא חפצתי" "לא אחת: בנשימה

לקחתה. חפצתי

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯˜Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï·‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡¯»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó - ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי 14) "כל קד:): (יבמות הידוע הכלל ע"פ שם, הרי"ף
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה
מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי שאין

ה"ו. פי"ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙ·e , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16- ¯b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï - ˙ÈÏ‡¯OÈ Bn‡Â ¯b ÂÈ·‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡¯OiÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡ - ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני אלעזר. רבי כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט"ז. להלן וראה ב. לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט"ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב, שם
מכל  ישראל שיהא משמע - בישראל" שמו "ונקרא י): כה,

(רש"י). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב. קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי כי שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL ¯BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
·˜Ú BÏ22ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BL·BÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

BÏ‚¯ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ¯ ¯LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı¯‡a BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙·LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe32¯ÊÏ ‰Ó·È‰ ‰¯z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב.) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
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dvilge meai zekld - miyp xtq - elqk 'l ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ שאין סברא
 ֿ (כסף לכתחילה במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק

הנעל.22)משנה). בסוליית המעובה האחורי החלק הוא
כפרש"י 23) קב: (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

יוסף'), ב'נמוקי הובא ר"ח. פירש וכן השניה, בלשון
על  המגין עור של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר:
עור  והוא תחש" "ואנעלך י) טז, (יחזקאל ככתוב הרגל,
תערובת  מבלי בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש,

יוסף'). ('נמוקי אחר למדו 24)ממין הימנית. רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע, "רגל" "רגל" 'גזירהֿשוה'
הי"ז. להלן וראה אלעזר). דר' לרבנן קד. (יבמות הימנית"

מן 25) למטה השוק, על קשר שאם השוק, מן למטה
הט"ו). (להלן בדיעבד אלא כשרה אינה הארכובה,

שאין 26) מלמד - ואמר" "ועמד ח): כה, (דברים שנאמר
ואמירתה  כיֿתצא) ('ספרי', בעמידה אלא דבריו אומר

הן. שוות ל 27)ואמירתו והערה ה"ח להלן ד.ראה
קג.).28) (יבמות הקרקע על ברגלו יבמות 29)דורך ראה

יושב". בין עומד "בין א: א.30)קג, קב, שם
המנעל,31) את לעצמה לקחת בזה כוונתה שאין להראות

צורך  כל לה ואין בלבד, חליצה מצות לשם כוונתה כל אלא
מפורשים  רבינו דברי אולם, קסט). סי' באהע"ז (ב"ח בנעל

הקבלה. ע"פ והטעם קפ, דף חוקת פרשת של 32)בזוהר
היבם. א.33)רגל קב, יבמות

.Ê˜¯ ÂÈt „‚k ı¯‡a ˙˜¯BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
ÔÈicÏ ‰‡¯p‰34Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL . «ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆

‰˜È˜¯ ˙ÚL·e ‰‡È¯˜ ˙ÚLa ÔÈ„ÓBÚ35ÔÈÎÈ¯ˆe , ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ
‰ÈtÓ ‡ˆBi‰ ˜¯‰ ˙B‡¯Ï ÔÈic‰36ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â . ««»ƒƒ¿»…«≈ƒƒ»¿««»«¿ƒ

,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :dÏ»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

וראה 34) וירקה", . . הזקנים "לעיני שנאמר ב: קו, שם
הכ"ג. לעיני 35)להלן להיות צריכה והרקיקה הואיל

בעמידה. אלא 'דין' ואין כ'דין' היא הרי הדיינים,
ב.36) קו, יבמות

.ÁL„w‰ ÔBLÏa Ïk‰37ÔBLla - ‰Îk :¯Ó‡pL , «…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»
‰f‰38‰È¯Á‡ ÌÈBÚ ÌL ÔÈ·LBi‰ ÏÎÂ .39ıeÏÁ' «∆¿»«¿ƒ»ƒ«¬∆»¬

L ‰Ó·È‰ Ôek˙zL CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓÚt LÏL 'ÏÚp‰ıÏÁz «»«»¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»∆«¬…
el‡ ÌÈOÚÓ eOÚÈÂ .dÏ ıÏÁiL ‡e‰ Ôek˙ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«≈∆«¬…»¿«¬«¬ƒ≈

ÔÓLÏ40ıÏBÁ BÈ‡ ‡Óeq‰Â .41‰˜¯ÈÂ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»¿«»≈≈∆∆¡«¿»¿»
˜¯‰ ‰‡B¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa42. ¿»»¿≈∆∆»…

זה 37) ומשפט הלכה, התחלת כאן אין התימנים, בכת"י
"שלוש  בתיבות: ומסתיימת הקודמת, להלכה מחובר

(סוטה 38)פעמים". תאמר זו כלשון - "ככה" משמעות
וברש"י). העומדים 39)לב. כל על "מצוה ב: קו, יבמות

ומפרש  קסט, סי' אהע"ז 'טור' שם, (הנמצאים שם
לומר  עומדים) ובין יושבים בין שם: יוםֿטוב' ה'תוספות
רבי  לפני יושבים "היינו שם: בגמרא וראה הנעל". חלוץ
הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ כולכם ענו לנו: ואמר . . טרפון.
דבריו  (הובאו גדולות' 'הלכות בעל וכתב הנעל". חלוץ
אמר  שכך נעלו? חולצת מה "מפני מיימוניות'): ב'הגהות

בגופך  רשע! לייבם: ירצה שלא ליבם אמור למשה: הקב"ה
תחלוץ  לפיכך ומאנת, ייבום] [מצות לקיים יכול היית
מטיפה  יחפים, להיות שדרכם וכמנודה, כאבל מנעלך
וירקה  לכך - לאחיך זרע לקיים יכול היית שבגופך סרוחה
כאבל; - הנעל חלוץ עונים: והדיינים סרוחה, טיפה בפניו
במצוה". כמורד - הנעל חלוץ כמנודה; - הנעל חלוץ

קב:).40) (יבמות חליצה מצות אבל 41)לשם לכתחילה,
ולהלן  א קג, ביבמות כמבואר כשרה, חליצתו בדיעבד
כמבואר  כשרה, חליצתו - כלל רקקה לא אפילו שהרי הט"ו,

הי"ב. שם,42)בסמוך ביבמות ה'תוספות' דברי השווה
אחים  לו אין אם הראב"ד, ולדעת החולצת. דיבורֿהמתחיל
כשר  מעיניו, באחת וסומא לכתחילה. אפילו הסומא חולץ -
מפי  הרוק לראות יכול שהרי לכתחילה, אפילו לחלוץ
מח). קסט, סי' באהע"ז וכן קא: יבמות ('תוספות' היבמה

.Ë‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ
‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó :‰lÁz¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…
ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡»»«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â ,dzÁ˜Ï¿«¿»¿««»«¬…¿««»»…¿««»

‡¯˜z43˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk : ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈
Â ,ÂÈÁ‡.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜ »ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב.43) קו, יבמות

.È‡Ï ‰lÁza ‰‡¯˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,·kÚÓ ¯„q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰˜˜¯L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

‰‡¯wL44‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ Ck ¯Á‡Â45. ∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

הוא.44) ולא קוראה היא שרק לאיש", יעשה "ככה
שם.45)

.‡È˜¯˙Â ¯ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ46?¯„q‰ ÏÚ47‡nL ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»
dc·Ï ‰˜È˜¯ :e¯Ó‡È48ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ …¿¿ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ

ÔÈÁ‡‰49. »«ƒ

החליצה.46) לפני כשרקקה החליצה, שהוא:47)אחרי
רקיקה. כך ואחר כשיראו 48)חליצה הראשונה,

שנית. לירוק אותה בעוד 49)שמצריכים להם, להתייבם
הי"ד  בסמוך כמבואר מלהתייבם, פסלתה בלבד שהרקיקה

קה.). (יבמות

.·Èd˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰‡¯˜ ‡ÏÂ ,„·Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
‰¯Lk50‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰ˆÏÁL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…

d˙ˆÈÏÁL ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁL B‡ ,‰˜˜»̄¿»∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»
‰¯Lk51. ¿≈»

(דברים 50) שנאמר ואע"פ עקיבא, רבי כדעת א. קה, יבמות
אין  - דוקא משמעו ו"ככה" לאיש", יעשה "ככה ט): כה,
דבר  על אלא הכתוב הקפיד לא כי מעכב, הרקיקה מעשה
מעשה  עושה שהיבמה החליצה זוהי באיש" "מעשה שהוא
באיש  מעשה אינה הרקיקה אבל (היבם), איש של בגופו

וברש"י). קד: א.51)(שם קד, שם

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L53- Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈
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ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א  יבמות הם 57)תוספתא , והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.„ÈB‡ ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„·Ïa ‰˜˜»̄¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È¯‰ - ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

‰ÏeÒt58- ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59- LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :¯Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜¯‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙·kÚÓ dÈ‡ ‰‡È¯w‰ Ï·‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי  יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח"כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
קנג  ובהערה הכ"ח, להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת

להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה
שאינה  אע"פ בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאףֿעלֿפי האחים, על לפסול אפילו
כי  לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט), (למעלה החליצה לפני גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈ·LBÈ Ì‰Â ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ ¯eL˜ ÏÚp‰ CB¯O ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak¯‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı¯‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ -67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק לקרוא צריכה שלכתחילה אע"פ
ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה

ה"ו. למעלה כמבואר השוק, מן למטה שהיא רגלו, על
הברכים"64) "על והירך. השוק שבין הרגל, פרק היא

בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס: מתרגם לה) כח, (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט"ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי
ה"ח).66) למעלה (ראה הרוק רואה שאינו אע"פ
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי"ב. למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט"ז.
הקריאה  אין שהרי כשרה, עמיֿהארץ שלשה בפני וחלצה
כן, מוכח הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי

רוקח'). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»

‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»
¯Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰¯Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ

‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»

ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ -78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»
‰ÏÈl·e dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È¯‰ - ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈

‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ï·‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי סומא שהיה כגון ממון, דיני לדון

או  ה"טֿי) פ"ב, סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי"ב, עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט"ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב, יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי ראה 75)לחלוץ ב. קב, יבמות
ה"ח. וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ"ב ֿ 77)למעלה שלש לו שמלאו
ה"י. שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב. והערה הכ"ח, להלן ראה ב. קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי' פסולה קטנה חליצת
רוקח'). ('מעשה בהי"ג לעיל שכתב כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי בלילה, דין התחלת שאין אע"פ
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,

הי"ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון
נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ"ג  ה"כ, פ"א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט"וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע"פ

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
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ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א  יבמות הם 57)תוספתא , והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.„ÈB‡ ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„·Ïa ‰˜˜»̄¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È¯‰ - ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

‰ÏeÒt58- ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59- LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :¯Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜¯‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙·kÚÓ dÈ‡ ‰‡È¯w‰ Ï·‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי  יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח"כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
קנג  ובהערה הכ"ח, להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת

להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה
שאינה  אע"פ בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאףֿעלֿפי האחים, על לפסול אפילו
כי  לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט), (למעלה החליצה לפני גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈ·LBÈ Ì‰Â ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ ¯eL˜ ÏÚp‰ CB¯O ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak¯‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı¯‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ -67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק לקרוא צריכה שלכתחילה אע"פ
ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה

ה"ו. למעלה כמבואר השוק, מן למטה שהיא רגלו, על
הברכים"64) "על והירך. השוק שבין הרגל, פרק היא

בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס: מתרגם לה) כח, (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט"ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי
ה"ח).66) למעלה (ראה הרוק רואה שאינו אע"פ
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי"ב. למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט"ז.
הקריאה  אין שהרי כשרה, עמיֿהארץ שלשה בפני וחלצה
כן, מוכח הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי

רוקח'). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»

‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»
¯Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰¯Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ

‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»

ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ -78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»
‰ÏÈl·e dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È¯‰ - ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈

‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ï·‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי סומא שהיה כגון ממון, דיני לדון

או  ה"טֿי) פ"ב, סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי"ב, עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט"ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב, יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי ראה 75)לחלוץ ב. קב, יבמות
ה"ח. וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ"ב ֿ 77)למעלה שלש לו שמלאו
ה"י. שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב. והערה הכ"ח, להלן ראה ב. קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי' פסולה קטנה חליצת
רוקח'). ('מעשה בהי"ג לעיל שכתב כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי בלילה, דין התחלת שאין אע"פ
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,

הי"ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון
נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ"ג  ה"כ, פ"א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט"וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע"פ

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
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Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ - BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84¯BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚¯ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86- ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B·˜Ú ıÚÏ CÈ¯ˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
- Ck BÏ‚¯L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı¯‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È¯‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ'גזירהֿשוה'84)ברגלו א. קד, יבמות
(יבמות  ששנינו ואע"פ כא. והערה ה"ו לעיל ראה דמצורע,
ואם  כשרה", חליצתה ולמטה הארכובה "מן במשנה) קא.
סובר  - למטה? הארכובה מן ימין ברגל יחלוץ לא למה  כן
שהנעל  אלא רגלו, נחתכה כשלא מדברת שהמשנה רבינו,
שם. ה'ירושלמי' כפירוש הארכובה, מן למטה בשוק קשורה
אינו  - הארכובה מן למטה אפילו - רגלו שנחתכה כל אבל
בסמוך. וכמבואר בארץ, עקבו לנעוץ שצריך משום חולץ,
אבל  קג.). שם ב'תוספות' (הובאה גאון נסים רבינו דעת וכן
רגלו  שנחתכה כל הרשב"א, וכן קג.) (שם רש"י לדעת
שוקו, מעל חולצת השוק, ונשארה הארכובה מן למטה
פרסת  מעל שהיא השוק זוהי רגלו", "מעל אמרה: שהתורה

סל"ה. קסט, סי' באהע"ז וראה רגלו 85)הרגל. שכף
('פרישה' למעלה ותחתיתה למטה, גבה ודורך למעלה,

לחת). ערך 'הערוך' ע"פ נח. קסט, סי' ואין 86)לאהע"ז
בארץ. נוגע וכדעת 87)עקבו אמימר כדעת א. קג, יבמות

לנעוץ  שראוי שמי אלא לפסול. שהכוונה והרי"ף, הגאונים
אינם  אלו אבל כשרה, חליצתו - נעץ ולא בארץ עקבו
חליצתו  - לנעוץ ראוי שאינו וכל בארץ, לנעוץ יכולים
שמענו  "לא וקובל: חולק והראב"ד (מגידֿמשנה). פסולה
החליצה". לפסול מעכבת, בארץ) הרגל (דריכת שהדריסה
אמימר  נתכוין ולא כשרה, אלו מומים בעלי חליצת ולדבריו,
ולא  לכתחילה, הרגל נעיצת להצריך אלא שם) (ביבמות,

בדיעבד. לפסול

.ÁÈ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ - ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰Ó·ÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»
‰ÈpLa elÙ‡Â88‰ˆÏÁ .d„È· ‰ˆÏÁÂ ¯Ó‡ ‡lL , «¬ƒ¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - „‚a ÏL ÏÚÓa89‰ˆÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»
·˜Ú BÏ ÔÈ‡L ÏÚÓa90ÔzLÙa ¯eÙ˙ ‰È‰L B‡91B‡ , ¿ƒ¿»∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»
¯ÚO ÏL ÏÚÓ ‰È‰L92·ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94 ∆»»ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««

ıÚ ÏL B‡95ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ∆≈∆»»ƒ¿»»∆≈»
B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï¿«≈»»∆≈∆∆…«¿

Ìe¯t ÏÚÓ96˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L97 ƒ¿»»∆≈∆…»∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó ÔÈ‡L98. ∆≈¿«≈…»∆∆¬ƒ»»¿»

א.88) קה, ואינו 89)יבמות הרגל, על כלל מגין שאינו
כה.). וגיטין קג. (שם "נעל" וכתב 90)בכלל א. קא, שם

הרגל  המעכב דבר כל נקרא - עקב (שם): יוסף' ה'נמוקי
חוץ  יוצאת הרגל לנעל, עקב אין שאם לפי הנעל, בתוך
ס"ק  קסט סי' אהע"ז שמואל' ב'בית דבריו הובאו וכן לנעל,

ה"ו.91)יט. לעיל ראה  ב. קב, עזים 92)שם של  נוצה
שם). מהם 93)(רש"י שעושים מצמחים דקים חוטים

פכ"ב). ויקרא רבה, מדרש ע"פ ('הערוך', חבלים
ממנה 94) שמכינים השעם" "אלון של הרכה הקליפה

לבקבוקים. (רש"י 95)פקקים ומגינים הם קשים אלה כל

עור. שאינם לחליצה, פסולים זאת ובכל קב:). יבמות
טו, (יחזקאל ככתוב הוא, עור של בתורה, האמורה ו"נעלו"

תחש. מעור נעל היינו תחש", "ואנעלך קרוע.96)י):
תפרומו". לא "ובגדיכם ו): י, (ויקרא מלמטה,97)ככתוב

פרימה במקו  לשון מפרש: ב קב, ביבמות ורש"י הסוליה. ם
בסנדל. - וקבול ופחיתה בנעל, א.98)נופלת קג, יבמות

.ËÈıÚ ÏL ÏcÒa ‰ˆÏÁ99¯BÚ ‰tÁÓe100‰˙È‰ B‡ , »¿»¿«¿»∆≈¿À∆»¿»
B˙ÈÚ˜¯˜101ÂÈÈÁÏe ¯BÚ102¯ÚO ÏL103‰ˆÏÁL B‡ , «¿»ƒ¿»»∆≈»∆»¿»

˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯ ÏÚÓ Ï‡ÓO ÏL ÏcÒ104‰È‰ ‡lL B‡ , «¿»∆¿…≈««¿«¿»ƒ∆…»»
BlL ÏÚn‰105Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ , «ƒ¿»∆∆…»»»∆»¿«≈

Ba106BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL ÔË˜ B‡ ,107Ì¯Ù B‡ , »»∆∆∆…«¿ƒ¿»
- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…»∆∆ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ108. ¬ƒ»¿≈»

הקודמת 99) בהלכה המנויים הדברים לשאר הדין והוא
משנה). קג.)100)(מגיד סוליתו 101)יבמות

רבינו:102) ומפרש שיער", של "ותרסיותיו ב: קב, שם
(לחםֿמשנה). לחיים - שגם 103)תרסיות שיער, דוקא

(שם). הבהמה מעור א.104)הוא קא, שם.105)יבמות
כל  כי קג:). (שם היבם של הנעל שתהא צריך ולכתחילה
שביתֿדין  ונוהגים, רגלו. כמידת עשוי אינו שלו, שאינו
יד). קסט, סי' (אהע"ז במתנה הנעל את החולץ, ליבם מקנה

להלך 106) שיכול גדול המנעל שהיה "או התימנים: בכת"י
להלך  יכול הוא אבל רגלו, למידת היה שלא כלומר, בו",

וברש"י). קא. (יבמות רגלו מעל נופל ואינו שם.107)בו
ב.108) קב, שם

.Î¯bÒn‰ ÏcÒ109ËÏÁn‰Â110˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ÏLÂ «¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
‰¯ev‰ ÈÏ‚¯a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL111Ba ıÏÁz ‡Ï -112; ∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…

,‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰ˆÏÁ Ì‡Â‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆
‰‡‰a ¯eÒ‡113ÌÈ·ÎBk ˙·¯˜z ÏL ÏcÒ Ï·‡ . »«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ

˙BÏfÓe114˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ115˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ , «»¿∆ƒ«ƒ««∆«¬»¿≈
È¯‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ba ‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba ¯·wiL∆ƒ»≈ƒ»¿»¬ƒ»»¿»∆¬≈

Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡116. ≈≈¿«≈

לראות 109) ימים שבעת הכהן והסגירו צרעת, בו שפרחה
נ): יג, (ויקרא ככתוב בעינו, יעמוד אם או הנגע יפשה אם

ימים". שבעת הנגע את ימים 110)"והסגיר שבעת לסוף
לטמאו  מחליט הנגע, פשה והנה הכהן ראהו להסגרו,
טומאת  מהל' בפי"ב וראה נאֿנב). שם, (ויקרא ולשרפו

ה"א. הצלם 111)צרעת את שמנעילים) =) שנועלים
קג:). ליבמות (רש"י למקום ממקום אותו כשמסיעים ברגליו

שהיה 112) מצוה, בהם לעשות הם מאוסים אלה כל כי
שם  וב'תוספות' קג: (יבמות ועבודהֿזרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודהֿזרה 113)דיבורֿהמתחיל משמשי שהרי
הוא  כשר זאת בכל - ה"ב) ע"ז מהל' (פ"ז בהנאה אסורים
על  לעול אלא ניתנו, ליהנות לא שמצוות משום לחליצה,
כח.) ראשֿהשנה ורש"י קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן ֿ 114)וראה עבודה לפני בהמה שהקריבו
לה  אין עבודהֿזרה של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו זרה
או  לשריפה ועומדת ה"ט) פ"ח, ע"ז (הל' עולמית ביטול
ואינו  קיים, אינו כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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"
 ֿ (לחם פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.·Î¯Èb¯b B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰Ó·È119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
ÔÈa¯nL ÌÈ¯·cÓ120- ‰ÈtÓ ·Ê ˜¯‰ ‰È‰Â ,˜¯‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜¯‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח, מין
מ"ה). פ"ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק הפעם, עוד
שהרי  כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק מבלי חלצה,
– הי"ב) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124¯LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜¯126‰˜˜¯ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â ‰k¯‡ ‰˙È‰L129¯Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««
ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130- ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆

- ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»
¯Lk131. »≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב.129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאףֿעלֿפי
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132e¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt - ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎ·e dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯zƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»

d˙ˆÈÏÁ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»
‰¯Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È¯‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ, רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי ה"ו. פי"ב, וב'ירושלמי' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט"ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה), בסוף
אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי כדין, שנית לה לחלוץ אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי' ע"פ הרשב"א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי. כי 135)בדפוס

ע"י  לחלוץ ואיֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי אין
 ֿ אי שליח עלֿידי לקיימו שאיֿאפשר מעשה וכל שליח,
ובני  גד בני לתנאי דומה אינו כי תנאי, בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי דיני (שכל ראובן
להם  לתת יהושע לשלוחו ציוה משה שהרי שליח, עלֿידי
שם, ליבמות ורש"י עד. (כתובות להם ונתנה הארץ את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ"ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ וחייב

בו. עשתה ושחוק מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ - «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ .138Ïh·Ï ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C¯„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ141- ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ -145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL147dÈ‡ - ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי 136) לחלוץ עומד שאני חליצה שנים: בפני שאמר
מהל' פ"ו לעיל ראה לחלוץ, אני אנוס כי היא, בטלה -

הי"ט. חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט כפיה) (ע"י מעושה
ב. כא, ערכין ראה בגט. כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט - גט על מודעה שבמסירת ואע"פ
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט מבטל הוא בגט כי בטלה,
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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"
 ֿ (לחם פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.·Î¯Èb¯b B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰Ó·È119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
ÔÈa¯nL ÌÈ¯·cÓ120- ‰ÈtÓ ·Ê ˜¯‰ ‰È‰Â ,˜¯‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜¯‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח, מין
מ"ה). פ"ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק הפעם, עוד
שהרי  כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק מבלי חלצה,
– הי"ב) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124¯LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜¯126‰˜˜¯ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â ‰k¯‡ ‰˙È‰L129¯Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««
ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130- ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆

- ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»
¯Lk131. »≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב.129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאףֿעלֿפי
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132e¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt - ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎ·e dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯zƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»

d˙ˆÈÏÁ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»
‰¯Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È¯‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ, רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי ה"ו. פי"ב, וב'ירושלמי' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט"ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה), בסוף
אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי כדין, שנית לה לחלוץ אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי' ע"פ הרשב"א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי. כי 135)בדפוס

ע"י  לחלוץ ואיֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי אין
 ֿ אי שליח עלֿידי לקיימו שאיֿאפשר מעשה וכל שליח,
ובני  גד בני לתנאי דומה אינו כי תנאי, בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי דיני (שכל ראובן
להם  לתת יהושע לשלוחו ציוה משה שהרי שליח, עלֿידי
שם, ליבמות ורש"י עד. (כתובות להם ונתנה הארץ את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ"ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ וחייב

בו. עשתה ושחוק מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ - «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ .138Ïh·Ï ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C¯„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ141- ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ -145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL147dÈ‡ - ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי 136) לחלוץ עומד שאני חליצה שנים: בפני שאמר
מהל' פ"ו לעיל ראה לחלוץ, אני אנוס כי היא, בטלה -

הי"ט. חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט כפיה) (ע"י מעושה
ב. כא, ערכין ראה בגט. כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט - גט על מודעה שבמסירת ואע"פ
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט מבטל הוא בגט כי בטלה,
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בחליצה  אבל כלל. גט אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ בה נתכוין שלא חליצה והרי
 ֿ (כסף הקודמת ובהלכה הט"ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב"ש). בשם החליצה.138)משנה לפני
שמסרת 139) הדברים שכל לפנינו, אמור לו: שאומרים

הן. אומר: והוא בטלים, הם הרי החליצה לבטל שגורמים
ה"כ.140) גירושין מהל' פ"ו לעיל שהיה 141)ראה כגון

(למעלה  אנשים" מומי שאר בו שיש או שחין "מוכה היבם
שהדין  ה"ד, פ"ו להלן המנויים אלה כל וכן הי"ד), פ"ב

לחלוץ. לכופם  א.142)נותן קו, ידעו 143)יבמות ולא
לחלוץ. לכופו ראוי זה יבם שאין הדין, הדיינים 144)את

כדין"145)המומחים. "שלא גזירה האחים, על ופוסלתה
וראה  ה"כ, גירושין מהל' פ"ב לעיל השווה "כדין", משום

ב. פח, ואם 146)גיטין ישראל. של ב"ד עלֿידי שלא
כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב"ד עלֿידי אנסוהו

ישראל 147)שם. לחצוהו משום גזירה - בטלה ואינה
חליצת 148)כדין. להחליף יבואו לא כי לאחים, ומותרת

- ב פח, ובגיטין כדין. ישראל בחליצת כדין שלא גויים
עצמה  ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא הוסיפו:
וכבר  גט, לענין וזה בעלה", מיד עצמה ומפקעת בנכרי
פ"ב  לעיל השווה גט, לדין חליצה דין משוה שרבינו אמרנו

ה"ב. גירושין מהל'

.ÂÎ‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È¯‰ - 'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ

‰p‰k‰149e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙¯zÓe , «¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿
‰ÏÒÙÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ - '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»

‰p‰k‰ ÔÓ150ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,151dÈ‡Â , ƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ dÈ‡Â ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…

‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ152. ¬ƒ»¿≈»

הי"ג.149) פ"א, למעלה להחמיר 150)ראה בה שהולכים
ה"י. שם ראה לכהונה, הפוסלת כשרה חליצה כדין

הי"ג.151) שם א.152)ראה כה, - ב כד, גיטין

.ÊÎ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙‡OÂ ‰¯·Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â153.B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«««¿»¿≈ƒƒ»ƒ»

עד 153) ממנו אותה מפרישים אבל לגרשה, צריך שאינו
כלום, אינה פסולה חליצה התורה מן שהרי לה, שיחלוץ
אם  אבל (מגידֿמשנה). חליצה בלא בעלה עם תעמוד ואיך
בגט  מוציאה זה הרי באיסור, לזר ונשאת כלל חלצה לא
קנס, משום הי"ח, פ"ב לעיל כמבואר עולמית, עליו ואסורה
(יבמות  ונשכרת חוטאת תהא לא היבם, על עצמה שאסרה
משחלצה  יבמה על אסורה ממילא הרי בדיננו, אולם, צב:).
קסט  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור לקנסה ואין פסולה, חליצה

הריב"ש). בשם קמז, ס"ק

.ÁÎ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÁ‡‰ ÔÈa ‰Ï„bL ‰Ó·È¿»»∆»¿»≈»«ƒ¬≈À∆∆
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ˆÏÁ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌaÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈¿ƒ»∆»»¿»¿∆»≈∆

dÈ·Ï BÈa154Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÒÙÂ155‰eÈ‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ≈¿≈»¿ƒ¿¿»¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÒÙ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏÚ ‰ˆÏÁL156‡nL , ∆»¿»«¬∆∆»≈∆ƒ¿¿»∆»

‰ˆÈÏÁÏ ‰ek˙157d¯Èz‰Ï ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈»¿«ƒ»
.¯ÊÏ¿»

ועד.154) דיין כל למעלה 155)ללא כמבואר מלהתייבם,
שמה 156)הט"ז. ללמוד, אפשר ומכאן ב. קב, יבמות

זו  הרי . . . בלבד "רקקה הי"ד: למעלה רבינו שכתב
בינו  רקקה אבל בביתֿדין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני או לבינה
מהם  אחד בפני רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה

(מגידֿמשנה). עליהם אבל 157)ונפסלה עליהם. ונפסלה
היתה  לא לחליצה נתכוונה לא היא שאף לנו ברור היה אילו
בלא  שחליצה הט"ז למעלה רבינו שכתב ואע"פ נפסלת,
אבל  נתכוין, מהם אחד כשלפחות אלא זה אין פוסלת, כוונה

(כסףֿמשנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.ËÎ‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ·˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈc ˙Èa158‰ˆÏÁpL ‰È‡¯ d„Èa ‰È‰iL È„k ,159ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈

ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰160ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ
‰‡¯L161Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ·˙Bk - ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«

ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È¯‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

‰Ê e¯Èk‰ Ì‰ÈÙa162.‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ163:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

ראיה.158) שנתינתו 159)תעודת גירושין כגט ואינו
מיאון, שגט ה"ט, גירושין מהל' פי"א למעלה וראה מגרשה.
צריך  אינו מגרשה, שנתינתו גירושין כגט אינו הוא שאף
הגירושין. ממשפטי דבר ולא מסירה, ולא לשמה כתיבה

חליצה. לגט הואֿהדין כי פלוני,160)וברור אשת שזוהי
הוא. מאביו המת בעלה אחי לה שחלץ בכת"י 161)ושזה

שראו. מי רומי: ובדפוס א.162)התימנים, קו, יבמות
חולצים  לומר: זו בהלכה ביתֿדין טעה שמא חוששים ואין
(שם  יבמה שאינו ממי לה וחלצו מכירים שאין אע"פ

ה"י. גירושין מהל' בפי"א וראה ומקורו 163)וברש"י).
ב. לט, ביבמות ממנו וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף

ה"ב. פ"א, סנהדרין וב'ירושלמי'

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡È¯·Ï164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d·166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ ‡·ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜·L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
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- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏ e¯Ó‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»
ÈÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«

e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â dÈÏ‚¯171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ
‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»

dÈÏ172- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»
ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B¯˙Â CÏ‚«̄¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«
.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a ˙w¯Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â .‡Ú¯‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ¯˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ·˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚ·e .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡·‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י
. . . פלוני למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין

בו.166) = ביה התימנים: פ"א 167)ובכת"י לעיל ראה
שהוא  אלכסנדרוס למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'

שטרות. בפני 168)מנין חליצה מצות כי שמקצתנו,
שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה

רוקח'). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =
לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני, אלמנת פלוני, בת פלונית
בן  פלוני זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני, בן פלוני ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי פלוני של אחיו זה, פלוני
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ"א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי, לייבם ראוי אחיו פלוני וזה השאיר.
יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט:) ליבמות רש"י יצדד, = (יטלע

בפניו. וארוק רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני של שאחיו זה בפלוני

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם. – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני אין
ואף  יבמי". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי "לא לו: הקרינו זה, לפלוני

הנראה  רוק בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב הארץ. על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ הנעל, חלוץ הנעל,
מי  לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גטֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י 174)ונתנו
כאן  הוזכרו לא שהרי ובצדק. אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח לקוח שממנו פי"ב, סוף יבמות וברי"ף ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב:

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡¯L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔB·Â ¯ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓ·È ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ¯‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰¯Bz178¯eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

¯·c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ ¯LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ ¯·„»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e¯‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b181Lc˜Ó - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ·˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי  שלשה, שהיו משמעות זה בגט שיש מאחר כי איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב בו: כתוב
פ"ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי הדיין חתימת

סכ"ט. מו, סי' חו"מ בשו"ע וכן הכ"ט.177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב: יכולים אינם שהרי החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי ב. לט, יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי (שהוא
ומכאן  הכ"ט. שם ובפי"ג הט"ו, גירושין מהל' בפי"ב רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו
הי"ד, החודש קידוש מהל' בפי"ג רבינו שכתב מה ולפי"ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי ששמע (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט הכוונה שוודאי
גירושין  מהל' בפי"ב רבינו שכתב כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי"ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט, הערה פי"ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק "שדבר הכ"ט:

ה"א.182) פ"ב לעיל כמבואר עליה,183)בכסף. בא
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קלט dvilge meai zekld - miyp xtq - elqk 'l ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏ e¯Ó‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»
ÈÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«

e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â dÈÏ‚¯171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ
‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»

dÈÏ172- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»
ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B¯˙Â CÏ‚«̄¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«
.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a ˙w¯Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â .‡Ú¯‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ¯˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ·˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚ·e .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡·‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י
. . . פלוני למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין

בו.166) = ביה התימנים: פ"א 167)ובכת"י לעיל ראה
שהוא  אלכסנדרוס למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'

שטרות. בפני 168)מנין חליצה מצות כי שמקצתנו,
שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה

רוקח'). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =
לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני, אלמנת פלוני, בת פלונית
בן  פלוני זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני, בן פלוני ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי פלוני של אחיו זה, פלוני
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ"א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי, לייבם ראוי אחיו פלוני וזה השאיר.
יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט:) ליבמות רש"י יצדד, = (יטלע

בפניו. וארוק רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני של שאחיו זה בפלוני

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם. – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני אין
ואף  יבמי". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי "לא לו: הקרינו זה, לפלוני

הנראה  רוק בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב הארץ. על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ הנעל, חלוץ הנעל,
מי  לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גטֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י 174)ונתנו
כאן  הוזכרו לא שהרי ובצדק. אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח לקוח שממנו פי"ב, סוף יבמות וברי"ף ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב:

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡¯L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔB·Â ¯ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓ·È ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ¯‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰¯Bz178¯eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

¯·c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ ¯LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ ¯·„»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e¯‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b181Lc˜Ó - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ·˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי  שלשה, שהיו משמעות זה בגט שיש מאחר כי איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב בו: כתוב
פ"ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי הדיין חתימת

סכ"ט. מו, סי' חו"מ בשו"ע וכן הכ"ט.177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב: יכולים אינם שהרי החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי ב. לט, יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי (שהוא
ומכאן  הכ"ט. שם ובפי"ג הט"ו, גירושין מהל' בפי"ב רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו
הי"ד, החודש קידוש מהל' בפי"ג רבינו שכתב מה ולפי"ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי ששמע (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט הכוונה שוודאי
גירושין  מהל' בפי"ב רבינו שכתב כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי"ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט, הערה פי"ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק "שדבר הכ"ט:

ה"א.182) פ"ב לעיל כמבואר עליה,183)בכסף. בא
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ה"א. פ"א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי
הי"ד.184) אישות מהל' ופכ"ב ה"ב, פ"ב לעיל

ÔÈÓ·È ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.·ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
‡ÏÈ‚¯„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ186ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿

‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt187ÔÎÂ ¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈
‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï ¯Ó‡188ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎL ¬«»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»

‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e ,˜·L Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»
dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜·Le ,˜·L ‡Ï Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«
,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙È¯B‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt¿ƒ«¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«
.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È :‰LÓ„ ‡˙È¯B‡ ¯ÙÒa ·È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»
dÓ·È ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡È·ˆe¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :·È˙Î„k ,Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ·˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓ·È ˙ÈBÏÙÏ dÓ·È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ·˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈ·È˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««

ÈÒÙË ¯‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

זה 185) מנוסח וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף מקורו
א. נב, קנט.186)ביבמות הערה ה"ל לעיל בביאורנו ראה

לפנינו.187) לרבנן 188)בא וחיים מת, האב מן אחי
שם  ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר, ישראל ולכל

והשאיר  הניח, לא בת בישראל פלונית ששמה זו אשה
תורת  בספר ככתוב אותה, לייבם התורה מן לי וראוי פלוני,
. . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה, יבוא יבמה משה:
זוזים  כסף לה וכתב . . . ככתוב: בישראל, שם להקים
בעלה  לה שכתב . . . כתובים שהיו לה, הראויים מאתים
מאתיים) שכתובתה נשאה, ובתולה המת, (האח הראשון
. . . לו שהכניסה הנדוניא וזו וכך, כך משלו לה והוסיף
כתובתה, לו שמחלה או מבעלה כתובה לה היתה לא [ואם
- פב:) (כתובות משלו כתובה לה כותב שהיבם הוא שדין
ולמעלה  הי"ד, אישות מהל' (פכ"ב מנה אלא לה כותב אינו

אלמנה]. כונסה הוא שהרי הי"ז), נוסחי.189)פ"ב
בסמוך.190) המנוסחים לאשתו, איש שבין

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.‚ÏÈBÏt ÌBÈa191CÈ‡ .'eÎ192¯Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt ¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏ193ÈÏ ÈÂ‰ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ

ezÈ‡Ï194¯ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k ¿ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«
‡iÓLc195¯·BÒ‡Â ¯È˜B‡Â ÁÏÙ‡196ÔeÊÈ‡Â197 ƒ¿«»∆¿«¿≈«¬«∆¡

ÔÈ‡„e‰È ÔÈ¯·eb ˙BÎÏ‰k ÈÎÈ˙È ÈqÎ‡Â Ò¯Ù‡Â«¬«¿≈«¬«≈»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˜BÓc198ÔÈ¯·BÒÓe199˙È ÔÈqÎÓe ÔÈÒ¯ÙÓe ÔÈÊÂ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ»

Â .‡ËLe˜a ÔB‰ÈL‡·È‰È200ÈÎÈÏe˙a ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈¿¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿«¿ƒ
eÊÁc ,‰"Î ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk¿«≈»«¿ƒƒ≈«¿»«¬

‡˙È¯B‡cÓ ÈÎÈÏ201ÈÎÈÈBÊÓe ,202ÈÎÈÈ˙eÒÎe ƒƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.‡Ú¯‡ Ïk Á¯B‡k ÈÎÈÏÚ ÏÚÈÓe ÈÎÈÈ˜etÈÒÂ¿ƒ«¿ƒ≈«¬«¿ƒ¿«»«¿»

˙‡È·ˆe203.‡„ ÈBÏÙÏ ez‡Ï dÈÏ ˙Â‰Â ‡c ˙ÈBÏt ¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
„Ú d˙ae˙k ¯wÈÚ ÏÚ ˙ÙÒBz dÏ ÛÈÒB‰Â ‰ˆ¯Â¿»»¿ƒ»∆∆«ƒ«¿»»«

ÌÏLÓ204‡„Â .CÎÂ Ck205Ck dÈÏ ˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ƒ»≈»»»¿»¿¿»¿«¿««≈»
‰OÚÂ ,B„ÈÏ ‡·e ,‰Ê Ô˙Á Ïa˜˙ Ïk‰ .CÎÂ»»«…ƒ¿«≈»»∆»¿»¿«¬»

eL¯e ‰ÂÏÓk BÓˆÚ ÏÚ Ïk‰ Û˜ÊÂ ,B˙eL¯·206ÔÎÂ . ƒ¿¿»««…««¿¿ƒ¿»¿¿≈
‡„ ‡˙Á ÈBÏt ‡Ï ¯Ó‡207‡˙ae˙k ˙eÈ¯Á‡ : ¬«»»¿ƒ«¿»¿»«¬»¿¿»

È‡z ¯‡Le ˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ‰ae˙k ¯wÈÚ ,‡lBk»ƒ«¿»¿¿»¿∆∆¿»¿»≈
‰ae˙k208˙ÈÏa˜ ,209Ïk ÏÚÂ È‡¯˙a È˙¯È ÏÚÂ ÈÏÚ ¿»«≈ƒ¬«¿«»¿«»¿«¿«»

˙È‡c ÔÈÈ˜Â ÔÈÒÎ ‚¯‡ ¯ÙL210[Ïk] ˙BÁz ÈÏ ¿«¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÈÚ˜¯˜nÓ ,‰˜ÈÓÏ ‡‡ „È˙Ú„Â È‡˜c ,‡iÓL¿«»ƒ¿«¿«¬ƒ¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈

ÔB‰lek ,ÈÚ˜¯wÓ ·b‡ ÈÏËÏhnÓe211ÔÈ‡¯Á‡ ÔB‰È ƒƒ«¿¿≈««ƒ«¿¿≈¿¿«¬»ƒ
,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ¯wÈÚ ,‡lBk ‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡·¯ÚÂ¿«¿»ƒƒ¿»»»ƒ»¿¿»¿∆∆
‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ¯˙·e ÈiÁa ÔB‰pÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ¿¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
·È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e .È‡Ù˙k ÏÚ„¿««¿«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ
‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈ˜ ‡lÈÚÏ L¯ÙÓe¿»«¿≈»ƒ¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»

È¯ËL„ ‡ÒÙBËk212È¯ËL Ïk ¯ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡ , ¿¿»ƒ¿»≈∆»¿∆¿∆»¿»≈
eÈ˙Ba¯ ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡¯OÈa ˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k¿«¬¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈

eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê213¯kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ¯ËL ÏÚ «¿»«¿«¿»¿»«¿««ƒ¿»
¯È¯LÂ ¯È¯a Ïk‰Â .ÏÈÚÏ214Ìi˜Â215. ¿≈¿«…»ƒ¿»ƒ¿«»

הכתובה 191) תאריך חל אם מיימוניות': ב'הגהות כתוב
מרבותינו  יש ראשֿחודש, הנקרא לחודש שלושים ביום
ורבינו  (שעבר), פלוני לחודש שלושים ביום לכתוב שהנהיגו
לחודש  שלושים ביום לכתוב: הנהיג מרוטנבורג מאיר
סי' אהע"ז בשו"ע קבע וכן פלוני. ראשֿחודש שהוא פלוני,
"באחד  ' יכתוב ראשֿחודש, של שני וביום ס"ו. קכו,

(שם). שני" מיום חשבונו כי פלוני, זהו 192)לחודש
ביבמות  כמוזכר "איך", בתיבת: שטר להתחיל עתיק נוסח
מהל' פ"ד לעיל הגט נוסח השווה ב. פה, וגיטין ב. לט,

הי"ב. לאשה.193)גירושין לי היי הבתולה: הכלה
אונקלוס:194) מתרגם סז) כד, (בראשית לאשה" לו "ותהי

לאנתו. ליה אעבוד 195)והות ה') (בעזרת ה' במאמר ואני
"אוקיר  יב): יג, (ישעיה הכתוב מלשון אכבד, =) ואוקיר

ואייקר). התימנים: ובכת"י מפז". ואכלכל,196)אנוש
יונתן: מתרגם לג) יט, (שמואלֿב, המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס ואזון
דניאל  הכתוב מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב, (הושע הכתוב מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי "וארשתיך בתוליך 200)כב) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף מזוזי שהם זוז, מאתים  כסף
ה"ח). אישות מהל' פ"י לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י התורה.
הערה  ה"ח, פ"י אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס: מתרגם לא) יט, (בראשית הארץ" כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
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לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבאֿמציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
בני  שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע"פ
עדיין  דעתו שהרי והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה

יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח
בו  ואין בו לגבות נכתב ולא שטרות, ממנו להעתיק העשוי
"דלא  הנוסח: ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי"
"ע  ס"י: מב, סי' חו"מ דלא בשו"ע לכתוב: שנהגו כשיו

מסופק: לשון בכל אומרים דשטרי, כטופסי ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט) ח, (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ - וחזק.
כט, (שם לבי" "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב. בחוזק שרר): (שורש הרד"ק מפרש יח)

תעודה 215) כל בסוף לחתמו מקובל זה נוסח ומאושר,
גיטין  וב'ירושלמי' ב. קס, בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.„Ï˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
‡zÓÏ‡216:·˙Bk - ‰Le¯b ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈

‰Le¯b‰ ˙ÈBÏt217:·˙Bk - ‰Èe·L ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈
‰Èe·M‰ ˙ÈBÏt218Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,219. ¿ƒ«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈
‡·È‰ÈÂ :·˙BÎÂ220,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ¯ÒÈ¯z ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c¿ƒƒ≈«¿»¿≈««¿»«¬ƒƒ¿

מאה",216) זוזי "כסף אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי 218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי, נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי"ז. ביאה איסורי מהל' מוהרך 220)בפי"ח לך ואתן
וחצי  דינר עשר שנים (טהור) כסף שהם מאה זוזים כסף

וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע"פ לך, הראויים
ה"זֿח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.‰ÏÔÈÓ·È Ëb ÔÈ·˙BkLk221- ÔÈÓ·È ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËË¯OÓ222LÏL ·zÎÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙B·z223ËeË¯O ‡Ïa224˙¯zÓ - ‰ˆÏÁL ‰Ó·ÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי יבמי, אבה לא

עליה. יבוא פ"ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי' ב. ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב הט"ז, פ"ז תפילין ובהל' ה"ב.
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט, בלא תיבות שלש
והשיב: רבינו, של בניו מבני יהושע רבינו הנגיד זה על
סומכים, ועליו העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב שמה
אגב  דרך אלא הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם כי
ב  סי' ח"א הרשב"ץ אולם שם). (כסףֿמשנה, ומרוצה
דברי  שעל קובע רפד) סי' ליו"ד יוסף' ב'בית דבריו (הובאו
יו"ד  השו"ע פסק וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו

- ב קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע"פ ס"ב, רפד שמר סי'
רק  בהם שיש המקומות אפילו חליצה גט שרטט זוטרא
שם. ובהגר"א הכסף' ב'נקודות וכמבואר תיבות, שלש
שבהל' רבינו, בדברי סתירה כל אין רוקח' ה'מעשה ולדעת
אין  אזי פרשה, או שלם פסוק כשכותב מדובר, תפילין
רק  כשכותב ידובר כאן ואילו תיבות, ארבע על אלא קפידא
כותבין  אין שלש אפילו אזי כתיבתו, עיקר והן תיבות שלש

שלם. פסוק במקום שהן שרטוט, שלא 225)בלא
כדי  שנתגרשה, מיום יום תשעים להמתין הצריכה כגרושה,
לזרעו  ראשון של זרעו בין להבחין מעוברת, היא אם שיוודע
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א לעיל כמבואר שני, של

מעוברת,226) שאינה אז, ויודעים הי"א, פ"א לעיל כמבואר
שהחליצה  חלצה, ודוקא פי"ב, סוף ביבמות הרי"ף פסק וכן
חלצה  ולא היבם מת אם אבל יבמה, עליה בא שלא מוכיחה
יותר  כי שתינשא, עד חדשים שלשה להמתין צריכה -
נשואה  משום בה שגזרו מארוסה לביאה, יבמה קרובה

ב). יג, סי' באהע"ז וכן מב. יבמות ('תוספות'

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וגט,1) "מאמר" או גט היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן
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לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבאֿמציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
בני  שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע"פ
עדיין  דעתו שהרי והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה

יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח
בו  ואין בו לגבות נכתב ולא שטרות, ממנו להעתיק העשוי
"דלא  הנוסח: ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי"
"ע  ס"י: מב, סי' חו"מ דלא בשו"ע לכתוב: שנהגו כשיו

מסופק: לשון בכל אומרים דשטרי, כטופסי ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט) ח, (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ - וחזק.
כט, (שם לבי" "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב. בחוזק שרר): (שורש הרד"ק מפרש יח)

תעודה 215) כל בסוף לחתמו מקובל זה נוסח ומאושר,
גיטין  וב'ירושלמי' ב. קס, בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.„Ï˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
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‰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¿«≈¿»
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מאה",216) זוזי "כסף אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי 218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי, נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי"ז. ביאה איסורי מהל' מוהרך 220)בפי"ח לך ואתן
וחצי  דינר עשר שנים (טהור) כסף שהם מאה זוזים כסף

וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע"פ לך, הראויים
ה"זֿח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.‰ÏÔÈÓ·È Ëb ÔÈ·˙BkLk221- ÔÈÓ·È ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
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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
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ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם
החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ הי"ב) (פ"א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י:)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי להוציא, גט ויאמרו:

לייבם  גםֿכן מותר גירושין, אחרי לייבם מותר ואם להוציא,
מלהתייבם  לפסלה יועיל שהגט גזרו ולפיכך חליצה! אחר
כמבואר  בקרובותיה, להאסר הגט מועיל וכן ג:). (יבמות

הט"ו. לאחרים,10)להלן להנשא מתירה שאינו אע"פ
מותרת  את ואי ממני, מגורשת את "הרי לה: שאמר כגון
מהל' פ"י לעיל כמבואר לכהונה, שפסלה אדם", לכל

ה"א. בגט 11)גירושין להחליף יבואו שלא א. נב, יבמות
חלוץ 12)גמור. "בית א. יד, בקידושין וכן א. נ, שם

הי"ב. להלן וראה גט. ולא מתירתה, הנעל חליצת - הנעל"

.·¯Ó‡n‰13ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
¯eÓb14‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â15‰ÎÈ¯ˆ , »¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

Ëb epnÓ16‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z dÈ‡Â .17. ƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

כתיקון 13) עליה, שיבוא לפני ומקדשה, פרוטה לה שנותן
ה"א. פ"ב לעיל כמבואר לגרשה 14)חכמים, או ליורשה

כט.). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק, כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט אחרי

.‚‰ˆB¯ BÈ‡Â BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆
ÏÚ·Ï18Ëb dÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ -19BÏ ‰Lc˜˙ È¯‰L ,20, ƒ¿…»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ CÈ¯ˆÂ21‰Ó·È‰ ÔÈ‡L ; ¿»ƒ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»
Ì·i‰ ˙ÏÈÚa ¯Á‡ ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z22¯Á‡ B‡ ƒ∆∆¿»∆»««¿ƒ««»»««

‰ˆÈÏÁ23Ëb‰ Ï·‡ ,24d¯ÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt ¬ƒ»¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»
¯ÊÏ25BÈ‡ ¯Ó‡n‰Â ,BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ ¿»¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿

‰ÏÈÚa‰26. «¿ƒ»

להוציאה.18) א.19)אלא נ, חליצה 20)יבמות ואין
שם). (רש"י קידושין נפקעת 21)מפקעת יבום זיקת שאין

פ"ג  (שם המשנה בפירוש ורבינו (שם). חליצה ע"י אלא
יחלוץ". ואח"כ תחילה גט שיתן יותר, "והנכון אומר: מ"ה)
על  אלא נקראת המצוה אין כי מצוה, הידור משום והטעם,
והחליצה  והגט והואיל העיקר, שהגמר הרי שגומרה, מי
מן  שהיא בחליצה המצוה גמר להיות ראוי להתירה, באים
'בית  בשם א, ס"ק קע, סי' לאהע"ז תשובה' ('פתחי התורה

נשים 22)מאיר'). כשאר לזר, תותר בגט יגרשנה אם ואז
נ.). (יבמות מבעליהן "וקונה 23)גרושות א: ב, קידושין

היבם". ובמיתת בחליצה עצמה רבינו 24)את חוזר כאן
בהם. שפתח ומאמר נפקעת 25)לגט יבום זיקת שאין

ה"א. סוף לעיל וכמבואר יד.), (קידושין חליצה ע"י אלא
לא 26) אח"כ לגרשה יבוא שאם דבר, לכל כאשתו להיות

ה"א, פ"ב לעיל נתבאר וכבר נ.) (יבמות לחלוץ תצטרך
הי"ד  לקמן וראה בלבד. מדבריהם אלא המאמר שאין

ובביאורנו.

.„B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ¯Ó‡Ó Ô˙27- »««¬»ƒƒ¿¿»«¿»«≈¿«¬»

‰OÚM ‰Ó28BÏha È¯‰29‰¯z‰Â ,30‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «∆»»¬≈ƒ¿¿À¿»¿≈»∆ƒ∆…
‰¯eÒ‡ - Ëb‰ Ô˙pL ‰Ê Ï·‡ ;ÂÈÁ‡Ï ‡l‡ ‰¯z‰À¿»∆»¿∆»¬»∆∆»««≈¬»

BÏ ‡È‰31. ƒ

לב.).27) יבמות (רש"י למאמרי גיטך זה הרי ואמר: שפירש
שעשה.28) הגט.29)המאמר להתייבם,30)ע"י

פ"ו  להלן והשווה לב.) (יבמות כמקודם זיקתה שנשארה
דעת 31)הכ"ט. וכן עליו, שפסלה לזיקתו גט משום גזירה

דעת  וכן למגרש, אפילו מותרת הראב"ד, ולדעת שם. רש"י
דילמא. או דיבורֿהמתחיל ב נב, שם ה'תוספות'

.‰ÊÏ Ëb Ô˙B˙w32dÏÒt - (B¯Ó‡ÓÏ ‡ÏÂ)33ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»¿…¿«¬»¿»»»»
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ34Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ; ¿«¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈

B¯Ó‡ÓÏ35¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ ,36. ¿«¬»«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

הרי 32) סתם, גט לה שנתן כל א. לב, ביבמות רש"י לדעת
לזיקתו. יש 34)מלהתייבם.33)זה וכאן ה"א. לעיל

ולא  מאמר בה ועשה הואיל אומרים שאין גדול, יותר חידוש
אשה  חצי כמגרש זה יהא למאמרו, ולא לזיקתו אלא גירשה
לחוד, ומאמר לחוד זיקה אלא תיפסל, ולא כלום, עשה שלא

נב:). (יבמות לפסלה מועיל לזיקתו להפקיע 35)וגט
כמבואר 36)הקידושין. להתירה, הועיל לא לזיקתו, והגט

מאמר, ועשה גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן ה"א, לעיל
וחליצה". גט צריכה

.Â¯Á‡ ¯·„ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰Ó·ÈÏ ÔzpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈
‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯·c ÂÈ¯Á‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆

¯Lk ¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL37Ì‡Â . ∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ
¯Á‡ Ì·iÓ ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„˜38, ¿»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈

d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa39‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ; ≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa40ÂÈ¯Á‡ ‰OÚpL B‡ ;41 ¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»

ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb≈¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈
d˙¯ˆÏ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó42ÔÈa , ≈»ƒ∆»«»««¬»«≈¿»»»≈

¯Á‡ ¯Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰43B‡ ≈»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈
ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - dÏÚa44¯Ó‡n‰ ÔÈa , ¿»»¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»

el‡‰ ÌÈOÚn‰ e‰eÓ„wL45e¯Á‡˙pL ¯Ó‡n‰ ÔÈa ∆¿»««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬
ÂÈ¯Á‡46. «¬»

רב 37) אמר וכן כמצותה". זו הרי ובעל, מאמר "עשה שם:
וכן  בועל". ואחרֿכך מקדש יבמה, "מצות נב.): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ"ב למעלה רבינו כתב

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב יבנה", ב"לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט. פ"א לעיל כמבואר בתים", שני בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
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התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),
לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.Ê¯Ó‡Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙¯ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓ·È48¯Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙¯ˆÏ ¯Á‡49¯Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ -51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב"לא שהתחיל שלפניו, הגט בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י

שני 49) לבנות אסור שהרי הוא, כדין שלא זה מאמר והרי
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה

הט"ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני הראשון.51)קידושי האח של

גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.Á¯Ó‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,¯Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
¯Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ï ¯Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,¯Ó‡n‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ·e ¯Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»

קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע"י
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט"ז. למאמרו 55)להלן גט לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב.56) נ, ודף - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓ·È ˙‡ Ì·i‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da B¯Ó‡Ó ¯Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó ¯Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰¯Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È¯‰ - ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ¯Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡¯˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»

סופרים 57) שמדברי ה"א, פ"ב למעלה וראה מאמר. בלי
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב"לא שהגט 60)התחילו
הי"ב). פ"א (למעלה החולץ על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט צריכה זו והרי לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי"ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓ·ÈÏ Ì·i‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,¯Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - d˙¯ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי"א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט קדמה שהרי יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י גרועה חליצה זו הרי עליו,
חליצה  זו הרי ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי"ב. בסמוך
מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י וכן וברש"י, כז. (יבמות

מסייע). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba¯ ˙BÓ·È64‰ÏÚ·pL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
- ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰¯Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ e¯z‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ·67¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚ·pL BÊ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .ÌeaÈÏ Ôlk e¯Ò‡ - »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««
¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆

.‰˙eÁt ‰ÏÈÚ·aƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח לזר.65)שהניח להנשא
במשנה.66) ב מג, ה"ט.67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי

וחליצה". גט צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט מעשי בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
מעולה  הצרה חליצת כי המאמר", בעלת או הגט בעלת
רומי  בדפוסי אולם זיקתה. שקלושה הגט בעלת מחליצת
רבינו: בדברי כאן כתוב התימנים, בכת"י וכן וקושטא,
גירסה  ולפי איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע) סי' באהע"ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט בעלת תחלוץ אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט, לבעלת "חלץ כז.):
הגר"א  ולדעת הגט". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי הנכונה הגירסה זוהי מז, ס"ק קע, סי' באהע"ז
לקמן  רבינו מדברי נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס ולא
שגם  אע"פ האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט, פ"ז
משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת

(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.·È‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡¯Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
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התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),
לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.Ê¯Ó‡Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙¯ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓ·È48¯Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙¯ˆÏ ¯Á‡49¯Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ -51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב"לא שהתחיל שלפניו, הגט בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י

שני 49) לבנות אסור שהרי הוא, כדין שלא זה מאמר והרי
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה

הט"ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני הראשון.51)קידושי האח של

גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.Á¯Ó‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,¯Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
¯Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ï ¯Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,¯Ó‡n‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ·e ¯Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»

קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע"י
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט"ז. למאמרו 55)להלן גט לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב.56) נ, ודף - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓ·È ˙‡ Ì·i‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da B¯Ó‡Ó ¯Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó ¯Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰¯Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È¯‰ - ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ¯Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡¯˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»

סופרים 57) שמדברי ה"א, פ"ב למעלה וראה מאמר. בלי
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב"לא שהגט 60)התחילו
הי"ב). פ"א (למעלה החולץ על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט צריכה זו והרי לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי"ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓ·ÈÏ Ì·i‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,¯Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - d˙¯ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי"א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט קדמה שהרי יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י גרועה חליצה זו הרי עליו,
חליצה  זו הרי ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי"ב. בסמוך
מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י וכן וברש"י, כז. (יבמות

מסייע). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba¯ ˙BÓ·È64‰ÏÚ·pL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
- ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰¯Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ e¯z‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ·67¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚ·pL BÊ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .ÌeaÈÏ Ôlk e¯Ò‡ - »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««
¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆

.‰˙eÁt ‰ÏÈÚ·aƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח לזר.65)שהניח להנשא
במשנה.66) ב מג, ה"ט.67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי

וחליצה". גט צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט מעשי בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
מעולה  הצרה חליצת כי המאמר", בעלת או הגט בעלת
רומי  בדפוסי אולם זיקתה. שקלושה הגט בעלת מחליצת
רבינו: בדברי כאן כתוב התימנים, בכת"י וכן וקושטא,
גירסה  ולפי איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע) סי' באהע"ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט בעלת תחלוץ אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט, לבעלת "חלץ כז.):
הגר"א  ולדעת הגט". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי הנכונה הגירסה זוהי מז, ס"ק קע, סי' באהע"ז
לקמן  רבינו מדברי נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס ולא
שגם  אע"פ האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט, פ"ז
משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת

(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.·È‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
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˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ¯ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««
Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע, סי' לאהע"ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ"ה, סוף שם

מח). מאמר 73)ס"ק לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט או

סט. הערה למעלה

.‚È‰¯Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓ·ÈÏ ‰ÏÚ·pL ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ÔÈa74ıÏÁL ¯Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ; ≈¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«

dÏ75,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÔÈa »≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈
˙eÓ·È ÌLÏ77‰ÏÈÚa ÏÚaL ¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚa elÙ‡Â ; ¿≈«¿«¬ƒ»«»»»««∆»«¿ƒ»

‰¯Lk78,Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , ¿≈»≈≈»ƒ¬≈¿ƒ»≈
‰ÏÈÚaa LÈ‡ ˙L‡ ˙OÚ È¯‰L79dÓ·È Ïk ÔÎÂ . ∆¬≈«¬»≈∆ƒ«¿ƒ»¿≈»¿»»

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ÔÈa ¯Lk ¯Ó‡Ó ÔÈa ,¯Ó‡Ó dÏ ÔzpL∆ƒ«»«¬»≈«¬»»≈≈«¬»»
e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡n‰ ÈtÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ -80, ¬≈¿ƒ»≈ƒ¿≈««¬»¿∆≈«¿

.¯Ó‡n‰ ¯eq‡ ¯eÒÈ Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ««¬»

מאחיו.74) מאמר או גט עליו 75)שקדמה שנאסרה
ממנו  ונסתלקה הי"ב, פ"א לעיל כמבואר סופרים, מדברי

יבום. נשים 76)זיקת כשאר גמורים, בקידושין
בביאה. ייבום.77)המתקדשות צד בה יש שעדיין שסבר

הי"ב.78) פ"א, לעיל כמבואר ב'עשה', עליה שעובר
בשניות 79) וכלֿשכן 'עשה', בחייבי תופסין שקידושין

אחר  שיש - ב נב, יבמות וראה יד). ס"ד, אישות הל' (לעיל
אחריה  יש הבעילה שגם שם, הרי"ף וכתב כלום, חליצה

לפנינו. וכמבואר ה"ב.80)כלום, לעיל

.„Èe¯Ó‡ ¯·k81‰iÁc ‰Ó·È‰ ‰ÁBc Ëb‰ ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈«≈∆«¿»»¿ƒ»
‰¯eÓ‚82¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ BÈ‡ ¯Ó‡n‰ ÔÎÂ ,83; ¿»¿≈««¬»≈∆»ƒ¿»»

‰ÁB„ ‰ˆÈÏÁ‰Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ‰ÏÈÚa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ»»ƒ¿»»¿«¬ƒ»»
dÓ·Èa Ëb ¯Á‡ Ëb ,CÎÈÙÏ .‰¯eÓ‚ ‰iÁc d˙B‡84, »¿ƒ»¿»¿ƒ»≈««≈«¿»»

ÏÈÚBÓ - ¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó B‡85¯Á‡ ‰ÏÈÚa Ï·‡ ; «¬»«««¬»ƒ¬»¿ƒ»««
˙ÏÚBÓ ‰B¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁÂ ‰ÏÈÚa¿ƒ»«¬ƒ»««¬ƒ»≈»«¬»∆∆
.ÌeÏk dÈ‡ ‰ÏÈÚa‰ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈≈¬ƒ»«««¿ƒ»≈»¿

ה"א.81) היא 82)לעיל צריכה עדיין כי לזר, להתירה
להוציאה,83)חליצה. ירצה אם בגט לפטרה או ליורשה,

ה"ג). (לעיל לזיקתו חליצה צריכה עדיין שהרי 84)אלא
לגמרי. זיקתה דחה זיקת 85)לא עליה נשארה שעדיין

מועיל, - אחריו מאמר אחיו בה כשעשה ולפיכך יבום,
הערה  ה"ו, בביאורנו לעיל וראה הט"ו. בסמוך וכמבואר

מא.

.ÂËËb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ì·È ?„ˆÈk≈«»»∆»«≈ƒƒ¿¿»«¿»«≈
Ô‰ÈzL ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ86ÈL ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆»ƒ¿¿≈∆¿≈¿≈

- ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ ÔÈh‚ ÈL e˙pL ÔÈÓ·È¿»ƒ∆»¿¿≈ƒƒƒ»»««∆««∆
Ô‰ÈLÏ ‰Le¯‚k BÊ È¯‰87ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆¬ƒ

ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡Â ,‰È˙B·B¯˜a88Ëb Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆»¿∆»≈∆≈¿≈ƒ»«≈

„Á‡ Ïk - d˙¯ˆÏ Ëb ÂÈÁ‡ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏƒƒ¿¿»«¿»«»ƒ≈¿»»»»∆»
e˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ëb‰ dÏ Ô˙pL BÊ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿∆»«»«≈¿≈ƒ»¿

¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó89e¯‡aL BÓk ,90Ì·i‰ Ï·‡ . «¬»«««¬»¿∆≈«¿¬»«»»
BzÓ·ÈÏ ıÏÁL91ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙¯ˆÏ ıÏÁÂ ¯ÊÁÂ ∆»«ƒƒ¿¿»«¿»«¿»»»≈≈

‰Ó·ÈÏ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eˆÏÁL ÔÈÓ·È ÈL ÔÎÂ ,ÂÈÁ‡»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿∆««∆ƒ»»
ıÏBÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰B¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - ˙Á‡««≈¬ƒ»«¬»¿¿≈«≈

‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a d˙B‡92ıÏBÁk ‰fL ; »»«¬»»ƒ¿∆»∆∆¿≈
Ê Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ¯‡LÏ.‰w ƒ¿»«»ƒ∆≈¬≈∆ƒ»

נא.).86) (יבמות גרושתו קרובות שם.87)כדין
משניהם,88) חליצה צריכה אינה פסולה, שחליצתה אע"פ

הי"ב. לעיל וכמבואר צרתה, את פוטרת שאינה כל
שם).89) (יבמות מהם מאחד וחליצה משניהם, גט צריכה
יבמות,90) ושתי יבמים שבשני ומובן גט. אחר גט בדין

בשתיהן, מאמר שניהם עשו או לשתיהן גיטין שניהם ונתנו
הי"ב. לעיל כמבואר חליצה, צריכה מהן אחת כל

כלום.91) אחריה ואין זה, מבית הזיקה נסתלקה
במשנה.92) ב נ, יבמות

.ÊËBzÓ·È ÏÚBa‰ ÔÎÂ93ıÏÁÂ ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ¯ÊÁÂ , ¿≈«≈¿ƒ¿¿»«≈≈»ƒ¿»«
ÌeÏk BÊ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ94¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»≈¬ƒ»¿¿≈ƒ»«

ÌeÏk BÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ëb Ô˙Â ÂÈÁ‡95ÂÈÁ‡ ¯ÊÁ . »ƒ¿»«≈»¿»»»≈¿»«»ƒ
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏÚa B‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â96¯Á‡Ó ; ¿»«»«¬»»«…»»¿≈««

ÔÈLecw‰ ÔÈ‡Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ - ‰lÁz ÂÈÁ‡ ÏÚaL∆»«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»»¿≈«ƒƒ
LÈ‡ ˙L‡a ÔÈÒÙBz97B‡ d˙¯ˆÏ ¯Ó‡Ó Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ»««¬»¿»»»

d˙¯ˆ ÏÚa98Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ -99e¯‡aL BÓk ,epnÓ100. »«»»»¿ƒ»≈ƒ∆¿∆≈«¿

זה.93) מבית יבום זיקת ונסתלקה לגמרי, ולא 94)קנאה
בקרובותיה. אבל 95)נאסר כשרה, בעילה ודוקא שם.

הי"א). (למעלה חליצה או גט אחריה יש - פסולה, בעילה
איש 96) אשת כדין היבם, על שאסרה ודאי, אבל לקנותה.

וראה  הי"חֿיט. אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי דיבורֿהמתחיל ב נא, יבמות ב'תוספות'

גט 97) צריכה אינה ולפיכך הי"ב, אישות מהל' פ"ד לעיל
יבוא 98)מאחיו. יבמה שנאמר: משום לו שאסורה אע"פ

צרתה. ועל עליה ולא - תופסים 99)עליה שקידושין
'עשה'. הי"ג.100)בחייבי לעיל

.ÊÈ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL eÓaiL ÔÈÓ·È ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL - ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚·101ÌÈ¯ÊÏ e¯zÈÂ ,102ÔÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,¯Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,¯Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰ - Ô·e‡¯ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני
פ"א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
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ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)
שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחרֿכך ה'בית

צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב קע) סי' (אהע"ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי לגיטה, נוסף חליצה
את  השני וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט) (לעיל פסולה בעילה זו הרי יבמתו
של  ביאתו וגם הי"א, לעיל כמבואר שתחלוץ, עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי השני,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי"ב, לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב"א, ולדעת

צרתה. את מהן ק.103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק, זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק ספיקות, שני כאן יש כי זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב: היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק
ס"ק  קע סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי
ואע"פ  כלום. מפסידה השני אין ליבמתו, הראשון חלץ כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה

ואין הואיל אולם, הט"ז). פ"ג, לעיל (ראה לזו לכהן!
חלץ  לא שהראשון יוודע אם שאפילו אחרת, תקנה שלפנינו
כל  זו אשה נמצאת ייבם, או יחלוץ למחר שמא ייבם, ולא
ימיה. כל לעגנה רצו לא זה קל חשש ומשום עגונה, ימיה
לידע  תקנה יש הט"ז) (פ"ג, שלמעלה בנידון מהֿשאיןֿכן
הב"ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני ישנם שלפנינו, בנידון קע סי' סוף באהע"ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח שמע לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע, אם ואפילו

רחוק ספק שמח'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ Ì·È108B˙‡Èa - »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ¯Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È¯‰Â ,ÏÈÚBÓ -110Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡ - ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«

ובפי"א 108) הט"ו, בפ"א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואףֿעלֿפי בגדול". כמאמר תשע
"כל  ה"ג): יא, (פרק בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ"ו להלן רבינו פסק וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה

- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי"ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס כדין זה והרי
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי"ב). פ"א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי"ט. וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי כלום, אינה קטן שחליצת הט"ז, פ"ד
צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח אלא פוסל אינו הגט שהרי כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב: מ"ח), פ"י (יבמות למשנה מפירושו

גט".

.ËÈBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ dÏÒt - ‰lÁz ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ¯ÊÁÂ ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï - ¯Ó‡Ó d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114¯ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡·e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««
ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt - ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי"ד, לעיל

וזוהי  ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף ביאה הנקראת

.ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
‰ÈÏÚ ‡·e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ
d˙¯ˆ ÏÚ ‡·e ÔËw‰ ¯ÊÁ119¯Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«
¯Ó‡Óe ¯Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ - d˙¯ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח. לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני, אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;¯Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ - Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L ,¯ÊÏ d¯Èz‰Ï -¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈
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ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)
שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחרֿכך ה'בית

צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב קע) סי' (אהע"ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי לגיטה, נוסף חליצה
את  השני וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט) (לעיל פסולה בעילה זו הרי יבמתו
של  ביאתו וגם הי"א, לעיל כמבואר שתחלוץ, עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי השני,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי"ב, לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב"א, ולדעת

צרתה. את מהן ק.103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק, זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק ספיקות, שני כאן יש כי זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב: היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק
ס"ק  קע סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי
ואע"פ  כלום. מפסידה השני אין ליבמתו, הראשון חלץ כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה

ואין הואיל אולם, הט"ז). פ"ג, לעיל (ראה לזו לכהן!
חלץ  לא שהראשון יוודע אם שאפילו אחרת, תקנה שלפנינו
כל  זו אשה נמצאת ייבם, או יחלוץ למחר שמא ייבם, ולא
ימיה. כל לעגנה רצו לא זה קל חשש ומשום עגונה, ימיה
לידע  תקנה יש הט"ז) (פ"ג, שלמעלה בנידון מהֿשאיןֿכן
הב"ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני ישנם שלפנינו, בנידון קע סי' סוף באהע"ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח שמע לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע, אם ואפילו

רחוק ספק שמח'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ Ì·È108B˙‡Èa - »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ¯Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È¯‰Â ,ÏÈÚBÓ -110Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡ - ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«

ובפי"א 108) הט"ו, בפ"א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואףֿעלֿפי בגדול". כמאמר תשע
"כל  ה"ג): יא, (פרק בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ"ו להלן רבינו פסק וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה

- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי"ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס כדין זה והרי
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי"ב). פ"א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי"ט. וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי כלום, אינה קטן שחליצת הט"ז, פ"ד
צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח אלא פוסל אינו הגט שהרי כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב: מ"ח), פ"י (יבמות למשנה מפירושו

גט".

.ËÈBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ dÏÒt - ‰lÁz ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ¯ÊÁÂ ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï - ¯Ó‡Ó d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114¯ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡·e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««
ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt - ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי"ד, לעיל

וזוהי  ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף ביאה הנקראת

.ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
‰ÈÏÚ ‡·e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ
d˙¯ˆ ÏÚ ‡·e ÔËw‰ ¯ÊÁ119¯Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«
¯Ó‡Óe ¯Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ - d˙¯ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח. לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני, אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;¯Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ - Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L ,¯ÊÏ d¯Èz‰Ï -¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈
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אחד.122) ויום שנה שלשֿעשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.·ÎÌÈ¯OÚ Ôa „Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa „Á‡∆»∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»∆∆¿ƒ
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡lL ‰L124ÈÓÈÒ Ba e„ÏB ‡ÏÂ »»∆…≈ƒ¿≈¿»¿…¿ƒ»≈

ÒÈ¯Ò125¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,126. »ƒ¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

הגדול 124) מן כמאמר אלא ביאתו ואין קטן, דין לו יש
עשרים 125)(שם). בן והוא סריס סימני בו נולדו אם כי

אלא  דבר. לכל כגדול הוא הרי יום, שלשים פחות שנה
כלל, זיקה לו אין להוליד, ראוי ואינו הואיל ייבום, שלענין
עשה  לא חלץ או מאמר עשה ואם ה"ב. פ"ו לקמן כמבואר
בעילת  ובעילתו מ"ב, פי"א יבמות בתוספתא כמבואר כלום,
במקום  שלא אחיו אשת משום לו אסורה יבמתו שהרי זנות,

וברש"י). עט: (יבמות אישות 126)מצוה מהל' פ"ב
הי"א.

.‚Î‰pË˜127Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯L128˙L¯Á‰Â129ÏÚ Û‡ , ¿«»∆¿»¿»≈¿«≈∆∆««
e¯‡aL BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈzL ÈLecwL Èt130, ƒ∆ƒ≈¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

È„k ÔÈLec˜ dÏ LÈ ‰pË˜ :Ô‰ ÔÈLec˜ ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈ƒƒ≈¿«»≈»ƒƒ¿≈
¯˜Ù‰ ‚‰Ó da e‚‰È ‡lL131„Ú ÔÈÈeÏz ‰ÈLec˜Â , ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«∆¿≈¿ƒ∆»¿ƒ«

ÏÈc‚zL132‡lL È„k ÔÈ‡eO dÏ ewz ˙L¯ÁÂ , ∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆…
ÌÏBÚÏ ‰Èet ¯‡Mz133ÙÏ .˙BÓ·È‰ Ïk eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈ ƒ»≈¿»¿»¿ƒ»ƒ»»«¿»

ÏL d˙‡Èa - ˙BL¯Á B‡ ˙BpË˜ „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰«»ƒ«ƒ∆»¿«≈¿ƒ»»∆
Ôlk ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡134. ««≈∆∆∆∆À»

גמורין.127) קידושין קידושיה שאין יתומה,
וראה 128) ה"א, גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר בבעלה,

ה"ז. אישות, מהל' ואינה 129)בפ"ד שומעת שאינה
ה"חֿט.130)מדברת. אישות מהל' יבמות 131)פ"ד

מנהג  בה וינהגו שישמרנה, מי אין תינשא, לא שאם ב. קיב,
(רש"י). בזנות עם 132)הפקר ישבה "שאם ב: קט, שם

גמורה, איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה
רצתה  לא ואם שגדלה. לאחר ולקדשה לחזור צריך ואינו
בהל' רבינו (לשון גט" בלא ותצא למאן צריכה לישב,

ה"ח). פ"ד מקודשת 133)אישות אלא אינה ימיה כל אבל
לגדולה, קטנה קידושי בין הבדל שיש נמצא סופרים, מדברי
בעוד  תורה, לקידושי בגדלותה תבוא הראשונה שזו
בלבד. סופרים מדברי כנשואה לעולם תשאר שהשניה

האחת 134) ואין סופרים, מדברי קידושיהן כולן שהרי
לא  אבל ביאתה, ודוקא קי.). (יבמות חברתה על עדיפה
לעיל  כמבואר חולצת, אינה החרשת או הקטנה כי חליצתה,

הט"ז. פ"ד

.„Î˙‡Èa ÔÈ‡ - ‰pË˜ ˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆¿««¿«»≈ƒ«
d˙¯ˆ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡135?Ô˙wz „ˆÈÎÂ .136 ««≈∆∆∆∆»»»¿≈««»»»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ137Ì‡Â .˙L¯Á‰ ˙‡ ÒBÎÂ , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿≈∆«≈∆∆¿ƒ
‰ÈÏÚ ‡B·iL ¯Á‡ Ëb dÏ ·˙Bk - dL¯‚Ï ‰ˆ¯138, »»¿»¿»≈»≈««∆»»∆»

¯ÊÏ ¯z˙Â139. ¿À«¿»

יותר,135) אשתו נחשבת מהן איזו יודעים, אנו שאין לפי
חרשת  או בגדלותה, דעת לכלל שתבוא משום קטנה אם

קי.). (שם גמורה ביאה בת איֿאפשר 136)שהיא הרי
פ"א, (לעיל בתים שני לבנות שאסור משום שתיהן, לייבם
קלב. הערה לעיל כמבואר לחליצה, ראויות אינן וגם ה"ט).

ש"כשם 137) למפרע, הראשון מהבעל נישואיה ותעקור
מהל' פי"א (לעיל ביבם" ממאנת כך בבעל, שממאנת
ליבום. בלבדה, החרשת ונשארה ה"ג) גירושין

דעת,138) לה שאין אףֿעלֿפי בגט, מתגרשת שהחרשת
פ"י  לעיל וכמבואר המתגרשת, לדעת צריכים אנו שאין לפי

הכ"ג. גירושין שנתייבמה 139)מהל' יבמה כשאר
פי"ג, יבמות ברי"ף זו הלכה ומקור מיבמה. ונתגרשה
את  "מלמדים קט.): (יבמות האומר אליעזר כרבי שפוסק
אליעזר  רבי אמר שלא סובר הראב"ד אבל שתמאן". הקטנה
(להלן  וקטנה בגדולה אלא שתמאן הקטנה את מלמדים
יבום  מצות בגדולה לקיים שאפשר הט"ו), ובפ"ז ל, הלכה
מדבריהם  נשואות ששתיהן שלפנינו, בנידון אבל התורה. מן
ואין  מדבריהם יבום מצות לקיים כדי למאן, מלמדים אין -
החרשת  "כונס ב: קי, ביבמות כמבואר אלא תקנה, להן
וקטנה  עליו) תפסלנה הקטנה (שחליצת בגט ומוציאה

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין

.‰Î˙Áwt ˙Á‡ ‰˙È‰140˙‡Èa - ˙L¯Á ˙Á‡Â »¿»««ƒ««¿««≈∆∆ƒ«
˙‡Èa ÔÈ‡Â ,˙L¯Á‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ B‡ ˙Áwt‰«ƒ««¬ƒ»»∆∆«≈∆∆¿≈ƒ«

‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ;˙Áwt‰ ˙¯ËBt ˙L¯Á‰141‡l‡ «≈∆∆∆∆«ƒ««∆≈ƒ∆»∆»
B‡ ‰ÏB„b‰ ˙‡Èa - ‰pË˜e ‰ÏB„b ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿«»ƒ««¿»
˙¯ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆

‰ÏB„b‰ ˙‡142. ∆«¿»

תורה.140) קדושי חרשת.141)שקידושיה של
את 142) פוטרת סופרים מדברי שנישואיה מי ביאת שאין

קי.). יבמות (משנה, התורה מן שנישואיה צרתה

.ÂÎÌ·i‰ ‡·e ,Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰»¿≈∆¿«»¿¿»≈»«»»
‰iM‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ B‡ ‡·e ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈∆¿»«»»ƒ««¿ƒ»

‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÒt ‡Ï -143˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ ; …»«∆»ƒ»¬»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰iM‰144‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ BzÓ·È ‰Ê Ìi˜ÈÂ , «¿ƒ»∆¿»≈ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿¬»

‰lÁz145. ¿ƒ»

ביאת 143) הרי לו, קנויה הראשונה ואם שוה, ביאתן שהרי
אחר  אין הי"ד) (לעיל למדנו שכבר כלום, אינה האחרונה

קיא:). יבמות (משנה, כלום אלעזר 144)ביאה "רבי שם:
וכגירסת  בו", שתמאן הקטנה את מלמדים בכולן אומר,
מיאון  צריכה שהשניה והטעם בכולן. שגורס: שם, הרי"ף
אין  לו קנויה הראשונה שאפילו נתקדשה, שבביאתה מפני
(פ"א  לעיל כמבואר 'עשה', באיסור אלא לו אסורה השניה
לעיל  וכמבואר 'עשה', בחייבי תופסים וקידושין הי"ב)
תיפסל  שלא כדי אלא בגט, לגרשה שיכול והואֿהדין הט"ז.
הל' (לעיל לכהונה כשרה שהממאנת שתמאן, מוטב לכהונה
קעא  סי' לאהע"ז הגר"א בביאור וראה הט"ז). פי"א גירושין

ח. עליה 145)ס"ק יבוא "יבמה משום: לו אסורה ושניה
הי"ב. פ"א לעיל כמבואר צרתה", ועל עליה ולא -

.ÊÎÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡aL ,˙L¯ÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

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



dvilgeקמו meai zekld - miyp xtq - zah '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.ÁÎ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡a150‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt -152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע"פ זמן, לאחר וראויה

משל 152) עדיף וקנינה בתים, שני שבנה ב. קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני 154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
ותחלוץ  שתגדיל עד הקטנה תמתין אומרים ואין בתים".
נשים  שתי ראינו יאמרו: שלא לביאתה, גט ותקבל לזיקתה
ע"פ  שמח' ('אור חולצת וזו מתרגשת זו אחד, מבית
מיאנה  שהקטנה ואףֿעלֿפי ה"ח). פי"ג, יבמות ה'ירושלמי'
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע, זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט, יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב"א דעת (וכן  תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח'). ('אור הקטנה שמיאנה לפני

.ËÎÏÚ Ì·i‰ ‡a :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·i‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt - ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁ·e Ë‚a - ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט"ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני משום עליו ואסורה
תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה

לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט צריכה והיא
שהגיה  וכפי מ"ז, פי"ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי"א.

יד. ס"ק קעא, סי' באהע"ז הגר"א

.Ï‡e‰ ¯ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡·e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«

,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï - ‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»
Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»

˙‡ ÔÈ„nÏÓ - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»

¯eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני משום לו אסורה שהרי
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי בגט

אלא 160) יבמות שתי כאן ואין למפרע, נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב"ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,

ה'תשע"ח  טבת א' שלישי 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«¿≈¿
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קמז dvilge meai zekld - miyp xtq - zah '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.ÁÎ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡a150‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt -152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע"פ זמן, לאחר וראויה

משל 152) עדיף וקנינה בתים, שני שבנה ב. קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני 154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
ותחלוץ  שתגדיל עד הקטנה תמתין אומרים ואין בתים".
נשים  שתי ראינו יאמרו: שלא לביאתה, גט ותקבל לזיקתה
ע"פ  שמח' ('אור חולצת וזו מתרגשת זו אחד, מבית
מיאנה  שהקטנה ואףֿעלֿפי ה"ח). פי"ג, יבמות ה'ירושלמי'
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע, זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט, יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב"א דעת (וכן  תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח'). ('אור הקטנה שמיאנה לפני

.ËÎÏÚ Ì·i‰ ‡a :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·i‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt - ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁ·e Ë‚a - ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט"ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני משום עליו ואסורה
תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה

לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט צריכה והיא
שהגיה  וכפי מ"ז, פי"ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי"א.

יד. ס"ק קעא, סי' באהע"ז הגר"א

.Ï‡e‰ ¯ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡·e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«

,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï - ‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»
Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»

˙‡ ÔÈ„nÏÓ - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»

¯eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני משום לו אסורה שהרי
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי בגט

אלא 160) יבמות שתי כאן ואין למפרע, נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב"ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,

ה'תשע"ח  טבת א' שלישי 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«¿≈¿
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ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‰˙È‰L11‡kc ÚeˆÙe ,12˙e¯Îe ∆»¿»¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿
‰ÎÙL13Òe¯q‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14¯˙BÈa Ô˜f‰Â , »¿»¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈

ÏLÎÂ BÁk LLzL15Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ -17, ∆»«…¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»
¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ È¯‰L18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19ÈtÓ , ∆¬≈»¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈

Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L20ÌeËÓh‰Â .21‡ÏÂ ıÏBÁ ∆»»«»»¿«À¿≈¿…
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌaÈÓ22¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜ Ì‡Â .23 ¿«≈ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»

ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯ -24ÔÈÁ‡‰ ¯‡Le .25B‡ - »»≈»»¿«≈¿»»«ƒ
.ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿«¿ƒ

איזו 11) יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח שקידש
שתיהן  - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש
זקוקתו. באחות יפגע שמא לייבמן, אפשר שאי חולצות,

ביציו.12) שמים 13)שנפצעו בידי ולא שלו, הגיד שנכרת
בו. וכיוצא קוץ או אדם שכרתו ביציו 14)אלא שנכרתו

בקהל. לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או
ולהוליד.15) לבעול יכול ולא 16)ואינו אדם שסירסו

דכה. פצוע בכלל זה והרי חולי, בגט 17)מחמת ויוצאת
חליצה. שנסתרס.18)בלא להוציאה.19)קודם וחייב

הזקן 20) וכן בקהל. לבוא כשר חולי ידי על נסתרס אבל
יבמתו. את לקיים ולא 21)מותר זכרות לא לו "שאין

הוא". אטום אלא מייבם 22)נקבות אינו לומר: רוצה
הוא  שמא הוא, שספק משום חולץ ואינו יכול, שאינו מפני
ולא  היא נקבה שמא חולץ, אינו אחים שם יש ואם זכר,

זו. בחליצה היבמה הקרום 23)נפטרה ממנו הסירו
ערוותו. את להוליד.24)המכסה הוא ראוי שאין 25)כי

מה  על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב

לחליצה".

.‰LÈÂ .ÌeaÈÏ B‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L ˙BÓ·È LÈ≈¿»∆≈¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,ÌeaÈÏ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ˙BÓ·È¿»∆≈»¿…«¬ƒ»¿…¿ƒ¿≈
˙BÓ·È LÈÂ .¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯zÓe ,ÏÏk ‰wÊ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»¿»À»¿ƒ»≈¿»¿≈¿»
˙BÓ·È LÈÂ .ÌeaÈÏ ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿«¬ƒ»¬»…¿ƒ¿≈¿»

.‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï Ï·‡ ÌeaÈÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿¿ƒ¬»…«¬ƒ»

.Â‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ :˙BˆÏBÁ ‡ÏÂ ˙BÓaÈ˙nL el‡Â¿≈∆ƒ¿«¿¿…¿«≈∆∆¿«»
Ì‡Â .ÔÈ·‰Ïe ˙B¯˜Ï ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈÙÏ ;‰pËw‰Â¿«¿«»¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
- d˙B‡ ÏÚ·iL ¯Á‡ Ë‚a ˙L¯Á‰ L¯‚Ï Ì·i‰ ‰ˆ»̄»«»»¿»≈«≈∆∆¿≈««∆ƒ¿…»

L¯‚Ó ‰Ê È¯‰26. ¬≈∆¿»≈

האשה.26) דעת את צריך אינו גט כי

.Ê,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ :˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁL el‡Â¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ
‰M‡ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,‰OÚ È¯eq‡Â ,˙BiM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¬≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L27‡nL ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ - ∆ƒ¿≈¿…∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆»
‰Â¯Úa ÚbÙÈ28ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dL¯bL ÂÈÁ‡ ˙L‡L ; ƒ¿«¿∆¿»∆≈∆»ƒ∆≈¿»¬»»»
‰Â¯Ú ÌeMÓ29˜ÙÒa ÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÈÓ Ï·‡ . ƒ∆¿»¬»ƒ∆ƒ¿À∆∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈLec˜30B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ƒƒ¬≈ƒƒ¿»»«¿»¿∆∆
BÏ LeÁÏ ¯·c Ô‡k ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó31˙L‡ ÔÎÂ . ƒ¿«∆∆∆≈»»»»¿≈≈∆

L¯Á‰32:˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ‰¯˜ÚÂ ‰˜Êe «≈∆¿≈»«¬»»¬≈≈ƒ¿»»«¿»
‰¯˜ÚÂ ‰˜fL ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯33Ô‰Ï ‰˙È‰ »»≈»»¿«≈∆¿≈»«¬»»»¿»»∆

.¯Lk‰ ˙ÚL¿««∆

קרוב 27) ספק לו קרוב ספק גט לה שזרק כגון המת, מבעלה
הגירושין. אחרי אחיו ונשאה כרת.28)לה. איסור שהיא

שחולצות 29) ה"ספיקות" בכלל זו והרי כך. אחר מת אפילו
מתייבמות. קידושין 30)ולא כסף אחיו לה שזרק כגון

בכלי  או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב ספק לו קרוב ספק
זה  דבר שמא בספק, שמקודשת מפרוטה, פחות ששווה

אחר. במקום פרוטה היא 31)שווה אם נפשך: ממה
הרי  לאחיו מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי מקודשת,

לנשאה. ומותר זרה חולצת.32)היא או לפיקח מתייבמת
ראוייה 33) הייתה זה ולפני חולי, או מכה ידי על שנעקרה

שנה  לארבעים שנישאת או עיקרין, כוס ששתתה או ללדת,
אבל  הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב
מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה פי על אף ביותר הזקן

כלל. לביאה ראוי אינו כי

.Á:Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
˙L‡Â ‰ËBM‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ‰nÁ ÒÈ¯Ò ˙L‡≈∆¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆«∆¿≈∆

˙ÈBÏÈ‡Â ,ÔËw‰34‰Â¯Ú ‡È‰L ÈÓe ,35‡ÏÂ :¯Ó‡pL . «»»¿«¿ƒƒ∆ƒ∆¿»∆∆¡«¿…
‰nÁ ÒÈ¯ÒÏ Ë¯t - Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ«»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈeÁÓ ÌÓML ,ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ,Ô˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ36. ≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈«¿
dÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡Ï Ë¯t - „Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â¿»»«¿¬∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆≈»
- ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï .d˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ ‰Èe‡¿̄»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»…ƒ¿∆≈∆«≈
˙eLÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔË˜Â ‰ËBL ˙L‡Ï Ë¯t¿»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
da BÏ ÔÈ‡L ,‰Â¯ÚÏ Ë¯t - ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe .ÏÏk¿»¿»»¿ƒ»¿»¿∆¿»∆≈»

ÔÈÁewÏ37. ƒƒ

מטבעה.34) קרבת 35)עקרה מחמת ליבם שאסורה
כרת. ביאתו על וחייב ברייה 36)משפחה "אנדרוגינוס

היא". עצמה בחייבי 37)בפני תופסין קידושין שאין
כריתות.

.ËÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿
BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»
ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL ;ÏÏk¿»∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ
‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ ‰Èe‡¯L∆¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

.Ì·iÏ«»»

.ÈÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ
‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»

Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈
e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל

ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.‡È‰ÈÏÚ ‡·e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰Ó·ÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙¯ˆ ‰¯ËÙ ‡Ï - ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï ,¯eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…

ייבום.49) מצות יקח,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.·ÈB‡ ¯·ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡ - »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55- «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
Ì·iÏ ˙¯zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯Â , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL¯‰ - d˙¯ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב המת.53)מן האח של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.‚ÈB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁnÓ ıeÁ .Ì·iÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ ,Ì·i‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
BÊ È¯‰ - BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈
‡È‰L ÈtÓ - BzÓ·È :ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙·B¯˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ - B˙Òe¯‡Â ;‰Â¯Ú ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e¯‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ומת.59) אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה כגון
בלאו  לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם
ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת
אם  הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה
זו  הרי אחיו, ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו
האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת

לאו.60) משום בעלה על שאסורה לה 61)לאחר, "במותר
לא  לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה

שכן". מתייבמות"62)כל ולא חולצות "הספיקות
עליו.63) ערווה והיא אשתו אחות היא ארוסתו 64)שמא

מספק. לו היה 65)המקודשת כאילו הדברים שיעור
חלוצה  אינה יבמתו כי חלוצתו". ספק קרובת "שהיא כתוב:
פטורה  יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית,
ארוסתו  ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה
נמצאת  חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו

.„È‰¯eÒ‡ ˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ÂÈÁ‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««¬»
ÂÈÏÚ66‰Â¯Ú ÌeMÓ67ÌLk - ‰Â¯Ú dÈ‡ ‰iM‰Â »»ƒ∆¿»¿«¿ƒ»≈»∆¿»¿≈

d˙¯ˆ Ck Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Â¯Ú‰L∆»∆¿»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ»»»»
;‰Ê ˙Èa ÏÚ ÏÏk ‰wÊ BÏ ‰ÏÙ ‡ÏÂ ,‰¯eËt¿»¿…»¿»ƒ»¿»««ƒ∆
LiL ˙Èa - ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ∆≈
ÂÈÏÚ BÏ LiL ‡e‰ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡a ÔÈÁewÏ BÏƒƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆∆≈»»
ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ B˙ˆ˜nL ˙È·e ,‰wÊƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿∆¬≈≈
.¯zÓ ‡e‰L B˙ˆ˜Ó elÙ‡ ‰Ba BÈ‡ ,ÔÈÁewÏ da BÏ»ƒƒ≈∆¬ƒƒ¿»∆À»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰Â¯Ú‰ ˙¯ˆ ˙‡ˆÓÂ68, ¿ƒ¿≈»«»∆¿»∆¿»»»ƒ≈∆»ƒ
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L69. ∆¬≈≈»∆»ƒ»

היבם.66) בתו.67)על שהיא במקום 68)כגון שלא
עומדת.69)מצוה. ערווה במקום אסורה, צרה

.ÂËÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«
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CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ
‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»

Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈
e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל

ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.‡È‰ÈÏÚ ‡·e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰Ó·ÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙¯ˆ ‰¯ËÙ ‡Ï - ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï ,¯eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…

ייבום.49) מצות יקח,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.·ÈB‡ ¯·ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡ - »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55- «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
Ì·iÏ ˙¯zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯Â , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL¯‰ - d˙¯ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב המת.53)מן האח של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.‚ÈB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁnÓ ıeÁ .Ì·iÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ ,Ì·i‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
BÊ È¯‰ - BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈
‡È‰L ÈtÓ - BzÓ·È :ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙·B¯˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ - B˙Òe¯‡Â ;‰Â¯Ú ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e¯‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ומת.59) אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה כגון
בלאו  לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם
ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת
אם  הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה
זו  הרי אחיו, ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו
האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת

לאו.60) משום בעלה על שאסורה לה 61)לאחר, "במותר
לא  לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה

שכן". מתייבמות"62)כל ולא חולצות "הספיקות
עליו.63) ערווה והיא אשתו אחות היא ארוסתו 64)שמא

מספק. לו היה 65)המקודשת כאילו הדברים שיעור
חלוצה  אינה יבמתו כי חלוצתו". ספק קרובת "שהיא כתוב:
פטורה  יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית,
ארוסתו  ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה
נמצאת  חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו

.„È‰¯eÒ‡ ˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ÂÈÁ‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««¬»
ÂÈÏÚ66‰Â¯Ú ÌeMÓ67ÌLk - ‰Â¯Ú dÈ‡ ‰iM‰Â »»ƒ∆¿»¿«¿ƒ»≈»∆¿»¿≈

d˙¯ˆ Ck Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Â¯Ú‰L∆»∆¿»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ»»»»
;‰Ê ˙Èa ÏÚ ÏÏk ‰wÊ BÏ ‰ÏÙ ‡ÏÂ ,‰¯eËt¿»¿…»¿»ƒ»¿»««ƒ∆
LiL ˙Èa - ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ∆≈
ÂÈÏÚ BÏ LiL ‡e‰ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡a ÔÈÁewÏ BÏƒƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆∆≈»»
ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ B˙ˆ˜nL ˙È·e ,‰wÊƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿∆¬≈≈
.¯zÓ ‡e‰L B˙ˆ˜Ó elÙ‡ ‰Ba BÈ‡ ,ÔÈÁewÏ da BÏ»ƒƒ≈∆¬ƒƒ¿»∆À»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰Â¯Ú‰ ˙¯ˆ ˙‡ˆÓÂ68, ¿ƒ¿≈»«»∆¿»∆¿»»»ƒ≈∆»ƒ
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L69. ∆¬≈≈»∆»ƒ»

היבם.66) בתו.67)על שהיא במקום 68)כגון שלא
עומדת.69)מצוה. ערווה במקום אסורה, צרה

.ÂËÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«
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d˙¯ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ ¯eq‡a - ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.ÊËBÓÏBÚa ‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÎÂ77ÏÈ‡B‰ - ¿≈≈∆»ƒ∆…»»¿»ƒ
BÏ ÔÈ‡Â78‰wÊ ‰ÈÏÚ79ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ Èk :¯Ó‡pL , ¿≈»∆»ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿«ƒ«¿»

ÌÏBÚa Ô‰ÈL e·LiL „Ú -80ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ , «∆≈¿¿≈∆»»¬≈∆¿»»»
Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ81d˙¯ˆ ˙¯ËBÙe ,82. ¿»ƒ≈∆»∆∆»»»

אחיו.77) שמת לאחר הנולד.78)שנולד אין 79)לאח
לו. זקוקה יחדיו.80)היבמה אחת אסורה 81)ישיבה

מצוה. במקום שלא אחיו אשת ערוות משום מן 82)עליו
הייבום. ומן החליצה

.ÊÈÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰M‡ ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ»¿»¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ „ÏB Ô·e‡¯ ˙nL ¯Á‡Â ,ÔBÚÓL83„ÏBpL ÔÈa , ƒ¿¿««∆≈¿≈«≈ƒ≈∆«

¯Á‡ „ÏBpL ÔÈa ÔBÚÓL dÏ ÌaÈiL Ì„˜ ÈÂÏ≈ƒ…∆∆¿«≈»ƒ¿≈∆«««
dÓaiL84ÌÏBÚÏ ÈÂÏ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô·e‡¯ ˙L‡ È¯‰ -85. ∆ƒ¿»¬≈≈∆¿≈∆¿»«≈ƒ¿»

- ÈÂÏ ÈÙÏ d˙¯ˆÂ BÊ ‰ÏÙÂ ÔBÚÓL ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿¿»¿»¿»»»ƒ¿≈≈ƒ
Óe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL.Ìeai‰ Ô ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

אחיו.83) ראובן של בעולמו היה לא זה לוי אף 84)נמצא
אחיו  נישואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על

בעולמו.85)ראובן. היה שלא ראובן אחיו בגלל

.ÁÈBzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÔBÚÓL ‰OÚ86˙Óe ,Ô·e‡¯ ˙L‡ »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿≈∆¿≈≈
d˙B‡ ÒÎiL Ì„˜87d˙¯ˆÏ ıÏBÁ ÈÂÏ È¯‰ -88‡ÏÂ …∆∆ƒ¿…»¬≈≈ƒ≈¿»»»¿…

ÌaÈÓ89¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;90, ¿«≈∆≈««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

קידושין 86) אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה
דין  שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים

בשתיקה". ולא באמירה אלא בביאה.87)קידושין
צרתה 88) היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת ואינה

ערווה 89)ממש. צרת זו הרי מקצת, קונה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי ותיפטר 90)במקצת כנשואה להיחשב

בגללה. צרתה

.ËÈÌÈ„Ú·e ÔBˆ¯a dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡91˙Óe , ƒ»∆ƒ¿»«««¿»¿»¿≈ƒ≈
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰pL¯‚iL Ì„…̃∆∆¿»¿∆»¿»¿»ƒ¿≈»»¬≈ƒ¿»
‰˙È‰ el‡k ,d˙¯ˆ ÔÎÂ ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»»»¿ƒ»¿»

˙BÈ¯Úk da ‰·e˙k ‰‡ÓhL ÈtÓ ;Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú92, ∆¿»««»»ƒ¿≈∆À¿»¿»»«¬»
¯Ó‡pL93‰ËBÒ Ï·‡ .‰‡ÓË ‡È‰Â :94dÏÚa ˙nL ∆∆¡«¿ƒƒ¿»»¬»»∆≈«¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL Ì„˜95‰i˙L ˙a dÈ‡L B‡ ,96 …∆∆«¿∆»≈«»ƒ∆≈»«¿ƒ»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ÔÈLe¯b ˙a ‡l‡97.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ∆»«≈ƒ¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆

B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»»¬≈»»»À∆∆¿∆∆
˙ÓaÈ˙Ó98. ƒ¿«∆∆

גט.91) ממנו וצריכה עליו נאסרה בהן:92)הרי שנאמר
אלה". בכל תטמאו שזינתה.93)"אל באשה

בעלה.94) לה שקינא אחרי איש, עם ושוב 95)שנסתרה
מספק. טמאה ונשארה שותה. או 96)אינה ארוסה כגון

וכו'. חיגר דינה 97)אשת ואין ודאי טמאה שאינה
או 98)כערווה. שחולצות לאוין חייבי צרות כשאר

מתייבמות.

.Î‰˙È‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»¿»
B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ Ì·i‰ ÏÚ ‰iL Ô‰Ó ˙Á‡‰»««≈∆¿ƒ»««»»≈«»≈»ƒ

˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ99,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ≈«»≈¬≈«¿ƒ¬≈»»»À∆∆
‰ÎÏ‰Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ Ï·‡ .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¬»«≈ƒƒ¿¿»¿»

Á ˙BÁ‡,ÂÈÁ‡Ï ˙‡OÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dn‡ B‡ B˙ˆeÏ ¬¬»ƒ»¿«≈»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌLk - ÂÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏÂ¿ƒ»«∆∆≈¿»¿¿≈∆¿»»¿≈
,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ck ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙ˆeÏÁ ˙·B¯wL∆¿«¬»¬»»»»»»»¬»
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁÂ BÏ ˙BiLk Ô‰ÈzL È¯‰Â«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿«¿
ÈtÓ ?B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿»«¿«¬»ƒ¿≈

.B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆa ˙ÙlÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆¿»«¬»

והיבום.99) החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה שאינה

.‡ÎÔ‰Ó ˙Á‡‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»««≈∆
d˙¯ˆ - ˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ È¯‰Â ,Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»««»»«¬≈»∆¿»«¿ƒ»»»
dÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰Â ÏÈ‡B‰ ;˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»«¿ƒ≈»

dÈ‡L BÓk BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙a100‰ÏÙÂ , «ƒ«¬ƒ»¬≈¿∆≈»¿»¿»
„·Ïa d˙¯ˆ ÏÚ B˙wÊ101˙‡ ÂÈÁ‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»»»ƒ¿«¿≈ƒ≈≈»ƒ∆

‰‡Ó B‡ ‰Â¯Ú‰102ÈiÁa ‰˙nL B‡ ,˙eÓiL Ì„˜ Ba »∆¿»≈¬»…∆∆»∆≈»¿«≈
,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â dÏÚa«¿»¿««»≈»ƒ¬≈»»»À∆∆
˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¿≈¿ƒƒ¿«¬»

‰Â¯ÚÏ ‰¯ˆ103‰¯v‰ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ ¯Ò‡z ˙Á‡ ‰ÚL »»»∆¿»»»««≈»≈¿»∆≈«»»
‰ÏÈÙ ˙ÚLa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰È‰zL „Ú ‰¯eÒ‡¬»«∆ƒ¿∆»«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌeaÈÏ104. ¿ƒ

ערווה.100) צרת צרתה בעלה 101)ואין בה הכיר ואפילו
איילונית. בו 102)שהיא ומיאנה קטנה יתומה שנישאה

יחד.103)בקטנותה. נשואות כשהיו בעלה בחיי
בעלה.104) מיתת בשעת כלומר,

.·ÎÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין
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dvilgeקנ meai zekld - miyp xtq - zah '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.‚ÎCk ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰¯v‰ ‡ˆz - ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓ·ÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,dÓ·ÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ d¯Èz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל

מח  ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא לאוין.אינה ייבי

.„Î‰Â¯Ú‰L encL ÈtÓ ‰¯v‰ Ì·i‰ ÌaÈƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»
˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓÂ ,111- «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ

Ë‚a dÓ·ÈÓ ‡ˆz112¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה

גט. בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח שאשת
כריתות. מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.‰Î˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
˙È¯Î ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙È¯Î ÈeOp‰ ˙Ó ,115¯Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««

„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙È¯Îp‰ È¯‰ - »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬

elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔB¯Á‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL ¯Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙È¯Î ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙È¯Îp‰ È¯‰ - L¯‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙¯ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡·È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔB¯Á‡ ˙nL ‰Ê L¯‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי 117) ערווה, משום השני האח על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי על אף
כצרת  היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב

הנכרית.119) את כלל כנס את 120)ולא שגירש לפני
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי. לאח ואסורה

.ÂÎ˙¯ˆ È¯‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê ¯·„ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
a ‰Â¯Úd˙¯ˆ - ˙ÓÂ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ L¯b Ì‡ ,ÔÈ‡eO ∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»

˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú‰122¯Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ

‰wÊa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ¯eq‡Â ;‰Â¯Ú‰ L¯‚ ‡Ï Ì‡ ‰¯v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»

Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰¯v‰ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡·e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…
.‰Â¯Ú‰ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.ÊÎ˙Ó ,˙Bi¯Î ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡Ì„˜ ˙Óe ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆

˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - Ì·i‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
eL¯„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓ·È¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ - ˙n‰ ˙L‡ :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â .d˙¯ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ

.ÁÎ‰ÈÏÚL ,¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï ıÏÁÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…«¬…¿«¬«««¬»∆»∆»
:e¯Ó‡È ‡lL ‰¯Êb ?d˙¯ˆ ÌaÈÈÂ ,ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊƒ«¿≈¿»ƒƒ«≈»»»¿≈»∆……¿
˙Á‡Â ˙ˆÏBÁ ˙Á‡ - „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»««∆∆¿««

.d˙¯ˆ Û‡ e¯Ò‡ CÎÈÙÏe ;˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿«»»»

.ËÎ- ˙ÓÂ ,B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OÚ»»«¬»ƒƒ¿¿»«≈¿«¬»»≈
BÏha È¯‰ d¯Ò‡L ¯Ó‡n‰L ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ124, »¿»¿∆≈»∆««¬»∆¬»»¬≈ƒ¿

‰ˆ¯Â125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ¿»»≈»»¿«≈

הגט.124) ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי על
השלישי.125) האח

.Ï˙Óe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿≈
ÔË˜ ‡e‰Lk126ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰iL ÌÚt ‰ÏÙÂ , ¿∆»»¿»¿»««¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«»

ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆ƒ«∆≈«»ƒ
‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿«¬»ƒ«»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ

קניין 126) קנאה הרי ומת, משהגדיל עליה בא אילו כי
זיקתו  אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור,

בלבד.

.‡ÏÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל
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קני dvilge meai zekld - miyp xtq - zah '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.‚ÎCk ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰¯v‰ ‡ˆz - ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓ·ÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,dÓ·ÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ d¯Èz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל

מח  ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא לאוין.אינה ייבי

.„Î‰Â¯Ú‰L encL ÈtÓ ‰¯v‰ Ì·i‰ ÌaÈƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»
˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓÂ ,111- «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ

Ë‚a dÓ·ÈÓ ‡ˆz112¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה

גט. בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח שאשת
כריתות. מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.‰Î˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
˙È¯Î ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙È¯Î ÈeOp‰ ˙Ó ,115¯Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««

„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙È¯Îp‰ È¯‰ - »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬

elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔB¯Á‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL ¯Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙È¯Î ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙È¯Îp‰ È¯‰ - L¯‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙¯ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡·È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔB¯Á‡ ˙nL ‰Ê L¯‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי 117) ערווה, משום השני האח על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי על אף
כצרת  היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב

הנכרית.119) את כלל כנס את 120)ולא שגירש לפני
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי. לאח ואסורה

.ÂÎ˙¯ˆ È¯‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê ¯·„ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
a ‰Â¯Úd˙¯ˆ - ˙ÓÂ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ L¯b Ì‡ ,ÔÈ‡eO ∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»

˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú‰122¯Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ

‰wÊa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ¯eq‡Â ;‰Â¯Ú‰ L¯‚ ‡Ï Ì‡ ‰¯v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»

Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰¯v‰ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡·e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…
.‰Â¯Ú‰ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.ÊÎ˙Ó ,˙Bi¯Î ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡Ì„˜ ˙Óe ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆

˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - Ì·i‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
eL¯„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓ·È¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ - ˙n‰ ˙L‡ :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â .d˙¯ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ

.ÁÎ‰ÈÏÚL ,¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï ıÏÁÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…«¬…¿«¬«««¬»∆»∆»
:e¯Ó‡È ‡lL ‰¯Êb ?d˙¯ˆ ÌaÈÈÂ ,ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊƒ«¿≈¿»ƒƒ«≈»»»¿≈»∆……¿
˙Á‡Â ˙ˆÏBÁ ˙Á‡ - „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»««∆∆¿««

.d˙¯ˆ Û‡ e¯Ò‡ CÎÈÙÏe ;˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿«»»»

.ËÎ- ˙ÓÂ ,B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OÚ»»«¬»ƒƒ¿¿»«≈¿«¬»»≈
BÏha È¯‰ d¯Ò‡L ¯Ó‡n‰L ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ124, »¿»¿∆≈»∆««¬»∆¬»»¬≈ƒ¿

‰ˆ¯Â125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ¿»»≈»»¿«≈

הגט.124) ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי על
השלישי.125) האח

.Ï˙Óe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿≈
ÔË˜ ‡e‰Lk126ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰iL ÌÚt ‰ÏÙÂ , ¿∆»»¿»¿»««¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«»

ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆ƒ«∆≈«»ƒ
‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿«¬»ƒ«»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ

קניין 126) קנאה הרי ומת, משהגדיל עליה בא אילו כי
זיקתו  אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור,

בלבד.

.‡ÏÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל
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זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם
האח  לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי,
יבמות  שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר
בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או
נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים

חרש. והוא לאחיו

.‡e˙Óe ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ÌÈL¿«ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈
ÔBL‡¯ ˙Ó Ì‰Ó ‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL2ÏÈ‡B‰ - ¿≈∆¿…«≈∆≈∆≈ƒƒ

Ô‰ÈzL ÌaÈÏ ¯LÙ‡ È‡Â3‰wÊ È¯‰Â ,4ÏÚ ‰ÏÙ ¿ƒ∆¿»¿«≈¿≈∆«¬≈ƒ»»¿»«
Ô‰ÈzL5˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL ,6elÙ‡Â . ¿≈∆¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿«¬ƒ

B‡ ‰iL ÌeMÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»««»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ7˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - ≈«»≈¬≈≈«»≈»ƒ¬≈≈¿

˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ8‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .9 ¿…ƒ¿«¿¬»ƒ»¿»««≈∆∆¿»
d˙BÁ‡ È¯‰ - dza B‡ BzL‡ Ì‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿∆»¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈¬»

BÏ ˙¯zÓ10‰ÏÙ ‡Ï È¯‰L ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , À∆∆¿»»≈»»¿«≈∆¬≈…»¿»
B˙wÊ11‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‰wÊ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈzL ÏÚ12. ƒ»«¿≈∆∆≈ƒ»«»∆¿»

נשותיהן 2) יבום דין יתבאר תחילה, מת מי נודע אם כי
ה"ד. אינה 3)בסמוך מהן אחת ואפילו הן, אחיות שהרי

בתים  שני (מכח ליבום זקוקות שתיהן שהרי ליבום, ראויה
ישא  ואם זקוקתו, אחות מהן אחת כל ונמצאת נפרדים),
שהיא  זקוקתו, אחות באיסור פוגע הוא הרי - מהן אחת

היבמה.4)כאשתו. על היבם נופלת 5)רשות אחת שכל
המת. בעלה מחמת א.6)ליבום כו, יבמות משנה,

זקוקתו  אחות אין שאיסור התורה ומן מדבריהם, אלא אינו
בחליצה  חייבת ולפיכך ממש, נשואתו באחות אלא איסור
מן  שפטורה אשתו, לאחות (בניגוד הזיקה מן להפטר
מתייבמת  ואינה ה"ט), פ"ו למעלה היבום, ומן החליצה

מדבריהם. "זיקה" איסור בדברי 7)משום מפורש הכל
ה"וֿח. אישות מהל' פ"א לעיל ראויות 8)רבינו אלו כל

כמבואר  חכמים, מדברי אלא אסורות ואינן התורה מן ליבום
ונמצאת  ליבום, הן זקוקות התורה מן ולפיכך ה"י. פ"ו לעיל

שם). (יבמות, זקוקתו אחות מהן אחת על 9)כל שחייב
קידושין  ואין ה"ה), פ"א אישות הל' (לעיל כרת ביאתה
ה"ט. פ"ו לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה בה תופסין

זקוקתו.10) אחות היבם.11)שאינה יבמות,12)של
שם.

.·ÌeMÓ ‰Ê Ì·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«»»∆ƒ
‰Â¯Ú13ÌeMÓ ÈM‰ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙¯Á‡‰Â , ∆¿»¿»«∆∆¬»««»»«≈ƒƒ
‰Â¯Ú14‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰Â ,ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰ - ∆¿»»¬»»∆À∆∆¿»ƒ¿»¬»»∆

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙wÊ ‰ÏÙ È¯‰L ;ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ15ÏÚ À∆∆¿»ƒ∆¬≈»¿»ƒ«»∆»≈∆«
„·Ïa BÏ ˙¯zn‰16BÊÏ ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , «À∆∆ƒ¿«¿»»≈»»¿«≈¿

BÏ ˙¯zn‰17. «À∆∆

אשתו.13) אם ושנים 14)שהיא אחים. ארבעה והיו כנ"ל,
אלו. יבמים אחים שני ונשארו מתו האחיות, בעלי מהם,

כאן 16)מהאחים.15) ואין כלל, לו זקוקה אינה והשניה
זקוקתו. שם.17)אחות

.‚Ck ¯Á‡Â ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó≈∆»ƒ»«ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¿««»
ÈL ˙Ó18˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¬

˙BÓi˜ Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰BL‡¯‰19˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL - »ƒ»«¬≈¿≈∆«»¿≈∆¿
e¯‡aL BÓk ,˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ20. ¿…ƒ¿«¿¿∆≈«¿

ידוע 18) ואין ראשון, מת מי נודע כשלא רבינו דן כאן עד
רבינו  עוסק ואילך ומכאן ליבום, תחילה נפלה מהן מי
כדלהלן. משתנה ודינן זו, אחר זו ליבום כשנפלו

משום 19) אסורה מהן אחת וכל זקוקות, שתיהן נמצאו
זקוקתו. ה"א.20)אחות לעיל

.„‰B¯Á‡‰ ‰˙Ó21d¯z‰Ï ‰BL‡¯‰ ‰¯ÊÁ -22, ≈»»«¬»»¿»»ƒ»¿∆≈»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ23È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰˙Ó . ¿∆∆ƒ¿«∆∆≈»»ƒ»¬≈

;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a ‰B¯Á‡«¬»¿ƒ»∆∆¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆
d˙ÏÈÙ ˙ÚLa ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L24ÔÎÂ . ∆¬≈…»¿»¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

‰¯z‰ - ‰B¯Á‡Ï ıÏÁÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ƒ»«∆»ƒ»«ƒ¿»«»«¬»À¿»
‰¯Ò‡L ‰wf‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈«ƒ»∆»¿»

d˙B‡25B˙ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ d¯ÈÒ‰26. »¡ƒ»»ƒ«¬ƒ»

חליצה.21) השניה 22)בלא נפלה לא כשעדיין הראשון,
כז:).23)ליבום. (יבמות בלבד היא אלא זקוקה כאן שאין

אני 24) שאין יבמה ו"כל תחילה, שנפלה אחותה זיקת בגלל
כאשת  זו הרי עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה קורא
א', להלכה המקור ומכאן (שם). ואסורה" בנים לה שיש אח
אסורות, שתיהן ראשון", מת מהם איזה נודע לא "שאם
מהן  אחת כל כי להתייבם, תקנה שום להן אין שהרי
עולמית. עליו ואסורה השניה, היא שמא לה חוששין

הראשונה.25) אחות 26)את הראשונה אין ומעתה
לשניה  לחלוץ מורים אין לכתחילה אבל (שם). זקוקתו
ויחלוץ  אחד יקדים שמא גזירה הראשונה, את ולייבם
בין  איכפת מה ויסבור: השניה את ייבם והשני לראשונה,

כז:). שם ב'תוספות' וכן וברש"י, כח. (שם לזו זו

.‰ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ -À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L28Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.
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נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מהֿשאיןֿכן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכלֿשכן קח').
- כנסו אם ודאי ראשון", מת מהם איזה נודע כ"שלא ה"א
כי  בעבירה, כנס מהם אחד כל שהרי מהם, אותן מוציאין
הואיל  עולמית, היתר לה שאין לנפילה, השניה את כנס אולי
(שם). ה"ד לעיל וכמבואר נפילה, בשעת ראויה היתה ולא

.Â,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó33BzÓ·Èa ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿
M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,¯Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»

ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰34Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï Ëb35dÏ ıÏBÁÂ36˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ , ≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»
‰B¯Á‡‰37.¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï È„k , »«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

אחותה.33) נשוי לו 34)שאינו אסורות שתיהן ומעתה
אחותה  את דוחה המאמר בעלת ואין זקוקתו, אחות משום
לעשותה  במאמר כח שאין אשתו, אחות משום השניה

גמורה. שאינם 35)כנשואה מאמרו, קידושי להפקיע
ה"ג. פ"ה לעיל כמבואר בגט, אלא בחליצה נפקעים

בחליצה.36) אלא נפקעת שאינה הבאה 37)לזיקתו,
אינה  וגם אחותה, בחליצת ניתרת ואינה אחר, מבית
היא  "זו כט.): יבמות (משנה חלוצתו אחות משום מתייבמת
אשת  על לו ואוי מאמרו), (בעלת אשתו על לו אוי שאמרו,
מהן, באחת מאמר השלישי עשה לא אם והואֿהדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו

המא  שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא קנין ה"א. קונה מר
כביתֿשמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.Ê,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,¯Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚa - ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È¯‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬

˙¯Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡38,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆
˙‡ ¯ËÙiL „Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L∆≈««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆

‰¯v‰39. «»»

המאמר.38) בעלת החליצה,39)צרת מן אפילו לגמרי,
ואינה  שחולצת בזיקה, אשתו אחות כצרת היא הרי אלא
בה  עשה לא אם והואֿהדין מ"ו). פ"ג, (יבמות מתייבמת
משום  מתייבמת, ולא חולצת אשתו ומת, מאמר, השלישי
שהרי  הכ"ה, פ"ו לעיל כמבואר בזיקה, אשתו אחות צרת
בעל  השלישי לאח אשתו הוזקקה האחות, בעל כשמת

שם). ('ברטנורא' בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית הנכרית,

.ÁBzÓ·È ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡40ÔÈ¯ÓB‡ - ∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
‰pL¯‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ41‰p‡Oz Ï‡Â42ÌaÈiL „Ú «¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈

ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰Ó·ÈÏ ıÏÁÈ B‡ EÈÁ‡43dÏ ıÏÁ . »ƒ«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»
ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó·È‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ ÂÈÁ‡»ƒƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…

B˙Òe¯‡44Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó .45B˙Òe¯‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ - ¬»≈∆»À»ƒ∆¬»
Ë‚a46‰ˆÈÏÁa BzÓ·ÈÂ47ÔÈa ,B˙Òe¯‡ ‰˙Ó Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈

˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL∆≈»…∆ƒ«»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«
‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,d¯z‰Ï dÓ·È‰ ‰¯ÊÁ - ÔÈÁ‡‰»«ƒ»¿»«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»

ÌaÈÓ48. ¿«≈

לאחים.40) והוזקקה ליבום שנפלה צריך 41)לאחר אינך
וכמבואר  אחיך, מעשה ע"י לך שתותר אפשר כי לגרשה,

שהיא 42)לפנינו. זקוקתך, אחות משום לך אסורה שהיא
אשתך. ממנה.43)כאחות זיקתך תוסר חלץ 44)ואז אם

שלא  מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא

שם). ורש"י מא. היחידי.45)(יבמות היבם והוא
היא.46) זקוקתו החליצה 47)שאחות מן זו נפטרה ולא

לקידושי  קדמה וזיקתה הואיל גרושתו", "אחות משום
בתוי"ט). ועיי"ש שם. (יבמות, "יבמה 48)אחותה

ונאסרה, אחיו), מיתת בעת ליבם מותרת (שהיתה שהותרה
שם). (יבמות הראשון" להיתרה תחזור והותרה, וחזרה

.Ë,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
˙‡ ÔÈ‡eOp‰ e˙Óe ,‰¯ˆ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎÏ LÈÂ¿≈¿»««ƒ¿≈∆»»≈«¿ƒ∆

Ì·È ÈÙÏ Ô‰È˙B¯ˆÂ ˙BÈÁ‡‰ eÏÙÂ ,˙BÈÁ‡‰49Ì‡ : »¬»¿»¿»¬»¿»≈∆ƒ¿≈»»ƒ
˙BÈÁ‡Ï ıÏÁ Ì‡ Ï·‡ ,˙BÈÁ‡‰ e¯ËÙ - ˙B¯vÏ ıÏÁ»««»ƒ¿¿»¬»¬»ƒ»«»¬»
ÈtÓ ;˙B¯v‰ eˆÏÁiL „Ú Ô‰È˙B¯ˆ e¯ËÙ ‡Ï -…ƒ¿¿»≈∆«∆≈»¿«»ƒ¿≈

‰lÚÓ dÈ‡L ‰ˆÈÏÁ ˙BÈÁ‡ ˙ˆÈÏÁL50‰ˆÈÏÁÂ , ∆¬ƒ«¬»¬ƒ»∆≈»¿À»«¬ƒ»
‰¯v‰ ˙‡ ˙¯ËBt dÈ‡ ‰lÚÓ dÈ‡L51BÓk , ∆≈»¿À»≈»∆∆∆«»»¿

e¯‡aL52. ∆≈«¿

אחות 49) איסור משום - האחיות מתייבמות, אינן וכולן
(שם  זקוקתו אחות צרות שהן - והצרות ה"א, כלעיל זקוקתו

כשרה 50)כז.). שאינה וכל להתייבם, ראויות אינן שהרי
וברש"י). כו: (שם פחותה חליצה חליצתה הרי לייבום,

(51- לצרות צרות. נפטרו לא - לאחיות "חלץ א: כז, שם
- ליבום ראויות אינן הצרות שגם ואע"פ אחיות". נפטרו
האחיות, משל קל זקוקתו, אחות צרות בתור איסורן

וברש"י). (שם האחיות משל משובחת לעיל 52)וחליצתן
הי"ב. פ"ה

.È˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzLa ÔÈc‰ CkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»«ƒƒ¿≈¿»«»ƒ«ƒ
B‡ ‰iL ÌeMÓ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡‰Â ,„Á‡∆»¿»««≈∆¬»«¿»»ƒ¿ƒ»
‰¯eÒ‡Ï ıÏÁ Ì‡L ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ53 ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈∆ƒ»«»¬»

d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï -54.‰¯eÒ‡‰ ‰¯z‰ - ‰¯vÏ ıÏÁ ; …À¿»»»»»««»»À¿»»¬»

מעולה.53) אינה האחיות 54)שחליצתה שחליצת כשם
אלא  אינו זקוקתו אחות שאיסור למרות הצרות, פוטרת אינה
הרי  היא", מדרבנן "זיקה כז:): (יבמות כמאמרם מדרבנן,
(מגידֿמשנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע, סי' (אהע"ז השו"ע דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ"ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי"ח),
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נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מהֿשאיןֿכן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכלֿשכן קח').
- כנסו אם ודאי ראשון", מת מהם איזה נודע כ"שלא ה"א
כי  בעבירה, כנס מהם אחד כל שהרי מהם, אותן מוציאין
הואיל  עולמית, היתר לה שאין לנפילה, השניה את כנס אולי
(שם). ה"ד לעיל וכמבואר נפילה, בשעת ראויה היתה ולא

.Â,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó33BzÓ·Èa ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿
M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,¯Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»

ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰34Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï Ëb35dÏ ıÏBÁÂ36˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ , ≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»
‰B¯Á‡‰37.¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï È„k , »«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

אחותה.33) נשוי לו 34)שאינו אסורות שתיהן ומעתה
אחותה  את דוחה המאמר בעלת ואין זקוקתו, אחות משום
לעשותה  במאמר כח שאין אשתו, אחות משום השניה

גמורה. שאינם 35)כנשואה מאמרו, קידושי להפקיע
ה"ג. פ"ה לעיל כמבואר בגט, אלא בחליצה נפקעים

בחליצה.36) אלא נפקעת שאינה הבאה 37)לזיקתו,
אינה  וגם אחותה, בחליצת ניתרת ואינה אחר, מבית
היא  "זו כט.): יבמות (משנה חלוצתו אחות משום מתייבמת
אשת  על לו ואוי מאמרו), (בעלת אשתו על לו אוי שאמרו,
מהן, באחת מאמר השלישי עשה לא אם והואֿהדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו

המא  שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא קנין ה"א. קונה מר
כביתֿשמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.Ê,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,¯Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚa - ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È¯‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬

˙¯Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡38,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆
˙‡ ¯ËÙiL „Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L∆≈««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆

‰¯v‰39. «»»

המאמר.38) בעלת החליצה,39)צרת מן אפילו לגמרי,
ואינה  שחולצת בזיקה, אשתו אחות כצרת היא הרי אלא
בה  עשה לא אם והואֿהדין מ"ו). פ"ג, (יבמות מתייבמת
משום  מתייבמת, ולא חולצת אשתו ומת, מאמר, השלישי
שהרי  הכ"ה, פ"ו לעיל כמבואר בזיקה, אשתו אחות צרת
בעל  השלישי לאח אשתו הוזקקה האחות, בעל כשמת

שם). ('ברטנורא' בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית הנכרית,

.ÁBzÓ·È ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡40ÔÈ¯ÓB‡ - ∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
‰pL¯‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ41‰p‡Oz Ï‡Â42ÌaÈiL „Ú «¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈

ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰Ó·ÈÏ ıÏÁÈ B‡ EÈÁ‡43dÏ ıÏÁ . »ƒ«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»
ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó·È‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ ÂÈÁ‡»ƒƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…

B˙Òe¯‡44Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó .45B˙Òe¯‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ - ¬»≈∆»À»ƒ∆¬»
Ë‚a46‰ˆÈÏÁa BzÓ·ÈÂ47ÔÈa ,B˙Òe¯‡ ‰˙Ó Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈

˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL∆≈»…∆ƒ«»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«
‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,d¯z‰Ï dÓ·È‰ ‰¯ÊÁ - ÔÈÁ‡‰»«ƒ»¿»«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»

ÌaÈÓ48. ¿«≈

לאחים.40) והוזקקה ליבום שנפלה צריך 41)לאחר אינך
וכמבואר  אחיך, מעשה ע"י לך שתותר אפשר כי לגרשה,

שהיא 42)לפנינו. זקוקתך, אחות משום לך אסורה שהיא
אשתך. ממנה.43)כאחות זיקתך תוסר חלץ 44)ואז אם

שלא  מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא

שם). ורש"י מא. היחידי.45)(יבמות היבם והוא
היא.46) זקוקתו החליצה 47)שאחות מן זו נפטרה ולא

לקידושי  קדמה וזיקתה הואיל גרושתו", "אחות משום
בתוי"ט). ועיי"ש שם. (יבמות, "יבמה 48)אחותה

ונאסרה, אחיו), מיתת בעת ליבם מותרת (שהיתה שהותרה
שם). (יבמות הראשון" להיתרה תחזור והותרה, וחזרה

.Ë,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
˙‡ ÔÈ‡eOp‰ e˙Óe ,‰¯ˆ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎÏ LÈÂ¿≈¿»««ƒ¿≈∆»»≈«¿ƒ∆

Ì·È ÈÙÏ Ô‰È˙B¯ˆÂ ˙BÈÁ‡‰ eÏÙÂ ,˙BÈÁ‡‰49Ì‡ : »¬»¿»¿»¬»¿»≈∆ƒ¿≈»»ƒ
˙BÈÁ‡Ï ıÏÁ Ì‡ Ï·‡ ,˙BÈÁ‡‰ e¯ËÙ - ˙B¯vÏ ıÏÁ»««»ƒ¿¿»¬»¬»ƒ»«»¬»
ÈtÓ ;˙B¯v‰ eˆÏÁiL „Ú Ô‰È˙B¯ˆ e¯ËÙ ‡Ï -…ƒ¿¿»≈∆«∆≈»¿«»ƒ¿≈

‰lÚÓ dÈ‡L ‰ˆÈÏÁ ˙BÈÁ‡ ˙ˆÈÏÁL50‰ˆÈÏÁÂ , ∆¬ƒ«¬»¬ƒ»∆≈»¿À»«¬ƒ»
‰¯v‰ ˙‡ ˙¯ËBt dÈ‡ ‰lÚÓ dÈ‡L51BÓk , ∆≈»¿À»≈»∆∆∆«»»¿

e¯‡aL52. ∆≈«¿

אחות 49) איסור משום - האחיות מתייבמות, אינן וכולן
(שם  זקוקתו אחות צרות שהן - והצרות ה"א, כלעיל זקוקתו

כשרה 50)כז.). שאינה וכל להתייבם, ראויות אינן שהרי
וברש"י). כו: (שם פחותה חליצה חליצתה הרי לייבום,

(51- לצרות צרות. נפטרו לא - לאחיות "חלץ א: כז, שם
- ליבום ראויות אינן הצרות שגם ואע"פ אחיות". נפטרו
האחיות, משל קל זקוקתו, אחות צרות בתור איסורן

וברש"י). (שם האחיות משל משובחת לעיל 52)וחליצתן
הי"ב. פ"ה

.È˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzLa ÔÈc‰ CkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»«ƒƒ¿≈¿»«»ƒ«ƒ
B‡ ‰iL ÌeMÓ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡‰Â ,„Á‡∆»¿»««≈∆¬»«¿»»ƒ¿ƒ»
‰¯eÒ‡Ï ıÏÁ Ì‡L ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ53 ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈∆ƒ»«»¬»

d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï -54.‰¯eÒ‡‰ ‰¯z‰ - ‰¯vÏ ıÏÁ ; …À¿»»»»»««»»À¿»»¬»

מעולה.53) אינה האחיות 54)שחליצתה שחליצת כשם
אלא  אינו זקוקתו אחות שאיסור למרות הצרות, פוטרת אינה
הרי  היא", מדרבנן "זיקה כז:): (יבמות כמאמרם מדרבנן,
(מגידֿמשנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע, סי' (אהע"ז השו"ע דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ"ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי"ח),

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

dvilge meai zekld - miyp xtq - zah '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נפטרה  - עליה בא או לה חלץ (שניה) קדושה ואיסור מצוה
אלא  תוספתא, כאותה הלכה שאין סובר ורבינו צרתה".
נפטרו  לא - לאחיות "חלץ כז.): (יבמות האומר כשמואל
ולחייבי  לאוין לחייבי לשניה, חלץ אם והואֿהדין צרות",

נפטרת. צרתה שאין 'עשה',

.‡È˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
ÌaÈÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó ,˙È¯Î ÈeO ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿ƒ≈
ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,BzL‡ ˙‡ ˙È¯Î ÈeOp‰«»»¿ƒ∆ƒ¿¿««»≈»ƒ¿∆

ÈLÈÏM‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÈL55ÈÙÏ ÂÈL ÈzL eÏÙÂ , ≈ƒ¿««»≈«¿ƒƒ¿»¿¿≈»»ƒ¿≈
ÔÓ ˙B¯eËt el‡ È¯‰ - (‰M‡ BÏ ÔÈ‡L) ÈM‰«≈ƒ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ
˙BÁ‡ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿≈∆»¿»¬
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ,ÔBL‡¯‰ ÂÈÁ‡ ˙nL ‰ÚLa BzL‡ƒ¿¿»»∆≈»ƒ»ƒ∆∆¿»»»
‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÈ„k ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ¿»ƒ≈∆»¿ƒ≈∆»ƒ∆…»»

BÓÏBÚa56d˙¯ˆ ÌeMÓ - ˙È¯Îp‰Â ;57. ¿»¿«»¿ƒƒ»»»

נכרית.55) הי"ז.56)הנשוי פ"ו, לעיל כמבואר
היבום 57) ומן החליצה מן שפטורה ערוה, צרת כדין

וחזר  ונאסרה). ד"ה שם ה'תוספות' וכדעת ל. יבמות (משנה,
ולא  חולצת שהנכרית, שם, למשנה מפירושו כאן רבינו
משום  (האחת) אסורה אם מסופק שאני "לפי מתייבמת:
ונאסרה  הואיל שאמרו: מדרבנן, עליו אסורה או . . . ערוה
וצרת  שניה, כמו והיא עולמית עליו נאסרה אחת שעה עליו

להחמיר". תחלוץ ולפיכך מתייבמת, או חולצת שניה

.·È„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÈL ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿««»≈»ƒ¿∆≈ƒ¬≈¬»

‰ÏÈÙ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÓÏBÚ58Ï·‡ . »ƒƒ¿∆∆¿»»»ƒ¿«¿ƒ»¬»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»»≈¬≈À∆∆
‰ÚLa ÂÈÁ‡ ÈiÁa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡Â .Ì·iÏ«»»¿««ƒ∆∆∆¿»»»¿«≈»ƒ¿»»

dL¯bL59d¯z‰a ÂÈÁ‡ ˙nLÎe ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ È¯‰ - ∆≈¿»¬≈»¿»¿∆≈»¿∆≈»ƒ¿∆≈»
˙„ÓBÚ ‰˙È‰60. »¿»∆∆

אח,58) אשת משום לעולם עליו נאסרה אשתו, אחות משום
לב.). יבמות (משנה, הקודמת בהלכה משום 59)וכנ"ל

ערוה. שהיא אחיו, לא 60)גרושת כי ב. קח, שם משנה,
הבעל  מיתת אלא ליבום, מפילים הראשונים הנישואין
והשווה  קט.) (שם עומדת היא בהיתר שעה ובאותה מפילה,

הכ"א. פ"ו לעיל

.‚È‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜61,d¯ÈÊÁ‰Â dÏÚa dL¯‚Â , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»¿≈¿»«¿»¿∆¡ƒ»
‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ˙ÓÂ62Ì·iÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -63; »≈«¬«ƒƒ¿«»¬≈¬»«»»

‰È·‡ È¯‰L ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ‰ÈLe¯bL ÈtÓƒ¿≈∆≈∆»≈ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ»
d‡ÈO‰64ÈLec˜ ÔÈ‡L ,‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ d˙¯ÊÁ ÔÈ‡Â , ƒƒ»¿≈¬»»»¬»»¿»∆≈ƒ≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰pË˜65e¯‡aL BÓk ,66. ¿«»ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

התורה.61) מן גמורים נישואין מת 62)ונישואיה ואם
הי"ד. להלן דינה יתבאר גדולה, וחולצת 63)כשהיא

בתוספתא  וכן ב. עג, בכתובות כמבואר מתייבמת, ואינה
מ"ד. פי"ג, מן 64)יבמות גמורה איש אשת היא והרי

גירושיה  וגם הי"א, אישות מהל' פ"ג לעיל כמבואר התורה,
אחר, לדבר גיטה בין שמבחנת משעה גמורין, גירושין

הי"ט. גירושין מהל' פ"ב לעיל מעשה 65)כמבואר שאין

כלום. ואפילו 66)קטנה ה"זֿח. אישות מהל' פ"ד לעיל
שמשהשיאה  גמורין, קידושיה אין שנית יקדשנה אביה אם
פ"ג  שם כמבואר בה, רשות לו אין הראשונה בפעם אביה
ונישואיה  התורה, מן אחיו גרושת - זו קטנה נמצאת הי"ב,
כגרושה  היא הרי בעלה וכשמת לה, הועילה לא השניים
גרושת  שהיא ואע"פ קט.). יבמות (משנה, ליבם ואסורה
החליצה  מן גם תיפטר אומרים ואין חליצה, צריכה אחיו
על  אנשים שמעו לא שמא משום העריות? כל כשאר
יבמה  להתיר יבואו - כלום בלא יוצאת זו וכשיראו גירושיה,

ה). אות פי"ג, שם (רא"ש כלום בלא לזר להנשא

.„È˙Áwt L¯‚ÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â67‰L¯Á˙Â , ¿«ƒƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿»¿»
d¯ÈÊÁ‰Â68Ò‡ ‡È‰L ,˙L¯Á dÁÈp‰Â ˙ÓÂ ,‰¯e69 ¿∆¡ƒ»»≈¿ƒƒ»≈∆∆∆ƒ¬»

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ dÈ‡Â ,Ì·iÏ70BÊ ‰pË˜ ˙¯ˆÂ . «»»¿≈»∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿»«¿«»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁ - BÊ ˙L¯Á B‡71d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈∆∆∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆¡ƒ»
‰Ï„‚Â ,˙L¯Á B‡ ‰pË˜ ‡È‰Lk72‰Áwt˙ B‡ ¿∆ƒ¿«»≈∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»

BÏˆ‡73dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â74. ∆¿¿««»≈¬≈À∆∆ƒ»»

התורה.67) מן גמורה מגורשת נישואיה 68)שהיא ואין
ה"ט. אישות מהל' פ"ד לעיל כמפורש מדרבנן, אלא

כנ"ל.69) אחיו גרושת רבינו 70)משום דקדק כאן
שהחזירה, לקטנה בניגוד וכו', חולצת" "ואינה לכתוב:
כי  ויתכן, ליבם". "אסורה בה: שכתוב הקודמת בהלכה
סופה  שקטנה מפני חרשת, מקידושי עדיפים קטנה קידושי
פ"ה  לעיל וכמפורש גמורים, נישואין נישואיה ויהיו לגדול
משתגדל, תחלוץ קטנה כי גם, [ויתכן רוקח'). ('מעשה הכ"ז
הי"ז]. להלן וראה חליצה, חליצתה אין חרשת אבל

וכמפורש 71) ה"ו) (שם, ה'ירושלמי' ע"פ פי"ג, יבמות רי"ף
ומצד  קנויה", ואינה קנויה - חרשת) (וכן זו "קטנה שם:
מותרת  עצמה היא ואפילו כאשתו, היא הרי - הקנוי
עצמה  היא - בה קנה שלא וצד צרתה. וכלֿשכן להתייבם
כנגדה  צרתה אבל גרושתו), (אלא אשתו שאינה אסורה,
ואין  לו, קנויה איננה שהרי צרתה, אינה זה שבצד מותרת,

ערוה. כצרת נידונית שבצדה קידושיה,72)צרתה גמרו
ה"ח. אישות מהל' פ"ד ומשבעלה 73)כדלעיל

עוד  ואינה להיתרה, חזרה היא, גמורה מקודשת כשנתפקחה,
ומת", והחזירה הגדולה אשתו כ"מגרש ודינה אחיו, גרושת

הי"ב. א.74)לעיל קט, יבמות

.ÂËÔ‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜75˙BL¯Á B‡76- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿«»¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆

‡ˆz77ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰78‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰ .79ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â «ƒ»««¿»¿««¿«»≈««

ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz - ‰pËw‰«¿«»≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81ÔÈ„nÏÓ - «¬ƒ»ƒ«ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ

dÏÚ·a Ô‡ÓzL ‰pËw‰82˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â , «¿«»∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆
dÓ·ÈÏ83. ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי גדולות, בין קטנות בין
ה"ט). פ"ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי שוה, נישואיהן שכח
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גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי
אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,

אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת
ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום
לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה

ה"ל. פ"ה

.ÊËÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡ ,˙BÁ˜tƒ¿≈¿««ƒ««¿««≈∆∆
ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒ

ÔÈÁ˜t85˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á B‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ86Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¬ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆
.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ

פ"ד 84) לעיל כמבואר גמורין, נישואין נישואיהם שאין
ה"ט. אישות קידושין 85)מהל' הקידושין אין כאן וגם

שם. וכמבואר הנשים, חרשות בגלל משנה,86)גמורין,
באין  זו, קידושי כך זו, וכקידושי הואיל ב. קיב, יבמות
אינה  היא שאף מאחותה, זיקתו את ומפקיעים אשתו קידושי

בלבד. מדבריהם אלא גמורה, זיקה

.ÊÈÈzLÏ ÔÈ‡eO ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È¯‰Â ˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈

Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰87‡ˆz - L¯Á‰ ˙Ó : «ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈
BzL‡88‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ89ÏÈ‡B‰ - Áwt‰ ˙Ó ; ƒ¿ƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ

L¯Á‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈
‰¯eÓb90È¯‰ - ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ L¯Á‰ È‡eOÂ , ¿»¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ L¯Á‰ ‰Ê91d˙BÁ‡L ÈtÓ , ∆«≈≈ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»
BÏ ‰˜e˜Ê92ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ;93, ¿»¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»

d˙BÁ‡ ÈtÓ ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L94ÈtÓ ,ıÏÁÈ ‡ÏÂ ; ∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈¬»¿…«¬…ƒ¿≈
L¯Á ‡e‰L95. ∆≈≈

אחותה 87) ושל גמורין, קידושין זו קידושי נמצאת
בלבד. מדרבנן.88)מדבריהם שנישואיה החרש, של

במשנה.89) שם מן 90)יבמות, ליבום לו שזקוקה
מוציא 91)התורה. כך ברמיזה, שכנס כשם ברמיזה,

הי"ז). פ"ב גירושין הל' (לעיל התורה,92)ברמיזה מן
זקוקתו  ואחות מדבריהם, רק לו הנשואה אשתו את ואוסרת

החרש.93)אסורה. שימות עד לאחרים, וגם לו גם
גרושתו.94) אחות פ"ד 95)שהיא לעיל נתבאר וכבר

(משנה, כלום אינה וחליצתו לחלוץ, ראוי החרש שאין הי"ג,
לקרוא, יכול ואינו בקריאה, תלויה שהחליצה שם). יבמות
ברמיזה, מוציא והוא לו, וכותבים בכתיבה, תלוי הגט אבל

ברמיזה. שכנסה כשם

.ÁÈBzL‡ L¯Á‰ ‰Ê ‡ÈˆBiL ÌÈÓÎÁ e¯Êb ‰nÏÂ¿»»»¿¬»ƒ∆ƒ∆«≈≈ƒ¿
·eiÁ Èa ÔÈ‡ Ô‰Â ,˙L¯Á‰96ÔË˜k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «≈∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¬≈≈¿»»

?BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ˙BÏ· ÏÎB‡97e¯Ó‡ ≈¿≈∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ98d˙BÁ‡ ˙‡ˆÓ ,BnÚ BzL‡ ·Lz Ì‡ :99 ¬»ƒƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿≈¬»

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰¯ËÙ :e¯Ó‡ÈÂ ,¯ÊÏ ˙‡O100. ƒ≈¿»¿…¿ƒ¿¿»ƒ¬ƒ»
‰È‰zL È„k ,Ë‚a BzL‡ L¯Á‰ ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«≈≈ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ¿∆

ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ d˙BÁ‡101. ¬»¬»¿»

דעת.96) להם אין שהרי א.97)במצוות, קיד, יבמות
דעת". בן שאינו "לפי הכ"ז: אסורות מאכלות מהל' ובפי"ז

ב.98) קיד, הפקח.99)שם אשת היבמה,
הן,100) גמורין קידושין החרשת אשתו קידושי שיסברו:

שם). (רש"י זקוקתו עוד ואינה הפקחת מעל זיקתו את ודחו
לזר.101) להנשא להתירה עוד יטעו ולא

.ËÈ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡102- ««ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz103- ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ≈≈ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««
Ë‚a ˙L¯Á‰ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ104ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â ƒ∆ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ

‰ˆÈÏÁa105ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ ,106. «¬ƒ»ƒ¿≈∆ƒ≈«¿»«¬…

מדרבנן.102) אלא אינם חליצה,103)שנישואיה בלא
כלל. לו זקוקה הקלושים 104)שאינה בקידושיה שאין

זקוקה  שאחותה ומתוך אחותה, מעל זיקתו את לדחות כח
אחות  משום לו אסורה החרשת אשתו נמצאת התורה, מן לו
בגט. המתגרשת חרשת כל כדין בגט לגרשה ועליו זקוקתו,

גרושתו.105) אחות משום עליו נאסרה היא אף
קיג:).106) יבמות (משנה, לזר ומותרת

.ÎÈeO L¯Á‰ ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈«≈≈»
Áwt‰ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,˙BÁ˜t ÌÈL ÈzL107, ¿≈»ƒƒ¿»««≈∆∆¿»««ƒ≈«

˙B¯eËt Ô‰ÈzL - L¯Á‰ ˙Óe108ÌÈt Ïk ÏÚ109Ì‡ : ≈«≈≈¿≈∆¿«»»ƒƒ
ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO110d˙¯ˆ ‰iM‰ È¯‰ - ƒ≈»∆¿»ƒƒ¬≈«¿ƒ»»»»

‰¯eËÙe111ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO ÔÈ‡ Ì‡Â ,112Ck - ¿»¿ƒ≈ƒ≈»∆¿»ƒƒ»
ÔÈ‡eO d˙¯ˆ È‡eO eÈ‰È ‡Ï113. …ƒ¿ƒ≈»»»ƒƒ

חמותו.107) או בתו שהיא ומן 108)כגון החליצה מן
הצדדים.109)הייבום. גמור 110)מכל קנין לו שיש
הי"ד.111)באשתו. פ"ו לעיל המפורש ערוה, צרת כדין

קונה.112) חרש זקוקה 113)שאין ואינה כזרה, היא והרי
ה"ג). פי"ד יבמות ('ירושלמי' ליבום כלל

.‡ÎBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙L¯Á »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙¯ˆ -117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙L¯Á‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח.114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי והרי
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי'
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו
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גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי
אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,

אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת
ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום
לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה

ה"ל. פ"ה

.ÊËÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡ ,˙BÁ˜tƒ¿≈¿««ƒ««¿««≈∆∆
ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒ

ÔÈÁ˜t85˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á B‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ86Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¬ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆
.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ

פ"ד 84) לעיל כמבואר גמורין, נישואין נישואיהם שאין
ה"ט. אישות קידושין 85)מהל' הקידושין אין כאן וגם

שם. וכמבואר הנשים, חרשות בגלל משנה,86)גמורין,
באין  זו, קידושי כך זו, וכקידושי הואיל ב. קיב, יבמות
אינה  היא שאף מאחותה, זיקתו את ומפקיעים אשתו קידושי

בלבד. מדבריהם אלא גמורה, זיקה

.ÊÈÈzLÏ ÔÈ‡eO ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È¯‰Â ˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈

Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰87‡ˆz - L¯Á‰ ˙Ó : «ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈
BzL‡88‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ89ÏÈ‡B‰ - Áwt‰ ˙Ó ; ƒ¿ƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ

L¯Á‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈
‰¯eÓb90È¯‰ - ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ L¯Á‰ È‡eOÂ , ¿»¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ L¯Á‰ ‰Ê91d˙BÁ‡L ÈtÓ , ∆«≈≈ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»
BÏ ‰˜e˜Ê92ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ;93, ¿»¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»

d˙BÁ‡ ÈtÓ ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L94ÈtÓ ,ıÏÁÈ ‡ÏÂ ; ∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈¬»¿…«¬…ƒ¿≈
L¯Á ‡e‰L95. ∆≈≈

אחותה 87) ושל גמורין, קידושין זו קידושי נמצאת
בלבד. מדרבנן.88)מדבריהם שנישואיה החרש, של

במשנה.89) שם מן 90)יבמות, ליבום לו שזקוקה
מוציא 91)התורה. כך ברמיזה, שכנס כשם ברמיזה,

הי"ז). פ"ב גירושין הל' (לעיל התורה,92)ברמיזה מן
זקוקתו  ואחות מדבריהם, רק לו הנשואה אשתו את ואוסרת

החרש.93)אסורה. שימות עד לאחרים, וגם לו גם
גרושתו.94) אחות פ"ד 95)שהיא לעיל נתבאר וכבר

(משנה, כלום אינה וחליצתו לחלוץ, ראוי החרש שאין הי"ג,
לקרוא, יכול ואינו בקריאה, תלויה שהחליצה שם). יבמות
ברמיזה, מוציא והוא לו, וכותבים בכתיבה, תלוי הגט אבל

ברמיזה. שכנסה כשם

.ÁÈBzL‡ L¯Á‰ ‰Ê ‡ÈˆBiL ÌÈÓÎÁ e¯Êb ‰nÏÂ¿»»»¿¬»ƒ∆ƒ∆«≈≈ƒ¿
·eiÁ Èa ÔÈ‡ Ô‰Â ,˙L¯Á‰96ÔË˜k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «≈∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¬≈≈¿»»

?BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ˙BÏ· ÏÎB‡97e¯Ó‡ ≈¿≈∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ98d˙BÁ‡ ˙‡ˆÓ ,BnÚ BzL‡ ·Lz Ì‡ :99 ¬»ƒƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿≈¬»

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰¯ËÙ :e¯Ó‡ÈÂ ,¯ÊÏ ˙‡O100. ƒ≈¿»¿…¿ƒ¿¿»ƒ¬ƒ»
‰È‰zL È„k ,Ë‚a BzL‡ L¯Á‰ ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«≈≈ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ¿∆

ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ d˙BÁ‡101. ¬»¬»¿»

דעת.96) להם אין שהרי א.97)במצוות, קיד, יבמות
דעת". בן שאינו "לפי הכ"ז: אסורות מאכלות מהל' ובפי"ז

ב.98) קיד, הפקח.99)שם אשת היבמה,
הן,100) גמורין קידושין החרשת אשתו קידושי שיסברו:

שם). (רש"י זקוקתו עוד ואינה הפקחת מעל זיקתו את ודחו
לזר.101) להנשא להתירה עוד יטעו ולא

.ËÈ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡102- ««ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz103- ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ≈≈ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««
Ë‚a ˙L¯Á‰ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ104ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â ƒ∆ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ

‰ˆÈÏÁa105ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ ,106. «¬ƒ»ƒ¿≈∆ƒ≈«¿»«¬…

מדרבנן.102) אלא אינם חליצה,103)שנישואיה בלא
כלל. לו זקוקה הקלושים 104)שאינה בקידושיה שאין

זקוקה  שאחותה ומתוך אחותה, מעל זיקתו את לדחות כח
אחות  משום לו אסורה החרשת אשתו נמצאת התורה, מן לו
בגט. המתגרשת חרשת כל כדין בגט לגרשה ועליו זקוקתו,

גרושתו.105) אחות משום עליו נאסרה היא אף
קיג:).106) יבמות (משנה, לזר ומותרת

.ÎÈeO L¯Á‰ ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈«≈≈»
Áwt‰ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,˙BÁ˜t ÌÈL ÈzL107, ¿≈»ƒƒ¿»««≈∆∆¿»««ƒ≈«

˙B¯eËt Ô‰ÈzL - L¯Á‰ ˙Óe108ÌÈt Ïk ÏÚ109Ì‡ : ≈«≈≈¿≈∆¿«»»ƒƒ
ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO110d˙¯ˆ ‰iM‰ È¯‰ - ƒ≈»∆¿»ƒƒ¬≈«¿ƒ»»»»

‰¯eËÙe111ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO ÔÈ‡ Ì‡Â ,112Ck - ¿»¿ƒ≈ƒ≈»∆¿»ƒƒ»
ÔÈ‡eO d˙¯ˆ È‡eO eÈ‰È ‡Ï113. …ƒ¿ƒ≈»»»ƒƒ

חמותו.107) או בתו שהיא ומן 108)כגון החליצה מן
הצדדים.109)הייבום. גמור 110)מכל קנין לו שיש
הי"ד.111)באשתו. פ"ו לעיל המפורש ערוה, צרת כדין

קונה.112) חרש זקוקה 113)שאין ואינה כזרה, היא והרי
ה"ג). פי"ד יבמות ('ירושלמי' ליבום כלל

.‡ÎBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙L¯Á »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙¯ˆ -117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙L¯Á‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח.114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי והרי
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי'
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו
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"אם  ה"כ: בדין היא נכללת כבר כי להביאה, חשש לא
צרתה  השניה הרי נישואין, החרשת) (בתו הערוה נישואי

וכו'. ונפטרה"

.·Î˙BÈÁ‡ ÈzL el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk119- »»∆»«¿«¬»≈¿≈¬»
dza ˙·e ‰M‡ B‡ dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ˙Á‡««¿≈¬»ƒ»ƒ»ƒ»«ƒ»

ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ120ÌÈL ÈzL Ô‰L : ¿«≈»∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈¿≈»ƒ
‡OÏ ¯LÙ‡ È‡Â ˙¯Á‡‰ ÌÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰L∆»««≈∆∆¿»ƒ»«∆∆¿ƒ∆¿»ƒ»

‰Â¯Ú ÌeMÓ Ô‰ÈzL121Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .˙BÁ‡ e¯ ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»»∆»«¿¬
BzL‡122BzÓ·È ˙BÁ‡ B‡123B‡ dn‡ B‡ d˙BÁ‡ „Á‡ - ƒ¿¬¿ƒ¿∆»¬»ƒ»
‰za124‰Â¯Ú Ô‰L ‰È˙B·B¯wÓ ˙Á‡ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ; ƒ»ƒ¿««¿»ƒ««ƒ¿∆»∆≈∆¿»

.dnÚƒ»

ה"א.119) לעיל הדברים.120)כגון כוונת
לו.121) האסורה זקוקתו קרובת היא אחת שכל נמצאת,
טז.122) ה"ז, לעיל ה"ח.123)כגון של 124)לעיל

שתיהן. לקיים לו שאסור יבמתו, או אשתו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
איזו 1) יודע ואינו אחיות משתי אחת המקדש דין בו נתבאר

ושמעה  אחרת למדינה בעלה הלך תערובות, בני קידש,
בא. כך ואחר ונישאה שמת

.‡‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙BÈÁ‡ È˙MÓ ˙Á‡ LcwL ÈÓƒ∆ƒ≈««ƒ¿≈¬»¿≈»«≈∆
Lc˜ Ô‰Ó2È„k Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ „Á‡ Á‡ BÏÂ ˙ÓÂ , ≈∆ƒ≈»≈¿»∆»≈ƒ¿≈∆¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯Èz‰Ï3ıÏBÁ „Á‡ - ÔÈÁ‡ ÈL BÏ eÈ‰ . ¿«ƒ»«¬≈ƒ»¿≈«ƒ∆»≈
Ïk ÏÚ ‰iMÏ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁza Ô‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈∆«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ»«»

ÌÈt4;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ÂÈÁ‡ LcwL ‡È‰ BÊ Ì‡ : »ƒƒƒ∆ƒ≈»ƒ¬≈ƒ≈»
¯‡MÓ ‰M‡ ‡O È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈»»ƒ»ƒ¿»
‰ˆÏÁ ¯·k ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‰˙È‰L d˙BÁ‡Â ,ÌÈLp‰5. «»ƒ«¬»∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆¿¿»

˙L‡ ‡È‰ ˙¯Á‡‰ ‡nL ,‰lÁz ˙Á‡‰ ÌaÈÈ ‡Ï Ï·‡¬»…¿«≈»««¿ƒ»∆»»«∆∆ƒ≈∆
ÈL eÓ„˜ .B˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OpL ‡ˆÓÂ ÂÈÁ‡»ƒ¿ƒ¿»∆»»¿«¿»»¿¿≈

eÒÎÂ ÌÈÁ‡‰6Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙BÓ·È‰ ÈzL »«ƒ¿»¿¿≈«¿»≈ƒƒ»
Ô„iÓ7. ƒ»»

לי,2) מקודשת מכן אחת הרי אחיות: לשתי שאמר כגון
המקדש  שאמר או חברתה, ע"י הקידושין כסף אחת וקיבלה
האב  וקיבל לי, מקודשת מבנותיך אחת הבנות: לאבי

ה"ג. אישות מהל' פ"ט לעיל כמפורש ואינו 3)קידושיה,
אשת  היא האחרת שמא כי מהן, אחת אפילו לייבם יכול
לחלוץ  יכול אינו וגם זקוקתו, באחות פוגע ונמצא אחיו,
בחייה, לו אסורה חלוצתו אחות כי השניה, ולייבם לאחת
מהן  אחת כל כי שתיהן, שיחלצו אלא תקנה, לאחיות ואין
המת  לאח המקודשת היא שמא מספק, ליבום זקוקה

כג:). יבמות לייבמה.4)(משנה, מותר אופן בכל כלומר,
אחיו.5) חלוצת אחות לישא לו ומותר אחיו, קודם 6)ע"י

בביתֿדין. את 7)שנמלכו כנסתי אני אומר אחד שכל
כנס  ואפילו המת). לאחי (המקודשת לי הראויה יבמתי
וכנס  אחיו משבא הרי זקוקתו, אחות את באיסור הראשון
אצלו  הראשונה ונמצאת מעליה זיקתם פקעה השניה, את
כל  משום: לאסרה ואין זקוקה. אחות עוד אינה כי בהיתר,
עליה", יבוא "יבמה נפילה: בשעת בה קורא אני שאין יבמה

(ראה  עולמית ואסורה בנים לו שיש אח כאשת היא הרי
ספק  משום אלא זו נאסרה לא כי - ה"ד) פ"ז, לעיל
(שם  רש"י של וכהסברו מ"ו), פ"ב יבמות ישראל' ('תפארת
וכי  כלל, יבמה אינה זקוקה אחות משום שנאסרה זו כד.):
היא  שאין מותרת, זו הרי אחותה, מעל האחים זיקת פקעה
זה  וכל בנים. לו שיש אח אשת משום שתיאסר המת אשת
יוציאו  - ועברו בבי"ד נמלכו אבל בביתֿדין, נמלכו כשלא

א). קעו, סי' באהע"ז וכן ד. אות פ"ב, שם (הרא"ש

.·ÌÈL8BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰Ê ,˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»∆≈≈«≈
‰ÊÏ ,Ô‰ÈL e˙Óe ,Lc˜ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰ÊÂ Lcƒ̃≈¿∆≈≈«≈ƒ≈≈¿≈∆»∆

Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê - Á‡ ‰ÊÏÂ Á‡9ıÏBÁ ‰ÊÂ »¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆¿∆≈
ıÏBÁ È„ÈÁÈ‰ - ÌÈL ‰ÊÏÂ „Á‡ Á‡ ‰ÊÏ .Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆»∆»∆»¿»∆¿«ƒ«¿ƒƒ≈

‰lÁza Ô‰ÈzLÏ10‰BL‡¯ ıÏBÁ „Á‡ ÌÈM‰Â ,11 ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ∆»≈ƒ»
ÌaÈÓ ÈM‰Â12eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â ;13ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒ

Ô„iÓ14ÌÈ‰k eÈ‰ elÙ‡Â .15ıÏÁL ‰ˆÈÏÁ‰L ; ƒ»»«¬ƒ»…¬ƒ∆«¬ƒ»∆»«
˜ÙqÓ - È„ÈÁÈ‰16Ô‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰Â ,ıÏÁ «¿ƒƒƒ»≈»«¿«¬»¬»¿…≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ17e¯Ê‚ ‡Ï ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ·e ,18. ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈¬»…»¿

לזה.8) זה נכרים לייבם,9)שהם אסור מהם אחד שכל
כדי  לשתיהן יחלוץ ומספק זקוקתו, באחות פוגע הוא שמא

לזר. להנשא לאחרים.10)להתירן יבמתו את להתיר כדי
יבמתו.11) היא אם ממנה, האחים זיקת את להסיר
משום 12) בה אסור אינו יבמתו, אינה שאפילו השניה, את

אסור  אבל מאחיו. הראשונה נחלצה שכבר זקוקה, אחות
באחות  ופוגע האח, אשת היא האחרת שמא תחילה, לייבם
את  לייבם ל"חולצים" אסור וכן כג:). (יבמות זקוקתו

חלוצתו". "אחות איסור משום שהם 13)השניה, השנים
ו.14)אחים. הערה לעיל באשה 15)כמבואר שאסורים

יבמתו.16)חלוצה. זו התורה 17)שמא כי  א. כד, שם
"ואשה  ז): כא, (ויקרא ככתוב גרושה, אלא אסרה לא
אישות  מהל' פ"א לעיל והשווה יקחו", לא מאישה גרושה

כי 18)ה"ז. חלוצה, ספק אלא אינה מהאחיות אחת שכל
חליצתה  נמצאת לראשון, מקודשת היתה לא שמא
וכנסו, כשעברו זה, וכל שם). (יבמות, כלום אינה מ"היחיד"
סמך  על לייבם, להתירם להם להקל אין לכתחילה אבל
הראשון, האח חלץ כשכבר ואפילו להקל". - חכמים "ספק
איסור  משום השניה, את לייבם הכהן השני לאח אסור
ונעשה  בביתֿדין מ"היחיד" וחלצה הואיל לכהן", "חלוצה
יאמרו: שמא - לכהן להתירה אין ומפורסם, רב מעשה בה
"כהנים  צח:): (יבמות אמרו וכן לכהן. מותרת חלוצה
ושאינם  חלוצה), ספק משום מייבמים, (ואינם חולצים

(מגידֿמשנה). מייבמים" - כהנים

.‚ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»
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אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם עלֿכלֿפנים: מותר כלומר, "ממהֿנפשך", כאן ויש
אלא  חלץ לא שאחיו אחיו, חלוצת זו ואין טוב. הרי יבמתו,
לו, ומותרת היא נכרית הרי יבמתו, זו אין ואם לאחותה.
אחיו  שהרי זקוקתו אחות אינה וגם מיבמה, שנחלצה לאחר
שעליה  הזיקה ופקעה יבמתו, שהיא אחותה, את חלץ
אם  אבל האחים, שני לה חלצו כשלא זה וכל כג:). (יבמות
משום  מהם אחד כל על אחותה אסורה שניהם, לה חלצו

חלוצתו. ובכ"י 20)אחות מהמתים. אחד של אחים [שני
אחים"]. שני "קדמו כאן: הנוסחא אחד 21)תימן, שכל

אשת  היא האחרת שמא כי זקוקתו, אחות בספק יפגע מהם
וכנ"ל. לו וזקוקה היא 22)אחיו יבמתו אם עלֿכלֿפנים:

נחלצה  שכבר זקוקתו, אחות זו אין - לא ואם טוב, הרי -
"יבמה  משום לו אסורה אינה וגם זיקתו, ופקעה מאחיו

בעלה. מאחי זו נחלצה שכבר לעיל 23)לזר", כמבואר
ה"ב. לעיל כמבואר כהנים, שניהם היו ואפילו ו. הערה

.„d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰24,ÌÈa »ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ
Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰¯aÚ˙Â ‰M‡‰ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL e·¯Ú˙Â ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa¿«¬»««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰25e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ26?˙B¯z Ô‰ „ˆÈk - ««¬¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»
ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ ‰lk‰ Èa¿≈««»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡27,BÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ««≈∆»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ28ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰Â29Ï·‡ . »≈∆ƒ≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»

˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆
ÂÈÁ‡30˙¯zÓ - ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈ È¯‰ - »ƒ¬≈ƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆

‰ˆÏÁ ¯·kL BÏ ‡Op‰Ï31. ¿ƒ»≈∆¿»∆¿¿»

בנה.24) התערובת.25)אשת התימנים: בכת"י
ליבום.26) זקוקות הן והרי בנים , הכלה.27)בלא בן
אחי28) שהוא הזקנה, יח,29)אביהם.בן (ויקרא ככתוב

והערוה  היא", דודתך . . . תגלה לא אביך אחי "ערות יד):
ליבם. ועליו 30)אסורה הזקנה, בן הוא המת שבעלה

בסמוך). כמבואר הכלה, בן לה שיחלוץ (אחרי לייבמה
טרם 31) אבל לזר, יבמה באיסור עוד ואינה הכלה, מבן

היא  שמא הזקנה, לבני היא אסורה הכלה, בן לה שיחלוץ
שתחלוץ. עד לאחרים ואסורה הכלה, בני אחי אשת

.‰ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»
ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa È¯‰Â«¬≈¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆

ÂÈ·‡ ÈÁ‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34 ¬ƒ»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ
ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈
‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»
ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz ıÏÁL∆»«¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ
Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰««¬∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆
‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL ¯Á‡ ÂÈÁ‡»ƒ««∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»
‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»
ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÌeÏk¿¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈

ÂÈÁ‡ ˙L‡35. ≈∆»ƒ

הכלה.33)הוודאים.32) בני הם הם 34)שמא שמא

הזקנה. תחילה 35)בני לייבם אבל א. צט, יבמות משנה,
שתחלוץ  עד לזר ואסורה אחיו, בן אשת היא שמא אסור, -

צט:). (שם

.Â‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»
ÌÈL„Á36‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ37‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , √»ƒ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»

Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡ ÔBL‡¯ÏÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB¯ »ƒƒ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ
Èa - ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈

ÔÈˆÏBÁ ÈM‰ È·e ÔBL‡¯‰38;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ BzL‡Ï »ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿…¿«¿ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ ‡nL ,ÌaÈÏ ‡B·iL Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆∆»¿«≈∆»≈»ƒ
ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,È‡cÂa Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ¿««¿≈∆»ƒ

‰Â¯Ú ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ Bn‡Ó39‰Ê ÔÎÂ . ≈ƒ¬»»»¿»ƒ∆¿»¿≈∆
Ô‰È˙BLÏ ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰40ÌaÈÓ ‡ÏÂ41. «≈«»≈≈ƒ¿≈∆¿…¿«≈

שלשה 36) להמתין לה והיה ממנו, נתאלמנה או שנתגרשה
מעוברת, היא אם שיוודע כדי לאחר, שתינשא עד חדשים
לעיל  כמבואר שני, של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין

שהתה. ולא - הי"ח גירושין מהל' בחודש 37)פי"א
לנישואיה. היא 38)השביעי האב מן אחיהם אשת שמא

להם. פ"א,39)וזקוקה לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה
אחים 40)ה"ז. של נשותיהם שמא הוודאים, הבנים של

הן. האב בלבד,41)מן האם מן אחים של הן שמא
ק.). יבמות (משנה, ערוה משום עליו ואסורות

.ÊBÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»
ÔÓÊ CB˙a ˙‡OpL42Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ∆ƒ»¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈

ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï ıÏBÁ ˜Ùq‰«»≈≈¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈ·‡Ó≈»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó43¯zÓ CÎÈÙÏ , ≈»ƒ¬≈≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»
BzL‡ ˙‡ ‡OÏ BÏ44. ƒ»∆ƒ¿

חדשים.42) שלשה האם.43)של מן אחים שאינם
זה 44) אלא הראשון הבעל מן אחרים אחים היו שלא וכגון

זקוקה  היא הרי אחרים, ודאים אחים יש אם כי בלבד, הספק
הזה  הספק" וה"בן חליצה, בלי לזר להנשא לה ואסור להם
פ"א  לעיל כמבואר אחיו", "חלוצת משום בה אסור יהיה

וברש"י). ק: (שם הי"ב

.ÁÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ÈMÓ „Á‡ - ˜Ùq‰ Ôa‰ ˙Ó45 ≈«≈«»≈∆»ƒ¿≈«»ƒ««»ƒ
Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁz BzL‡Ï ıÏBÁ≈¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«»»ƒƒ
,ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ;BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈÁ‡»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

dÏÚa ÈÁ‡Ó ‰ˆÏÁ È¯‰ - ¯Á‡‰ ·‡‰ Ôa ‡e‰Â46. ¿∆»»»«≈¬≈∆¿¿»≈¬ƒ«¿»

האם.45) מן אחים ואינם זו, מאשה אסור 46)שאינן אבל
היא  השני הבעל בן אשת שמא תחילה, לייבם מהם לאחד
אסורה  ממנו חלצה וכשלא ליבום, ההוא הבעל לבן וזקוקה

(שם). לזר

.Ë˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט, ומזה מזה שתצא דינה והרי
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אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם עלֿכלֿפנים: מותר כלומר, "ממהֿנפשך", כאן ויש
אלא  חלץ לא שאחיו אחיו, חלוצת זו ואין טוב. הרי יבמתו,
לו, ומותרת היא נכרית הרי יבמתו, זו אין ואם לאחותה.
אחיו  שהרי זקוקתו אחות אינה וגם מיבמה, שנחלצה לאחר
שעליה  הזיקה ופקעה יבמתו, שהיא אחותה, את חלץ
אם  אבל האחים, שני לה חלצו כשלא זה וכל כג:). (יבמות
משום  מהם אחד כל על אחותה אסורה שניהם, לה חלצו

חלוצתו. ובכ"י 20)אחות מהמתים. אחד של אחים [שני
אחים"]. שני "קדמו כאן: הנוסחא אחד 21)תימן, שכל

אשת  היא האחרת שמא כי זקוקתו, אחות בספק יפגע מהם
וכנ"ל. לו וזקוקה היא 22)אחיו יבמתו אם עלֿכלֿפנים:

נחלצה  שכבר זקוקתו, אחות זו אין - לא ואם טוב, הרי -
"יבמה  משום לו אסורה אינה וגם זיקתו, ופקעה מאחיו

בעלה. מאחי זו נחלצה שכבר לעיל 23)לזר", כמבואר
ה"ב. לעיל כמבואר כהנים, שניהם היו ואפילו ו. הערה

.„d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰24,ÌÈa »ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ
Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰¯aÚ˙Â ‰M‡‰ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL e·¯Ú˙Â ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa¿«¬»««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰25e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ26?˙B¯z Ô‰ „ˆÈk - ««¬¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»
ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ ‰lk‰ Èa¿≈««»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡27,BÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ««≈∆»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ28ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰Â29Ï·‡ . »≈∆ƒ≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»

˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆
ÂÈÁ‡30˙¯zÓ - ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈ È¯‰ - »ƒ¬≈ƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆

‰ˆÏÁ ¯·kL BÏ ‡Op‰Ï31. ¿ƒ»≈∆¿»∆¿¿»

בנה.24) התערובת.25)אשת התימנים: בכת"י
ליבום.26) זקוקות הן והרי בנים , הכלה.27)בלא בן
אחי28) שהוא הזקנה, יח,29)אביהם.בן (ויקרא ככתוב

והערוה  היא", דודתך . . . תגלה לא אביך אחי "ערות יד):
ליבם. ועליו 30)אסורה הזקנה, בן הוא המת שבעלה

בסמוך). כמבואר הכלה, בן לה שיחלוץ (אחרי לייבמה
טרם 31) אבל לזר, יבמה באיסור עוד ואינה הכלה, מבן

היא  שמא הזקנה, לבני היא אסורה הכלה, בן לה שיחלוץ
שתחלוץ. עד לאחרים ואסורה הכלה, בני אחי אשת

.‰ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»
ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa È¯‰Â«¬≈¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆

ÂÈ·‡ ÈÁ‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34 ¬ƒ»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ
ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈
‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»
ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz ıÏÁL∆»«¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ
Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰««¬∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆
‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL ¯Á‡ ÂÈÁ‡»ƒ««∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»
‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»
ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÌeÏk¿¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈

ÂÈÁ‡ ˙L‡35. ≈∆»ƒ

הכלה.33)הוודאים.32) בני הם הם 34)שמא שמא

הזקנה. תחילה 35)בני לייבם אבל א. צט, יבמות משנה,
שתחלוץ  עד לזר ואסורה אחיו, בן אשת היא שמא אסור, -

צט:). (שם

.Â‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»
ÌÈL„Á36‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ37‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , √»ƒ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»

Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡ ÔBL‡¯ÏÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB¯ »ƒƒ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ
Èa - ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈

ÔÈˆÏBÁ ÈM‰ È·e ÔBL‡¯‰38;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ BzL‡Ï »ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿…¿«¿ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ ‡nL ,ÌaÈÏ ‡B·iL Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆∆»¿«≈∆»≈»ƒ
ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,È‡cÂa Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ¿««¿≈∆»ƒ

‰Â¯Ú ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ Bn‡Ó39‰Ê ÔÎÂ . ≈ƒ¬»»»¿»ƒ∆¿»¿≈∆
Ô‰È˙BLÏ ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰40ÌaÈÓ ‡ÏÂ41. «≈«»≈≈ƒ¿≈∆¿…¿«≈

שלשה 36) להמתין לה והיה ממנו, נתאלמנה או שנתגרשה
מעוברת, היא אם שיוודע כדי לאחר, שתינשא עד חדשים
לעיל  כמבואר שני, של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין

שהתה. ולא - הי"ח גירושין מהל' בחודש 37)פי"א
לנישואיה. היא 38)השביעי האב מן אחיהם אשת שמא

להם. פ"א,39)וזקוקה לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה
אחים 40)ה"ז. של נשותיהם שמא הוודאים, הבנים של

הן. האב בלבד,41)מן האם מן אחים של הן שמא
ק.). יבמות (משנה, ערוה משום עליו ואסורות

.ÊBÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»
ÔÓÊ CB˙a ˙‡OpL42Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ∆ƒ»¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈

ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï ıÏBÁ ˜Ùq‰«»≈≈¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈ·‡Ó≈»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó43¯zÓ CÎÈÙÏ , ≈»ƒ¬≈≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»
BzL‡ ˙‡ ‡OÏ BÏ44. ƒ»∆ƒ¿

חדשים.42) שלשה האם.43)של מן אחים שאינם
זה 44) אלא הראשון הבעל מן אחרים אחים היו שלא וכגון

זקוקה  היא הרי אחרים, ודאים אחים יש אם כי בלבד, הספק
הזה  הספק" וה"בן חליצה, בלי לזר להנשא לה ואסור להם
פ"א  לעיל כמבואר אחיו", "חלוצת משום בה אסור יהיה

וברש"י). ק: (שם הי"ב

.ÁÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ÈMÓ „Á‡ - ˜Ùq‰ Ôa‰ ˙Ó45 ≈«≈«»≈∆»ƒ¿≈«»ƒ««»ƒ
Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁz BzL‡Ï ıÏBÁ≈¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«»»ƒƒ
,ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ;BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈÁ‡»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

dÏÚa ÈÁ‡Ó ‰ˆÏÁ È¯‰ - ¯Á‡‰ ·‡‰ Ôa ‡e‰Â46. ¿∆»»»«≈¬≈∆¿¿»≈¬ƒ«¿»

האם.45) מן אחים ואינם זו, מאשה אסור 46)שאינן אבל
היא  השני הבעל בן אשת שמא תחילה, לייבם מהם לאחד
אסורה  ממנו חלצה וכשלא ליבום, ההוא הבעל לבן וזקוקה

(שם). לזר

.Ë˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט, ומזה מזה שתצא דינה והרי
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ה"ה. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר עולמית,
מן 48) לה חולץ ראשון של אחיו ב. פז, יבמות משנה,

קנס  משום לייבמה לו ואסור היא, אחיו אשת שהרי התורה,
לדעת  השמועה אחרי בדקה ולא היטב דקדקה שלא חכמים,
והשני  יבמה, ועל בעלה על ואסרוה לא, אם היא הנכונה
כלל, לו זקוקה אינה התורה מן כי בלבד, מדרבנן לה חולץ
בעל  של אשתו אם כי אחיו, של אשתו היתה לא שהרי
מבעלה  גט להצריכה החמירו שהחכמים אלא היא, הראשון
טעם  ומאותו גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא השני,
נשאת  יבמה יאמרו: שלא חליצה, להצריכה עליה החמירו
אינה  זו פסולה שחליצה ומובן צא.). (שם חליצה בלא לזר
השני, מבעלה ולא הראשון מבעלה לא צרתה, פוטרת
צרתה  מותרת וגם ה"י. ופ"ז הי"ב, פ"ה לעיל כמבואר
בעלה, תחת שזינתה אשה צרת דין לה ואין להתייבם
פ"ו  לעיל (ראה החליצה ומן היבום מן פטורה שצרתה
עדות  סמך על שסברה היא, אנוסה זו אשה כי הי"ט),
עליה  החמירו וחכמים זונה, ואינה מת שבעלה מספיקה,
יא. יבמות (רש"י בייבום מותרת צרתה אבל תתייבם, שלא

יא). קעג, סי' באהע"ז וכן

.ÈÚe„È Ôa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰È‰L ÌÈL LÓÁ49, »≈»ƒ∆»»¿»««≈∆≈»«
˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa „Á‡k e„ÏÈÂ ÔzLÓÁ e·¯Ú˙Â¿ƒ¿»¿¬ƒ¿»¿»¿¿∆»¿«¬»««
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ e·¯Ú˙Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈa ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰50ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ e˙Óe ,ÌÈL e‡OÂ51, ««¬¿»¿»ƒ≈¬ƒ»»¬»ƒ
,ÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ‰MÓÁ ÈÙÏ ÌÈLp‰ LÓÁ eÏÙÂ¿»¿¬≈«»ƒƒ¿≈¬ƒ»«»ƒ««»ƒ
„ˆÈk - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L∆≈∆»≈∆≈«≈ƒ≈∆»ƒ≈«

‰lÁz ˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ Ô‰Ó Úa¯‡ ?Ô˙wz52, «»»»«¿«≈∆¿ƒ¿««¿ƒ»
Ïk ÏÚ ˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ ‰ˆÏÁpL BÊ ‡OÈ ÈLÈÓÁ‰Â¿«¬ƒƒƒ»∆∆¿¿»«¿«¬ƒ«»

.ÌÈt»ƒ

התערובת.50)ודאי.49) קדומים: בני 51)בדפוסים
שמא 52)התערובת. מספק, לה לחלוץ חייב אחד שכל

היא. אחיו אשת

.‡È;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡È‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ≈∆»ƒƒ¬≈ƒ≈»
„Á‡ Á‡ ˙L‡ ‡È‰ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈ƒ≈∆»∆»

‰lÁz ÔzÚa¯‡ dÏ eˆÏÁ È¯‰Â ,‰Úa¯‡Ó53ÔÎÂ . ≈«¿»»«¬≈»¿»«¿«¿»¿ƒ»¿≈
‰Úa¯‡‰ ÔÓ „Á‡‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ ÔÈˆÏBÁ - ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ»«¿»»¿»∆»ƒ»«¿»»

‰BL‡¯‰ ‡OpL ‰Ê ‰È‰È54ÈLÈÓÁ‰Â ,55‰p‡OÈ56. ƒ¿∆∆∆»»»ƒ»¿«¬ƒƒƒ»∆»
ÌÈL LÓÁ‰ e‡O ‰MÓÁ‰ ÌÈa‰ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿«»ƒ«¬ƒ»»¿∆»≈»ƒ

˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰ˆÏÁpL ¯Á‡57. ««∆∆¿¿»»««≈∆«¿«¬ƒ

לזר.53) להנשא עליה,54)והותרה אחרת ייבם לא והוא
וישא  יכוון שמא אחת, יבמה ייבם מהם אחד שכל מוטב כי
כשאחד  אבל ייבום. מצות מקיים ונמצא אחיו, אשת יבמתו
יבום, מצות בהן נתקיימה לא ארבעתן נמצאו חמשתן, ישא
לו  הן נכריות והאחרות אחיו, אשת היא אחת רק שהרי

צח:). לה.55)(יבמות חלץ אינה 56)שלא שאפילו
לזר. והותרה האחרים ארבעה לה חלצו הרי אחיו, אשת
עמהם, ושנים לשלישית וחולצים שייבמו, השנים וחוזרים

כולם. וכן מייבם רשאי 57)והחמישי מהם אחד שאין
יבמה  באיסור יפגע שלא הארבעה, לה שיחלצו עד לייבם

כהנים  "מקצתם אמרו: בגמרא ושם וברש"י). (שם לזר
כהנים  שאינם חולצים, כהנים כהנים, שאינם ומקצתם
וחלצה  הואיל שייבמו, לכהנים איֿאפשר כי מייבמים".
וחליצתו  יבמה היה החולץ האחד שמא חליצות, ארבע
לו  אסור חלוצה ספק שאפילו בחלוצה, אסור וכהן חליצה,

יז. הערה ה"ב לעיל בביאורנו כמבואר בתחילה, לכנוס

.·ÈÌÈ¯wÚa eÏl‰ ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ¯‰f‰ ÌÏBÚÏe58 ¿»ƒ»≈¿»«¿≈«»¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰ˆÈÏÁ ˙a ‡nL EÏ ˜tzÒpL ÈÓ ÏkL :el‡≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿∆»«¬ƒ»ƒ
dÈ‡ - epnÓ ‰ˆÈÏÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ B‡ ‰Ê LÈ‡Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆≈»
ÏÎÂ .LÈ‡‰ B˙B‡ dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zƒ∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…»»ƒ¿»
,‰Ê LÈ‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ d˙‡Èa ‡nL EÏ ˜tzÒiL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»»¬»«ƒ∆
˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈»ƒ¿«∆∆
‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· B‡ ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁpL ÏÎÂ .BÏ¿…∆∆¿¿»¬ƒ»¿À»ƒ¿¬»¿ƒ»

¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ - ‰¯Lk59. ¿≈»À¿»»»»¿»

הי"א.59)בכללים.58) פ"ה לעיל השווה

.‚ÈeÚ¯‡iL ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰¯B˙Â ÔÈ·z BÊ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆»ƒ¿∆¿»«¿≈∆¿»¿
ÔÈ¯wÚ‰ Ïk e¯‡a È¯‰L .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»∆¬≈≈«¿»»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÓe ıÏBÁL ‡e‰ ÈÓ Ú„˙Â ,CÓÒz Ô‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿…¿≈«ƒ∆≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt‰ ‡È‰ ÈÓe ,ÌaÈnL∆¿«≈ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

ÌaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‡È‰ ÈÓe60. ƒƒ»¿»¿«≈

"ליבום".60) התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  טבת ב' רביעי 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
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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)

.‚‡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¿«¿»¿«≈

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



קנט dleza dxrp zekld - miyp xtq - zah 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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)

.‚‡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¿«¿»¿«≈
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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
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.
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.„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. »

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¿¬»∆…¿«¿»
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.„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. »

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¿¬»∆…¿«¿»
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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
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
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dlezaקסב dxrp zekld - miyp xtq - zah 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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

¯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≈»««¿«»««∆∆
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קסג dleza dxrp zekld - miyp xtq - zah 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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

¯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≈»««¿«»««∆∆
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‡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
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'
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dlezaקסד dxrp zekld - miyp xtq - zah 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.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¿»»¿»»»
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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

.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¿»»¿»»»
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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

ב  הלל, (רבינו חדשה כשמלה לאמיתו שם).דבר פירושו
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'תשע"ח  טבת ג' חמישי 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

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»«
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dheqקסו zekld - miyp xtq - zah 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»¬»¿≈
,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»∆¡»¿≈
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קסז dheq zekld - miyp xtq - zah 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»¬»¿≈
,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»∆¡»¿≈
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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¿»
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

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



dheqקסח zekld - miyp xtq - zah 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»…

d˙B˜L‰Ï28e¯‡aL BÓk ,d˙a˙kÓ dÏÒÙÏ ‡l‡ ,29. ¿«¿»∆»¿»¿»ƒ¿À»»¿∆≈«¿
‰pËw‰ Ï·‡Ôe‡Ó ˙a30dÏ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈp˜Ó ÔÈ‡ - ¬»«¿«»«≈≈¿«ƒ»∆≈»

‡Ï - Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â .dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï ÔBˆ»̄¿≈»≈««¿»«¬ƒ»»…≈…
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡31. ∆∆¿»»»

אישות 27) הל' לעיל כמבואר תורה, נישואי נישואיה והרי
הי"א. פרט 28)פ"ג - אשה מהפסוק: נתמעטה שהרי

קטנה 29)לקטנה. אין הראב"ד ולדעת ה"ב, למעלה
אמרו  שהרי ברצון, זינתה אם אפילו בעלה על נאסרת
מותרת  ואנוסה הוא", אונס קטנה, "פיתוי לג:): (יבמות
מפני  נדחית זו שדיעה סובר רבינו אולם ישראל. לבעלה
פתח  "האומר שם: שאמרו א. ט, בכתובות התלמוד סוגיית
נאמן  הי"ב), פי"א אישות הל' למעלה (ראה מצאתי פתוח
ספיקות, שני כאן יש והלא שם: ושאלו עליו", לאוסרה
נאמר  אם ואפילו קידושין, אחר ושמא קידושין קודם שמא
שהאנוסה  ברצון, שמא באונס, שמא - קידושין לאחר
כשקידשה  שהמדובר בסוגיא שם ותירצו לישראל, מותרת
שפתחה  וטען שנים, שלש מבת פחותה והיא לישראל, אביה
ברצון, שמא באונס שמא אחד, ספק אלא כאן שאין פתוח,
מדברת  שהסוגיא רבינו וסובר להחמיר, - תורה איסור וספק
אינו  קטנה שפיתוי הרי קטנה. עדיין כשהיא אפילו שם
על  תיאסר למה כאנוסה, אותה נדון שאם לאונס, נחשב
מה  וגם ה"ב). ביאה איסורי מהל' בפ"ג (מגידֿמשנה בעלה
אין  שזינתה, "קטנה ה"א): פ"ב (סוטה ב'ירושלמי' שאמרו
תלמוד  סוגיית מפני נדחה - בעלה" על להאסר רצון לה

שם. הפנים' ב'מראה וראה הנ"ל, יתומה 30)בבלי היא
מדברי  אלא אינם שקידושיה אמה, או אחיה שהשיאוה
למעלה  כמבואר מיאון, עלֿידי לעקרם ויכולה סופרים,

ה"א. גירושין מהל' אינה 31)פי"א למאן, שיכולה כל
שמותרת  שזינתה כפנויה היא והרי התורה, מן איש כאשת
ומקור  ה"ב. פ"ג ביאה איסורי בהל' כמבואר לכהן, אפילו
נתפשה  לא "והיא שם: שאמרו א. נב, נדה במס' רבינו דברי
שאע"פ  אחרת לך ויש מותרת, (נאנסה) נתפשה אסורה, -
טעות". קידושי שקידושיה זו ואיזו? מותרת, נתפשה שלא
כהן, שאני מנת על כגון - טעות קידושי שם: רש"י ומפרש
ולענין  כלום, מעשיה שאין קטנה וכגון ישראל. הוא והרי
כשהיא  זה וכל היא. בעלמא שפנויה עליו, נאסרה לא זנות
ויכולה  תורה קידושי קידושיה שאין מיאון, ובת יתומה

טעות. בקידושי כמו לעקרם

.‰B˙˜e˜ÊÏ B‡ B˙Òe¯‡Ï ‡p˜32¯Á‡ ‰¯zÒÂ , ƒ≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««
ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ‰˙BL BÊ È¯‰ - d‡OpL33‰‡eO . ∆¿»»¬≈»ƒ¿»»«»ƒ¿»
d˙B‡ ÏBÚ·iL Ì„˜ ‰¯zÒÂ ,dÏ ‡pwL34- dÏÚa ∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿»«¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡Â ,‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,‰˙BL dÈ‡≈»»¿¿»¿…¿À»«¬»»»
È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈

ÏÚBa ˙·ÈÎLÏ ÏÚa ˙·ÈÎL ‰Ó„wL - CLÈ‡35. ƒ≈∆»¿»¿ƒ«««ƒ¿ƒ«≈

כמבואר 32) לה, לחלוץ או ליבמה לו הזקוקה יבם שומרת
הי"ח. יבום מהל' פ"ב הן 33)לעיל יושבות עכשיו שהרי

כו.). (סוטה הנשים כשאר בעל לחופה,34)תחת שנכנסה
נבעלה. לא עדיין אבל נשואה, של דין לה יש שמאז

אבל 35) סוטה, מי להשקותה אלא אינו זה וכל ב. כד, סוטה
שהרי  תחילה, בעלה שיבעלנה צורך אין בעלה, על להאסר

עליו. נאסרה שזינתה ארוסה אפילו
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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»…

d˙B˜L‰Ï28e¯‡aL BÓk ,d˙a˙kÓ dÏÒÙÏ ‡l‡ ,29. ¿«¿»∆»¿»¿»ƒ¿À»»¿∆≈«¿
‰pËw‰ Ï·‡Ôe‡Ó ˙a30dÏ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈp˜Ó ÔÈ‡ - ¬»«¿«»«≈≈¿«ƒ»∆≈»

‡Ï - Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â .dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï ÔBˆ»̄¿≈»≈««¿»«¬ƒ»»…≈…
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡31. ∆∆¿»»»

אישות 27) הל' לעיל כמבואר תורה, נישואי נישואיה והרי
הי"א. פרט 28)פ"ג - אשה מהפסוק: נתמעטה שהרי

קטנה 29)לקטנה. אין הראב"ד ולדעת ה"ב, למעלה
אמרו  שהרי ברצון, זינתה אם אפילו בעלה על נאסרת
מותרת  ואנוסה הוא", אונס קטנה, "פיתוי לג:): (יבמות
מפני  נדחית זו שדיעה סובר רבינו אולם ישראל. לבעלה
פתח  "האומר שם: שאמרו א. ט, בכתובות התלמוד סוגיית
נאמן  הי"ב), פי"א אישות הל' למעלה (ראה מצאתי פתוח
ספיקות, שני כאן יש והלא שם: ושאלו עליו", לאוסרה
נאמר  אם ואפילו קידושין, אחר ושמא קידושין קודם שמא
שהאנוסה  ברצון, שמא באונס, שמא - קידושין לאחר
כשקידשה  שהמדובר בסוגיא שם ותירצו לישראל, מותרת
שפתחה  וטען שנים, שלש מבת פחותה והיא לישראל, אביה
ברצון, שמא באונס שמא אחד, ספק אלא כאן שאין פתוח,
מדברת  שהסוגיא רבינו וסובר להחמיר, - תורה איסור וספק
אינו  קטנה שפיתוי הרי קטנה. עדיין כשהיא אפילו שם
על  תיאסר למה כאנוסה, אותה נדון שאם לאונס, נחשב
מה  וגם ה"ב). ביאה איסורי מהל' בפ"ג (מגידֿמשנה בעלה
אין  שזינתה, "קטנה ה"א): פ"ב (סוטה ב'ירושלמי' שאמרו
תלמוד  סוגיית מפני נדחה - בעלה" על להאסר רצון לה

שם. הפנים' ב'מראה וראה הנ"ל, יתומה 30)בבלי היא
מדברי  אלא אינם שקידושיה אמה, או אחיה שהשיאוה
למעלה  כמבואר מיאון, עלֿידי לעקרם ויכולה סופרים,

ה"א. גירושין מהל' אינה 31)פי"א למאן, שיכולה כל
שמותרת  שזינתה כפנויה היא והרי התורה, מן איש כאשת
ומקור  ה"ב. פ"ג ביאה איסורי בהל' כמבואר לכהן, אפילו
נתפשה  לא "והיא שם: שאמרו א. נב, נדה במס' רבינו דברי
שאע"פ  אחרת לך ויש מותרת, (נאנסה) נתפשה אסורה, -
טעות". קידושי שקידושיה זו ואיזו? מותרת, נתפשה שלא
כהן, שאני מנת על כגון - טעות קידושי שם: רש"י ומפרש
ולענין  כלום, מעשיה שאין קטנה וכגון ישראל. הוא והרי
כשהיא  זה וכל היא. בעלמא שפנויה עליו, נאסרה לא זנות
ויכולה  תורה קידושי קידושיה שאין מיאון, ובת יתומה

טעות. בקידושי כמו לעקרם

.‰B˙˜e˜ÊÏ B‡ B˙Òe¯‡Ï ‡p˜32¯Á‡ ‰¯zÒÂ , ƒ≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««
ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ‰˙BL BÊ È¯‰ - d‡OpL33‰‡eO . ∆¿»»¬≈»ƒ¿»»«»ƒ¿»
d˙B‡ ÏBÚ·iL Ì„˜ ‰¯zÒÂ ,dÏ ‡pwL34- dÏÚa ∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿»«¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡Â ,‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,‰˙BL dÈ‡≈»»¿¿»¿…¿À»«¬»»»
È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈

ÏÚBa ˙·ÈÎLÏ ÏÚa ˙·ÈÎL ‰Ó„wL - CLÈ‡35. ƒ≈∆»¿»¿ƒ«««ƒ¿ƒ«≈

כמבואר 32) לה, לחלוץ או ליבמה לו הזקוקה יבם שומרת
הי"ח. יבום מהל' פ"ב הן 33)לעיל יושבות עכשיו שהרי

כו.). (סוטה הנשים כשאר בעל לחופה,34)תחת שנכנסה
נבעלה. לא עדיין אבל נשואה, של דין לה יש שמאז

אבל 35) סוטה, מי להשקותה אלא אינו זה וכל ב. כד, סוטה
שהרי  תחילה, בעלה שיבעלנה צורך אין בעלה, על להאסר

עליו. נאסרה שזינתה ארוסה אפילו
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.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)

.Ê˙BÓk d˙B‡ ‰˜LÓe dÏ ‡p˜Ó - ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿«≈»«¿∆»¿
‡È‰L44Ì„˜ dÏÚa ˙Óe ˙BzLÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰M‡ . ∆ƒƒ»»∆∆ƒ¿≈«¿»…∆

‰˙BL dÈ‡ - ‰zLzL45d˙a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ,46. ∆ƒ¿∆≈»»¿…∆∆¿À»»

(סוטה 44) נהרגנו ולא הולד על נחוס אומרים ואין מעוברת,
לה  שממתינים סוברים שם ה'תוספות' אולם וברש"י). שם,

אותה. משקים ואז שתלד, האיש 45)עד והביא שנאמר:
מת. והרי אשתו, כתובתה 46)את והפסידה זנתה שמא

הלל). כבית כד. (סוטה

.Á¯Á‡ ÂÈÓiÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡aL LÈ‡ Ïk»ƒ∆»ƒ»¬»ƒ»»««
ÏÈc‚‰L47ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ -48˙‡ ÔÈ˜„Ba ∆ƒ¿ƒ≈««ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆

¯eÒ‡L ,ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a elÙ‡Â .BzL‡ƒ¿«¬ƒ»«¬»¿≈»ƒ∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ49.BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿

˙‡ ‡Oz ‡È‰‰ ‰M‡‰Â ,ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ≈»¿»ƒ»«ƒƒ»∆

˙‡ ‰‡OB ‰M‡ ,ÔBÚÓ ‰wÓ LÈ‡‰L ÔÓÊa - dBÚ¬»ƒ¿«∆»ƒ¿À∆≈»ƒ»¿»∆
dBÚ50. ¬»

עונשין.47) בר יח)48)שהוא ה, (במדבר הפסוק עלֿפי
אותה  מחסרים שהם לפי כן ונקראו המאררים", המרים "מי
כח, ביחזקאל האמור ממאיר" "סילון מלשון: העולם, מן
שמקללים  בה הנמחות האלות שם על או שם). (רש"י כד

שם). (רמב"ן אישות 49)אותה מהל' פ"י לעיל כמבואר
דברי 50)ה"א. ומקור הי"ז. פ"ג להלן וראה א. כח, סוטה

נא. הערה להלן רבינו,

.ËÈ·iÁÓ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
‰iL elÙ‡ ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï51dÏ ‡p˜Â , »ƒ≈«»≈¬≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»

‰˙BL dÈ‡ - ‰¯zÒÂ52,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz ‡l‡ ; ¿ƒ¿¿»≈»»∆»≈≈¿…¿À»
‡OÂ ¯·Ú .‰Ê ÌeMÓ Û‡ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬»»»«ƒ∆»«¿»»

B¯·Á ˙˜ÈÓe B¯·Á ˙¯aÚÓ53ÔÈ‡L ,‰˙BL BÊ È¯‰ - ¿À∆∆¬≈≈∆∆¬≈¬≈»∆≈
‰¯·Ú Ô‡k54. »¬≈»

שניה 51) שהיא שניה, ונקראת סופרים, מדברי שאסורה
ה"ו. אישות מהל' פ"א לעיל בפירוש 52)לעריות, שהרי

וחלוצה  גרושה גדול, לכהן "אלמנה כג:): (סוטה שנינו
שם  ומפרש כתובה". נוטלות ולא שותות לא הדיוט, לכהן
עליהן  שבא מעון, מנוקה האיש שאין משום הטעם, רבינו
מדברי  אלא אסורה אינה לכהן חלוצה והרי אסורה, ביאה
הוכיח  ומכאן ה"ז), ביאה איסורי מהל' פי"ז (ראה סופרים
סופרים  מדברי עליו אסורה אשתו היתה שאפילו רבינו

(משנהֿלמלך). שותה אינה - או 53)בלבד חבירו שמת
עד  להנשא ואסורה מניקה, או מעוברת והיא גירשה,
לעיל  כמבואר יניקה, חדשי וארבעה עשרים עליה שיעברו

הכ"ה. גירושין מהל' מצד 54)פי"א אסורה זו ביאה אין
שם), גירושין הל' (ראה הולד סכנת משום אלא עצמה,
לאחר  כלומר זמן, לאחר ולהחזירה להפרישה יכול שהרי
שם, גירושין והל' כד. (סוטה היניקה חדשי וארבעת עשרים
וביאתה  לעולם שאסורה שניה, לאיסור דומה זו ואין הכ"ח).
אין  - חמיו בבית ארוסתו על הבא וכן עצמה, מחמת אסורה
('מרכבת  עצמה מצד אלא אחר דבר מחמת הביאה איסור

המשנה').

.È‡OÂ ,ÌÈa ‡ÏÂ „ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿»≈≈¿…»ƒ¿»»
‰¯˜Ú55˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ê B‡56‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡ - ¬»»¿≈»«¿ƒ≈»»¿…

‰a˙k ˙ÏËB57‰Èe‡¯ ˙¯Á‡ ‰M‡ B‡ ÌÈa BÏ eÈ‰ . ∆∆¿À»»»ƒƒ»«∆∆¿»
‰˜Ê ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰Ê È¯‰ - „ÏÈÏ≈≈¬≈∆«¿∆»««ƒ∆ƒ¿≈»

„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡Â ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰¯˜Ú B‡58‡lL . ¬»»«¿ƒ¿≈»¿»≈≈∆…
;„ÏÈÏ ‰Èe‡¯· ‡l‡ ,'Ú¯Ê ‰Ú¯ÊÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿ƒ¿¿»»«∆»»¿»≈≈
dk¯„ ‰È‰ ,ÁÂ¯a „Ïz - ¯Úˆa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»∆∆¿««≈≈¿∆«»»«¿»

ÌÈ¯ÎÊ „Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ59. ≈≈¿≈≈≈¿»ƒ

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
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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
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
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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
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
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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

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¿««¿»«∆

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



dheqקעב zekld - miyp xtq - zah 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿«∆∆»∆

(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
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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¿«∆∆»∆

(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
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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,
 ֿ (כסף 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…¬≈»¬»»
‰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
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מדרש  ע"פ לתורה (רש"י מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי אין וכו', מעשיה שקלקלה

הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח הרי 63)לגדולה
לאֿתעשה  לרבינו המצוות' ב'ספר וראה נפרדים, לאוין שני
מגיד  . . . שמן עליו יצוק "לא מכילתא: בשם שמביא קה,
נשא. פרשה זוטא, ב'ספרי' והוא אזהרות". שתי שהן

בטעות:64) שלפנינו, ובדפוסים תימן. בכ"י הוא כן
ובדפוסים 65)"עליה". רומי. ובדפוס תימן בכ"י הוא כן

"עליה". בטעות: שלפנינו,

.„ÈÔ˙BÂ dL‡¯ Ú¯BtL ÔÓÊ ÏÎ·e‰È„È ÏÚ ÔB¯OÚ‰ ¿»¿«∆≈«…»¿≈»ƒ»«»∆»
˙‡ d˙B‡ ‰‡¯ÈÂ ,Ô‰k‰ „Èa ÈÏka ÌÈn‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¿««…≈¿«¿∆»∆

ÌÈn‰66ÌÈ¯n‰ ÈÓ eÈ‰È Ô‰k‰ „È·e :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡«¿««…≈ƒ¿≈«»ƒ
.ÌÈ¯¯‡Ó‰«¿»¿ƒ

לג).66) פ"ט, רבה (במדבר עליה" אימה להטיל "כדי

.ÂËÁ˜BÏ ‰zLzL ¯Á‡Â .d˙B‡ ‰˜LÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿∆»¿««∆ƒ¿∆≈«
‰È„È ÏÚ B˙BÂ ‰Án‰ BaL ˙¯L ÈÏk67ÁÈpÓ Ô‰ÎÂ . ¿ƒ»≈∆«ƒ¿»¿¿«»∆»¿…≈«ƒ«

‰ÈzÁz B„È68dÙÈÓe69Ïk ¯‡Lk ,Á¯Êna »«¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
˙BÙez‰70‡È·Óe CÈÏBÓ ,71„È¯BÓe ‰ÏÚÓ72¯Á‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿««

‰Án‰ LÈbÓ Ck73ÏL ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï »«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆
ÁaÊÓ74„ÈÁÈ ÏL ˙BÁÓ ¯‡Lk ,75¯ÈË˜Óe ,ıÓB˜Â , ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ

ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ıÓw‰76. «…∆¿«¿»∆¡»«…¬ƒ

במשנה.67) א יט, האשה.68)סוטה יד תחת
(במדבר 69) שנאמר משום הכהן, יד תנופת צריכה שהמנחה

והניף  הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן "ולקח כה): שם,
הבעלים, יד תנופת גם שצריכה חז"ל ולמדו המנחה", את
וברש"י). (שם זו מנחה בעלת שהיא האשה, היא

ה"א, פ"ג (שיניח וב'ירושלמי' מכוער? הדבר ואין שאלו:
מצוי  הרע יצר "אין ותירצו: אשה). יד תחת ידו הכהן

חששו. לא כזו מועטת לשעה כלומר, שהיו 70)לשעה".
פ"ט  וברמב"ם מ"ו, פ"ה במנחות כמבואר המזבח, במזרח

ה"ו. הקרבנות מעשה הארץ.71)מהל' רוחות לארבע
לז:). (סוכה שלו הן הרוחות שארבע להקב"ה כלומר,

שם).72) (סוכה, שלו והארץ שהשמים משום 73)למי
והקריב  - המנחה את "והניף שם): שם, (במדבר שנאמר

ס:). (מנחות ההגשה" "זו - המזבח" אל סוטה 74)אותה
ב. הי"ב.75)יד, הקרבנות מעשה מהל' בפי"ג כמבואר

ה"ט).76) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ב המנחות יתר ככל
פ"ד  לקמן כמבואר נאכלים, שיריה אין - כהן בעלה ואם

הט"ו.

.ÊËÈ¯‰Â ,dÏ ˙ÎÏB‰Â ˙‡ˆBÈ - ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒ≈¿∆∆»«¬≈
‡È‰ ‰‡ÓË Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰77‰Èt „iÓ - ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ»»∆»

ÔÈ„Èb ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â ,˙BËÏBa ‰ÈÈÚÂ ,˙B˜È¯BÓƒ¿≈∆»¿¿ƒƒ¿«≈ƒƒ
ÔÈ„Èb78Ô‰Â .79È„k ,(‰e‡ÈˆB‰) ‰e‡ÈˆB‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ƒƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ»¿≈

‰c O¯Ùz ‡lL80ÌÈL ˙¯ÊÚ ˙B‡nËÓ ˙Bcp‰Â ,81. ∆…ƒ¿…ƒ»¿«ƒ¿«¿∆¿«»ƒ
.da ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÌÈL ˙¯ÊÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰Â¿≈ƒƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ∆∆»

‰lÁza ‰·ˆ ‰Ë·e82dÎ¯È Ïtz Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»»»«¿ƒ»¿««»ƒ…¿≈»
˙eÓ˙Â83. ¿»

המזבח.77) על מנחתה הקרבת שבשרה 78)לאחר מתוך
שם). וברש"י במשנה כ. (סוטה גידים כמלאה נראית נפוח,

שם.79) הפתאומי 80)הנוכחים שהפחד מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח הדמים פ"א 81)מרפה כלים

שהרי  חוששים, אנו אין - מת טומאת מחמת אבל מ"ח.
בכלל  והיא לויה מחנה שהיא נשים לעזרת מת להכניס מותר
דינו  - ניקנור ושער הט"ז), הבחירה בית מהל' (פ"ז הבית

הי"א). (שם לויה לפי 82)כמחנה אותה בודקים המים כי
"ובאו  כב): ה, (במדבר אומר הכתוב וכן לגוף, כניסתם סדר
למעלה  וראה ירך". ולנפיל בטן לצבות במעיך, . . המים

שם. כה ובהערה ה"כ.83)ה"ז, בסמוך ראה

.ÊÈ‰ ˙eÓÈ ,‡È‰ ˙eÓzL ‰ÚL d˙B‡aÛ‡Bp84 ¿»»»∆»ƒ»«≈
BÏ eÚ¯‡ÈÂ ,‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa B„È ÏÚ d˜L‰L∆ƒ¿»«»¿»»∆¿∆∆¿
ÏÎÂ .C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ dÏ eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó¿…»∆≈¿»«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿»
Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa dÏÚa ‡· ‡Ï Ì‡ ,‰Ê∆ƒ…»«¿»ƒ»¬»≈»¬»
˙‡ 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»∆»«∆»««»»
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מדרש  ע"פ לתורה (רש"י מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי אין וכו', מעשיה שקלקלה

הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח הרי 63)לגדולה
לאֿתעשה  לרבינו המצוות' ב'ספר וראה נפרדים, לאוין שני
מגיד  . . . שמן עליו יצוק "לא מכילתא: בשם שמביא קה,
נשא. פרשה זוטא, ב'ספרי' והוא אזהרות". שתי שהן

בטעות:64) שלפנינו, ובדפוסים תימן. בכ"י הוא כן
ובדפוסים 65)"עליה". רומי. ובדפוס תימן בכ"י הוא כן

"עליה". בטעות: שלפנינו,

.„ÈÔ˙BÂ dL‡¯ Ú¯BtL ÔÓÊ ÏÎ·e‰È„È ÏÚ ÔB¯OÚ‰ ¿»¿«∆≈«…»¿≈»ƒ»«»∆»
˙‡ d˙B‡ ‰‡¯ÈÂ ,Ô‰k‰ „Èa ÈÏka ÌÈn‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¿««…≈¿«¿∆»∆

ÌÈn‰66ÌÈ¯n‰ ÈÓ eÈ‰È Ô‰k‰ „È·e :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡«¿««…≈ƒ¿≈«»ƒ
.ÌÈ¯¯‡Ó‰«¿»¿ƒ

לג).66) פ"ט, רבה (במדבר עליה" אימה להטיל "כדי

.ÂËÁ˜BÏ ‰zLzL ¯Á‡Â .d˙B‡ ‰˜LÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿∆»¿««∆ƒ¿∆≈«
‰È„È ÏÚ B˙BÂ ‰Án‰ BaL ˙¯L ÈÏk67ÁÈpÓ Ô‰ÎÂ . ¿ƒ»≈∆«ƒ¿»¿¿«»∆»¿…≈«ƒ«

‰ÈzÁz B„È68dÙÈÓe69Ïk ¯‡Lk ,Á¯Êna »«¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
˙BÙez‰70‡È·Óe CÈÏBÓ ,71„È¯BÓe ‰ÏÚÓ72¯Á‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿««

‰Án‰ LÈbÓ Ck73ÏL ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï »«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆
ÁaÊÓ74„ÈÁÈ ÏL ˙BÁÓ ¯‡Lk ,75¯ÈË˜Óe ,ıÓB˜Â , ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ

ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ıÓw‰76. «…∆¿«¿»∆¡»«…¬ƒ

במשנה.67) א יט, האשה.68)סוטה יד תחת
(במדבר 69) שנאמר משום הכהן, יד תנופת צריכה שהמנחה

והניף  הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן "ולקח כה): שם,
הבעלים, יד תנופת גם שצריכה חז"ל ולמדו המנחה", את
וברש"י). (שם זו מנחה בעלת שהיא האשה, היא

ה"א, פ"ג (שיניח וב'ירושלמי' מכוער? הדבר ואין שאלו:
מצוי  הרע יצר "אין ותירצו: אשה). יד תחת ידו הכהן

חששו. לא כזו מועטת לשעה כלומר, שהיו 70)לשעה".
פ"ט  וברמב"ם מ"ו, פ"ה במנחות כמבואר המזבח, במזרח

ה"ו. הקרבנות מעשה הארץ.71)מהל' רוחות לארבע
לז:). (סוכה שלו הן הרוחות שארבע להקב"ה כלומר,

שם).72) (סוכה, שלו והארץ שהשמים משום 73)למי
והקריב  - המנחה את "והניף שם): שם, (במדבר שנאמר

ס:). (מנחות ההגשה" "זו - המזבח" אל סוטה 74)אותה
ב. הי"ב.75)יד, הקרבנות מעשה מהל' בפי"ג כמבואר

ה"ט).76) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ב המנחות יתר ככל
פ"ד  לקמן כמבואר נאכלים, שיריה אין - כהן בעלה ואם

הט"ו.

.ÊËÈ¯‰Â ,dÏ ˙ÎÏB‰Â ˙‡ˆBÈ - ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒ≈¿∆∆»«¬≈
‡È‰ ‰‡ÓË Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰77‰Èt „iÓ - ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ»»∆»

ÔÈ„Èb ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â ,˙BËÏBa ‰ÈÈÚÂ ,˙B˜È¯BÓƒ¿≈∆»¿¿ƒƒ¿«≈ƒƒ
ÔÈ„Èb78Ô‰Â .79È„k ,(‰e‡ÈˆB‰) ‰e‡ÈˆB‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ƒƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ»¿≈

‰c O¯Ùz ‡lL80ÌÈL ˙¯ÊÚ ˙B‡nËÓ ˙Bcp‰Â ,81. ∆…ƒ¿…ƒ»¿«ƒ¿«¿∆¿«»ƒ
.da ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÌÈL ˙¯ÊÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰Â¿≈ƒƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ∆∆»

‰lÁza ‰·ˆ ‰Ë·e82dÎ¯È Ïtz Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»»»«¿ƒ»¿««»ƒ…¿≈»
˙eÓ˙Â83. ¿»

המזבח.77) על מנחתה הקרבת שבשרה 78)לאחר מתוך
שם). וברש"י במשנה כ. (סוטה גידים כמלאה נראית נפוח,

שם.79) הפתאומי 80)הנוכחים שהפחד מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח הדמים פ"א 81)מרפה כלים

שהרי  חוששים, אנו אין - מת טומאת מחמת אבל מ"ח.
בכלל  והיא לויה מחנה שהיא נשים לעזרת מת להכניס מותר
דינו  - ניקנור ושער הט"ז), הבחירה בית מהל' (פ"ז הבית

הי"א). (שם לויה לפי 82)כמחנה אותה בודקים המים כי
"ובאו  כב): ה, (במדבר אומר הכתוב וכן לגוף, כניסתם סדר
למעלה  וראה ירך". ולנפיל בטן לצבות במעיך, . . המים

שם. כה ובהערה ה"כ.83)ה"ז, בסמוך ראה

.ÊÈ‰ ˙eÓÈ ,‡È‰ ˙eÓzL ‰ÚL d˙B‡aÛ‡Bp84 ¿»»»∆»ƒ»«≈
BÏ eÚ¯‡ÈÂ ,‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa B„È ÏÚ d˜L‰L∆ƒ¿»«»¿»»∆¿∆∆¿
ÏÎÂ .C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ dÏ eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó¿…»∆≈¿»«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿»
Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa dÏÚa ‡· ‡Ï Ì‡ ,‰Ê∆ƒ…»«¿»ƒ»¬»≈»¬»
˙‡ 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»∆»«∆»««»»
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d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡ ÌÈzL B‡95˙i·ˆa ‰˙Ó ‡È‰Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯·È‡ ˙ÏÈÙ·e ÔËa96. ∆∆ƒ¿ƒ«≈»ƒ

לבעלה 89) ממתינה או תורה ללמוד בניה את שמוליכה
כא.). (סוטה בתורה לעסוק לעיר חוץ כשהלך

ה"א.90) תורה תלמוד מהל' בפ"א מאריך 91)כמבואר
הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב, סוטה

זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש
פ"ג, (שם וב'ירושלמי' במשנה). כ. (שם שנים" ג' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי הן . . . פרוק בצדקה וחטיך כדֿכו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי עשר; תרי ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי כגֿכח): יג, (שמואלֿב,
עוסק  היה שנים שתי אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב, (מלכיםֿא, בו שנאמר מאחאב, - שנים שלש בתורה:
ישראל. ובין ארם בין מלחמה אין שנים שלש וישבו א):
ה'פני  גירסת (לפי במצוות" עסוק היה שנים שלש אותן כל

שם). במשנה.96)משה', ב כב, שם

.‡ÎÈ¯‰ - „iÓ ‰˙Ó ‡ÏÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙ML ‰ËBÒ»∆»»≈«»ƒ¿…≈»ƒ»¬≈
Èt ÏÚ Û‡Â .Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈¿««ƒ
- ‰È¯·È‡ ¯‡L eÏÁÂ ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ÌÈ‡ÏÁ‰ eÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆√»ƒ»»∆»¿»¿»≈»∆»
È¯‰ ,ÏtÏ dÎ¯È ÏÈÁ˙‰ ‡ÏÂ dËa ‰˙·ˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¬≈

˙¯zÓ BÊ97dÎ¯ÈÂ ˙BaˆÏ dËa ÏÈÁ˙‰MÓ Ï·‡ . À∆∆¬»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈»
˙È‡cÂ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÏtÏ98. ƒ¿…¬≈¬»«»ƒ

ולפי 97) באונס, זינתה ודאי אומרים: כל ואין עליה באו כך
כדרך  נתייסרה ולא ברצון זינתה שלא ומפני האלה, החלאים
אינם  אלו שחלאים מפני אותה, מתירים אלא - הסוטות כל
בעלה  על לאסרה יכולים אנו אין ומספק שזינתה, סימן

עיי"ש). הכ"ד, להלן לחלאים 98)(משנהֿלמלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי

.·Î‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99BÊ È¯‰ - »∆»»¿»¿»¿»¬≈
.¯eÒÈ - ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯È‰ÊÓ ‰ÈÙe ˙˜fÁ˙Óƒ¿«∆∆»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»
- ÈL˜a „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎÊ „Ï˙Â ¯aÚ˙˙Â¿ƒ¿«≈¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ
„Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ .‰¯‰Óa „Ïz≈≈ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈

ÌÈ¯ÎÊ100. ¿»ƒ

שלא 99) מפני או שהיא, זכות באיזו תליה כל ללא גמורה.
מעוון. מנוקה בעלה (סוטה 100)היה וב'ירושלמי' שם.

- היא וטהורה האשה נטמאה לא "ואם אמרו: ה"ד) פ"ג
סוף  אלא היא? טהורה נטמאה לא שאם יודעים אנו אין וכי
יולדת  בצער, יולדת . . . ניוולה תחת בה פורע המקום
"ואין  נאמר: כח) ה, (במדבר יונתן ובתרגום וכו'. בריוח"
מנהר" נזיוה - זכיא ותיפוק . . . אנתתא אסתאבת לא

מזהירות. בפנים תצא כלומר,

.‚Î‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰˙˙ML ¯Á‡ ‰‡ÓË È„Ú e‡a»≈≈À¿»««∆»¿»¬≈≈≈
¯·c dÏ Ú¯‡ ‡Ï elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â ‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»«¬»¿«¿»«¬ƒ…≈«»»»
ÈÓ ‡l‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ;el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆≈««ƒ¿ƒ∆»ƒ

d˙eÊ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ„Ú dÏ ÔÈ‡L101‡nL ,„BÚÂ . ∆≈»≈ƒ∆ƒƒ¿»¿∆»

˙‡ ÌÈn‰ e˜„a ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔBÚÓ ‰wÓ BÈ‡ dÏÚa«¿»≈¿À∆≈»¿ƒ»…»¿««ƒ∆
BzL‡102‰˙È‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¬»ƒ»≈∆»¿≈ƒ∆»¿»

‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ‰‡ÓË103È¯‰L ,dÏÚa ˙Áz ·L˙Â , ¿≈»≈»¬»¿≈≈«««¿»∆¬≈
‰˙˙L104. »¿»

מי 101) שאין - בה" אין "ועד יג): ה, (במדבר שנאמר
ו.). (סוטה אותה בודקים המים אז בה, ראה 102)שידע

ה"ח. פ"ב על 103)למעלה לאסרה נאמן אינו אחד שעד
לפני 104)בעלה. העד בא אילו אבל נבדקה, ולא

לעיל  כמבואר שותה, ואינה לבעלה אסורה היתה ששתתה,
הי"ד. פ"א

.„Î‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰˙pfL ‰M‡105‡aL B‡ , ƒ»∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿»»∆»
ÌÈ¯·È‡ C¯c BnÚ dÏ ‡pwL ‰Ê ‰ÈÏÚ106ÔÈ‡ - »∆»∆∆ƒ≈»ƒ∆∆≈»ƒ≈

‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰˜ÊÁa ‰Ot˙ È¯‰L ,‰Òe‡Ï Ë¯t -107ÏÚÓzÂ . ¿»«¬»∆¬≈ƒ¿¿»¿»¿»«ƒ¿…

˙‚‚BLÏ Ë¯t - dLÈ‡a ÏÚÓ108LÈ‡ ·ÎLÂ . ««¿ƒ»¿»¿∆∆¿»«ƒ
C¯c ‰ÈÏÚ ‡·Ï Ë¯t - Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡»ƒ¿«∆«¿»¿»»∆»∆∆

ÔÈ¯·È‡109. ≈»ƒ

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'תשע"ח  טבת ד' שישי 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∆«
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בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
לסוף  קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת

משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות

מי 4)אלו. כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.·ÌBi‰ ÏÎÂ .ÌBi· ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«»∆»«¿»«
‰ËBÒ ˙B˜L‰Ï ¯Lk7˙BËBÒ ÈzL ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â . »≈¿«¿»¿≈«¿ƒ¿≈

Ô‰k‰ d˙B‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ,˙Á‡k8. ¿««∆∆¡«¿∆¡ƒ»«…≈

לכך,7) כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי על אף
הכוכבים. צאת עד השחר "שנאמר 8)מעלות עג. ובנדרים

לבדה". אותה - והשקה

.‚„ÁÙÂ ‰‡¯È ˙ÓÁÓ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡L ‰ËBÒ»∆»¿»≈ƒ»≈¬«ƒ¿»»««
dÏ LiL9Ï·‡ ;'‰˙BL ÈÈ¯‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ - ∆≈»¿»«¬…¿«¬≈ƒ»¬»

‡ÏÂ ‰‡¯È dÈ‡Â ‰‡È¯a ‡È‰Â '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈»¿…
'‰˙BL È‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙„ÁBt10. ∆∆≈»¿»«¬…¿«ƒ¿ƒ»

[=יגרמו 9) טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא
בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה

כאמרה:10) זו הרי בריאה והיא שותה איני שאמרה כיוון
בדוקה  שהרי לבודקה. עוד צריכים ואין אני" "טמאה

היא. ועומדת

.„‰l‚n‰ ˜ÁnzL Ì„˜ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡11È¯‰ - »¿»≈ƒ»…∆∆ƒ»≈«¿ƒ»¬≈
˙Ê‚ d˙l‚Ó12‰ËBÒ da ˙B˜L‰Ï ‰¯Lk dÈ‡Â , ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿≈»¿≈»¿«¿»»

˙¯Á‡13ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe ,14‰¯Ó‡ Ì‡Â . «∆∆ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆¿ƒ»¿»
‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL ¯Á‡ '‰˙BL ÈÈ‡'15ÔÈ¯Ú¯ÚÓ -16 ≈ƒ»««∆ƒ¿¬»«¿ƒ»¿«¿¬ƒ

.dÁ¯k ÏÚa d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡»«¿ƒ»¿«»¿»

המרים.11) ראויים 12)במים שאינם הקודש כתבי כל
יתבזו. שלא נגנזים, בהם נכתבה 13)לקרוא לא שהרי

זו. קדשים 14)לשם קדשי בו ששרפו בעזרה, היה מקום
שם. להשרף ודינה שרת. בכלי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו

נשרפת. היינו שמים 15)"מתפזרת", שם שיימחק וגרמה
ידה. לשון 16)על - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

יראה  היא פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. ְֵָבלבול
פיה  פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות.

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא

.‰Ì‡ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰zLzL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe¿«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒƒ
CÈ¯a ÏÚ È„ÓÚ - z‡ ‰¯B‰hL ¯·c‰ CÏ ¯e¯a17 »»«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«À¿≈

‡l‡ ÔÈÓBc ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ .È„ÁÙz Ï‡Â È˙Le¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ∆»
ÌÒÏ18- ‰kÓ ÌL LÈ :ÈÁ ¯Oa ÏÚ ÁpÓ L·È ¿«»≈À»«»»«≈»«»

ÏÁÏÁÓ19ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ - ‰kÓ ÌL ÔÈ‡ ,„¯BÈÂ20. ¿«¿≈¿≈≈»«»≈∆¿

נקיותך.17) מפרש: ורש"י מרפא.18)ודאותך, עשב

להתירה 20)חודר.19) כדי - לה "אומרים זה וכל
והיא  אני, טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה,

בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה,

.Â‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,'È‡ ‰‡ÓË' ‰¯Ó‡»¿»¿≈»¬ƒ««ƒ∆ƒ¿¬»«¿ƒ»
ÔÈÎtL ÌÈn‰ -21‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,22, ««ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆¿À»

ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe23. ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆

ומים 21) היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה כיוון
הספק. לברר אלא ניתנו לא פי 22)המרים על "שאף

שאין  קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה
בהם  שאין לאמר רוצה הספק". את לברר אלא קדושתה
לנו  והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה
גניזה  צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם
על  למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון -
ושוב  לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים,
שהם  פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק.
הספק  את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - הכיור מן
שאין  מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי נתברר, והרי

בו. -23)מועלים וזו עוונה, להזכיר אלא באה שאינה
פיה. על זכור עוונה

.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»¿≈
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בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
לסוף  קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת

משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות

מי 4)אלו. כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.·ÌBi‰ ÏÎÂ .ÌBi· ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«»∆»«¿»«
‰ËBÒ ˙B˜L‰Ï ¯Lk7˙BËBÒ ÈzL ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â . »≈¿«¿»¿≈«¿ƒ¿≈

Ô‰k‰ d˙B‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ,˙Á‡k8. ¿««∆∆¡«¿∆¡ƒ»«…≈

לכך,7) כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי על אף
הכוכבים. צאת עד השחר "שנאמר 8)מעלות עג. ובנדרים

לבדה". אותה - והשקה

.‚„ÁÙÂ ‰‡¯È ˙ÓÁÓ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡L ‰ËBÒ»∆»¿»≈ƒ»≈¬«ƒ¿»»««
dÏ LiL9Ï·‡ ;'‰˙BL ÈÈ¯‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ - ∆≈»¿»«¬…¿«¬≈ƒ»¬»

‡ÏÂ ‰‡¯È dÈ‡Â ‰‡È¯a ‡È‰Â '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈»¿…
'‰˙BL È‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙„ÁBt10. ∆∆≈»¿»«¬…¿«ƒ¿ƒ»

[=יגרמו 9) טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא
בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה

כאמרה:10) זו הרי בריאה והיא שותה איני שאמרה כיוון
בדוקה  שהרי לבודקה. עוד צריכים ואין אני" "טמאה

היא. ועומדת

.„‰l‚n‰ ˜ÁnzL Ì„˜ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡11È¯‰ - »¿»≈ƒ»…∆∆ƒ»≈«¿ƒ»¬≈
˙Ê‚ d˙l‚Ó12‰ËBÒ da ˙B˜L‰Ï ‰¯Lk dÈ‡Â , ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿≈»¿≈»¿«¿»»

˙¯Á‡13ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe ,14‰¯Ó‡ Ì‡Â . «∆∆ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆¿ƒ»¿»
‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL ¯Á‡ '‰˙BL ÈÈ‡'15ÔÈ¯Ú¯ÚÓ -16 ≈ƒ»««∆ƒ¿¬»«¿ƒ»¿«¿¬ƒ

.dÁ¯k ÏÚa d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡»«¿ƒ»¿«»¿»

המרים.11) ראויים 12)במים שאינם הקודש כתבי כל
יתבזו. שלא נגנזים, בהם נכתבה 13)לקרוא לא שהרי

זו. קדשים 14)לשם קדשי בו ששרפו בעזרה, היה מקום
שם. להשרף ודינה שרת. בכלי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו

נשרפת. היינו שמים 15)"מתפזרת", שם שיימחק וגרמה
ידה. לשון 16)על - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

יראה  היא פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. ְֵָבלבול
פיה  פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות.

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא

.‰Ì‡ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰zLzL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe¿«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒƒ
CÈ¯a ÏÚ È„ÓÚ - z‡ ‰¯B‰hL ¯·c‰ CÏ ¯e¯a17 »»«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«À¿≈

‡l‡ ÔÈÓBc ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ .È„ÁÙz Ï‡Â È˙Le¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ∆»
ÌÒÏ18- ‰kÓ ÌL LÈ :ÈÁ ¯Oa ÏÚ ÁpÓ L·È ¿«»≈À»«»»«≈»«»

ÏÁÏÁÓ19ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ - ‰kÓ ÌL ÔÈ‡ ,„¯BÈÂ20. ¿«¿≈¿≈≈»«»≈∆¿

נקיותך.17) מפרש: ורש"י מרפא.18)ודאותך, עשב

להתירה 20)חודר.19) כדי - לה "אומרים זה וכל
והיא  אני, טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה,

בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה,

.Â‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,'È‡ ‰‡ÓË' ‰¯Ó‡»¿»¿≈»¬ƒ««ƒ∆ƒ¿¬»«¿ƒ»
ÔÈÎtL ÌÈn‰ -21‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,22, ««ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆¿À»

ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe23. ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆

ומים 21) היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה כיוון
הספק. לברר אלא ניתנו לא פי 22)המרים על "שאף

שאין  קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה
בהם  שאין לאמר רוצה הספק". את לברר אלא קדושתה
לנו  והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה
גניזה  צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם
על  למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון -
ושוב  לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים,
שהם  פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק.
הספק  את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - הכיור מן
שאין  מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי נתברר, והרי

בו. -23)מועלים וזו עוונה, להזכיר אלא באה שאינה
פיה. על זכור עוונה

.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»¿≈
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‰ÁÓe ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
¯·„a ·˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ·˙k -¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt - Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי לשמה, לכתוב כוונה לו שאין פסול והקטן
דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף 

להימחק. יכול שאינו

.È„Ú ,‰ÏeÒt - ¯k ·˙k ÌL¯ ‰l‚na ¯‡Lƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ»¿»«
¯ÊÁÂ ,d˜ÁÓe ˙Á‡ ˙B‡ ·˙k .‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓiL∆ƒ¿…»∆»∆»«««¿»»¿»«
„Ú ,‰ÏeÒt - ÌÈÏL‰L „Ú ,d˜ÁÓe ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ¿»«¿ƒ»¿»»«∆ƒ¿ƒ¿»«

‰·e˙k dlk ‰È‰zL38. ∆ƒ¿∆À»¿»

עד 38) - הזאת" התורה כל את הכהן לה "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא

.‡ÈdÓLÏ ‡lL d˜ÁÓ B‡ ,dÓLÏ ‡lL d·˙k39- ¿»»∆…ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿»
CB˙Ï Ô˜ÁÓe ˙BËBÒ ÈzLÏ ˙Bl‚Ó ÈzL ·˙k .‰ÏeÒt¿»»«¿≈¿ƒƒ¿≈¿»»¿

„Á‡ ÒBk40ÒBÎa Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈzL CB˙Ï B‡ , ∆»¿¿≈¿≈¿»¿
„Á‡41‰ÏeÒt - Ô‰ÈzLÏ ‰˜L‰Â ,42˙Á‡ ÏkL ÈÙÏ , ∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»¿ƒ∆»««

,Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈLa Ô˜ÁÓ .d˙l‚Ó ‰˙˙L ‡Ï Ô‰Ó≈∆…»¿»¿ƒ»»¿»»ƒ¿≈¿≈¿»
Ì‡Â ,Ô˙B‡ ‰˜LÈ ‡Ï - ˙BÒBk‰ ÈLÏ Ô˜lÁÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…«¿∆»¿ƒ

¯Lk - ‰˜L‰43ÌÈn‰ eÎtL Ì‡Â .44·˙Bk ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»»≈¿ƒƒ¿¿««ƒ¬≈∆≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ‡È·Óe ˙¯Á‡ ‰l‚Ó45¯izLÂ eÎtL . ¿ƒ»«∆∆≈ƒ«ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«≈

¯‡M‰ ˙‡ ‰˜LÈ ‡Ï - Ô‰Ó46¯Lk - ‰˜L‰ Ì‡Â ,47. ≈∆…«¿∆∆«¿»¿ƒƒ¿»»≈

והפסוק 39) אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר:

לשמה.40) שהיא במים ניכרת המחיקה על 41)שאין אף
כל  לכוס המגילה נתינת בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי

לשמה. השתייה 42)אחת ובשעת לבסוף נתערבו שהרי
הם. מי של ניכרים החלקים נפשטה,43)אין שלא בעייא

שם  ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק
הדבר  הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים
את  שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת אחרי

לה. הראוי כלום.44)חלקה מהם נשאר ואין 45)ולא
פעמים. שתי שמים שם בגללה נמחוק לא כי 46)אומרים

כולה. המגילה מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה
לה 47) לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה שלא בעייא

שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה

.·ÈelL ‰ËBÒ ÈÓ48‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ -49¯ÙÚ ÌÈc˜‰ . ≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰ÏeÒt - ÌÈÓÏ50‡È·Ó - ÏÎÈ‰a ¯ÙÚ ÌL ‰È‰ ‡Ï . ¿«ƒ¿»…»»»»»«≈»≈ƒ

ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ıeÁaÓ ¯ÙÚ51ÏÚ Ô˙BÂ epnÓ Á˜BÏÂ , »»ƒ««ƒ«≈»¿≈«ƒ∆¿≈«
ÌÈn‰ Èt52¯Ù‡ ‡È·Ó BÈ‡Â .53‡È·Ó Ï·‡ , ¿≈««ƒ¿≈≈ƒ≈∆¬»≈ƒ

˙È·ea˜¯54.¯ÙÚk ‡È‰L «¿ƒ∆ƒ¿»»

ועד 48) הכיור מן שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר
בחצי 49)להשקאה. שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל

שרת  וכלי בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג
בלינה. להיפסל יקח 50)מקדשים העפר... "ומן שנאמר:

העפר  נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן
המים. ההיכל.51)אל קרקע נאמר 52)על שלא

יהיה  אשר העפר "ומן אלא: יקח, המשכן ומקרקע בתורה:
מונח  העפר שיהא אלא הכתוב הקפיד לא המשכן", בקרקע
מבחוץ  עפר יכניס אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על
להשקאה. כשר אינו - הקרקע גבי על יתננו ולא להיכל

הדם 53) כיסוי שלעניין פי על ואף עפר. נקרא האפר שאין
אפר  נתמעט בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב האפר גם
לקרקע. דומה שיהא - המשכן" "בקרקע בה: שנאמר משום

רקוב.54) ירק

.‚È:¯Ó‡pL ,¯ÙÚ ‡ÈˆBÈÂ ÏÎÈ‰a Ìc¯˜a ¯tÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…¿«¿…«≈»¿ƒ»»∆∆¡«
ÔkLn‰ Ú˜¯˜a ‰È‰È ¯L‡55¯ÙÚ ‡ÈˆB‰Â ¯ÙÁ Ì‡Â . ¬∆ƒ¿∆¿«¿««ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ»»

.¯Lk -»≈

שהרי 55) המשכן, קרקע על שיהיה אלא הכתוב הקפיד לא
יקח. המשכן ומקרקע נאמר: לא

.„È.‰¯Lk - d˜L‰ Ck ¯Á‡Â d˙ÁÓ ˙‡ ·È¯˜‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿««»ƒ¿»¿≈»
˙¯L ÈÏÎa ‰pÁÈpiL Ì„˜ d˙ÁÓ ˙‡ÓË56BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¿»»…∆∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈¬≈

ÈÏÎa eLc˜˙iL Ì„˜ e‡ÓËpL ˙BÁn‰ ÏÎk ,‰„tzƒ»∆¿»«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
˙¯Á‡ ‰ÁÓ e‡È·ÈÂ ,˙¯L57¯Á‡ ‰Án‰ ˙‡ÓË . »≈¿»ƒƒ¿»«∆∆ƒ¿»«ƒ¿»««

˙¯L ÈÏÎa ‰LcwL58‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Û¯Oz BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿»
‰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¿¿»
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˙Á‡ ‰ÁÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a¯‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ - ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני.69) פלוני עם תסתרי אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט:

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.ÊÈÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰Úe·La ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ
¯Á‡ LÈ‡ ÌÚ ‡ÏÂ Ba dÏ ‡pwL ‰Ê LÈ‡72‡lLÂ , ƒ∆∆ƒ≈»¿…ƒƒ«≈¿∆…

¯Á‡ ‡ÏÂ ‡OpzL Ì„˜ ‰Ò¯‡˙pMÓ ÂÈzÁz ‰˙pÊƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿»¿»…∆∆ƒ»≈¿…««
˙‡OpL73‚Ó BÈ‡ Ï·‡ .Ì„˜ ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ ∆ƒ»¬»≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»…∆

;d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ,dL¯bL ¯Á‡ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿…««∆≈¿»ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»
‰Ê ˙Úa ‰˙pÊ Ì‡L74ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡Ï75ÏÚazL ÏÎÂ , ∆ƒƒ¿»¿≈∆…≈»≈»»¿…∆ƒ»≈

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dnÚ ‰˙Ó BÈ‡ BÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¬»≈«¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ
‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡ - BzÓ·È Òk76‰˙pÊ ‡lL »«¿ƒ¿≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»

Ì·È ˙¯ÓBL ‰˙È‰Lk77‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó Ï·‡ . ¿∆»¿»∆∆»»¬»¿«¿≈»∆»∆…
ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ78BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ Ì‡L ; ƒ¿»««»ƒ∆ƒƒ¿»««»ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡79ÏbÏ‚Ó - d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ÔÎÂ . ¬»»»¿≈ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»¿«¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa ÂÈzÁz ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ80LÈÂ . »∆»∆…ƒ¿»«¿»«ƒƒ»ƒƒ¿≈

‡lLÂ ,ÂÈzÁz ‰Êz ‡lL ,‡a‰Ïa ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ï BÏ¿«¿≈»∆»ƒ¿«»∆…ƒ¿∆«¿»¿∆…
,CÎÈÙÏ .¯ÈÊÁÈÂ L¯‚È Ì‡ ‰p¯ÈÊÁiL ¯Á‡ ‰Êzƒ¿∆««∆«¬ƒ∆»ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ»
dÏ eÚ¯‡ÈÂ ,d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÓ - ‡a‰Ï ‰ÊzLk¿∆ƒ¿∆¿«»«ƒ¿ƒ»¿∆∆¿»

˙BÚ¯‡Ó‰ Ô˙B‡81ÔÓ‡ - ÔÓ‡ ÔÓ‡ :¯Ó‡ CÎÏ . »«¿…»¿»∆¡«»≈»≈»≈
ÔÓ‡ ,‰‡eO ÔÓ‡ ;¯Á‡ LÈ‡Ó ÔÓ‡ ,‰Ê LÈ‡Ó≈ƒ∆»≈≈ƒ«≈»≈¿»»≈

.‡a‰Ï ÔÓ‡ ,¯·ÚLÏ ÔÓ‡ ;‰Òe¯‡¬»»≈¿∆»«»≈¿«»

להטיל.71) בו.72)לכלול, לה קינא כלומר,73)שלא
על  גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי על אף
זנותה  על להשביעה הוא מוסיף נישואין שאחר זנות
ומכאן  ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה,

התורה". מן שבועה גירושיה.74)ל"גלגול בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כשמשביעה 76)שגרושה

כניסתה. ליבם 77)לאחר ומצפה הקודם בעלה שמת
ליבם. מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי שייבמנה,

[=חי].78) קיים היבם.79)כשהיה זינתה 80)על שאם
לעולם. עליו נאסרה מערערים 81)אז, מים "לכשתטמא

כאדם  גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה
ערער. כעושה נראה משקה ידי על הנחנק

.ÁÈ˙B‡p˜Ï Ï‡¯OÈ Èa ÏÚ ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ82,Ô‰ÈLÏ ƒ¿«¬»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«…ƒ¿≈∆
BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â :¯Ó‡pL83,BzL‡ ˙‡ ‡p˜Ó‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ≈∆ƒ¿¿»«¿«≈∆ƒ¿

‰¯‰Ë Áe¯ Ba ‰ÒÎ84CBzÓ ‡Ï dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ . ƒ¿¿»«»√»¿…¿«≈»…ƒ
‡ÏÂ L‡¯ ˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ‰ÁÈO CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁO¿¿…ƒƒ»¿…ƒ«…¿…
¯·Ú Ì‡Â .‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈh‰Ï ‡ÏÂ ‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ»«
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡ CBzÓ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ‡p˜Â¿ƒ≈»ƒ¿≈≈ƒƒ∆»ƒ»«¿»ƒ»≈

.Èep˜ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ

בפריצות.82) יתנהגו שלא בהן ולהתרות זו 83)להזהירן
עקיבא. רבי כדברי את 84)חובה, ששונא ממרום,

הפריצות.

.ËÈ‰lÁz ÌÈ„Ú ÈÙa ˙Â‡p˜Ïe ıt˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡85, ≈»ƒ¿…¿«…ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
È„k ,‰¯‰Ê‡Â ‰¯‰Ë C¯„·e ˙Áa ,dÈ·Ï BÈa ‡l‡∆»≈¿≈»¿««¿∆∆»√»¿«¿»»¿≈

ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Ïe ‰¯LÈ C¯„a dÎÈ¯„‰Ï86ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ¿¿»ƒ
Ô¯È‰ÊÓe B˙È· È·e ÂÈa ÏÚÂ BzL‡ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿¿«»»¿≈≈«¿ƒ»

„˜BÙe87ÏkÓ ÔÈÓÏL Ô‰L Ú„iL „Ú „ÈÓz Ô‰ÈÎ¯c ≈«¿≈∆»ƒ«∆≈«∆≈¿≈ƒƒ»
Èk zÚ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓe ‡ËÁ≈¿≈»¬≈∆≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ

EÏ‰‡ ÌBÏL88EÂ z„˜Ùe ,89.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

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

`Ede iWing xtqxtq ¥¤£¦¦§¥¤
dXcw§ª¨

: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»»
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˙Á‡ ‰ÁÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a¯‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ - ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני.69) פלוני עם תסתרי אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט:

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.ÊÈÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰Úe·La ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ
¯Á‡ LÈ‡ ÌÚ ‡ÏÂ Ba dÏ ‡pwL ‰Ê LÈ‡72‡lLÂ , ƒ∆∆ƒ≈»¿…ƒƒ«≈¿∆…

¯Á‡ ‡ÏÂ ‡OpzL Ì„˜ ‰Ò¯‡˙pMÓ ÂÈzÁz ‰˙pÊƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿»¿»…∆∆ƒ»≈¿…««
˙‡OpL73‚Ó BÈ‡ Ï·‡ .Ì„˜ ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ ∆ƒ»¬»≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»…∆

;d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ,dL¯bL ¯Á‡ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿…««∆≈¿»ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»
‰Ê ˙Úa ‰˙pÊ Ì‡L74ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡Ï75ÏÚazL ÏÎÂ , ∆ƒƒ¿»¿≈∆…≈»≈»»¿…∆ƒ»≈

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dnÚ ‰˙Ó BÈ‡ BÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¬»≈«¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ
‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡ - BzÓ·È Òk76‰˙pÊ ‡lL »«¿ƒ¿≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»

Ì·È ˙¯ÓBL ‰˙È‰Lk77‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó Ï·‡ . ¿∆»¿»∆∆»»¬»¿«¿≈»∆»∆…
ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ78BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ Ì‡L ; ƒ¿»««»ƒ∆ƒƒ¿»««»ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡79ÏbÏ‚Ó - d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ÔÎÂ . ¬»»»¿≈ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»¿«¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa ÂÈzÁz ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ80LÈÂ . »∆»∆…ƒ¿»«¿»«ƒƒ»ƒƒ¿≈

‡lLÂ ,ÂÈzÁz ‰Êz ‡lL ,‡a‰Ïa ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ï BÏ¿«¿≈»∆»ƒ¿«»∆…ƒ¿∆«¿»¿∆…
,CÎÈÙÏ .¯ÈÊÁÈÂ L¯‚È Ì‡ ‰p¯ÈÊÁiL ¯Á‡ ‰Êzƒ¿∆««∆«¬ƒ∆»ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ»
dÏ eÚ¯‡ÈÂ ,d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÓ - ‡a‰Ï ‰ÊzLk¿∆ƒ¿∆¿«»«ƒ¿ƒ»¿∆∆¿»

˙BÚ¯‡Ó‰ Ô˙B‡81ÔÓ‡ - ÔÓ‡ ÔÓ‡ :¯Ó‡ CÎÏ . »«¿…»¿»∆¡«»≈»≈»≈
ÔÓ‡ ,‰‡eO ÔÓ‡ ;¯Á‡ LÈ‡Ó ÔÓ‡ ,‰Ê LÈ‡Ó≈ƒ∆»≈≈ƒ«≈»≈¿»»≈

.‡a‰Ï ÔÓ‡ ,¯·ÚLÏ ÔÓ‡ ;‰Òe¯‡¬»»≈¿∆»«»≈¿«»

להטיל.71) בו.72)לכלול, לה קינא כלומר,73)שלא
על  גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי על אף
זנותה  על להשביעה הוא מוסיף נישואין שאחר זנות
ומכאן  ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה,

התורה". מן שבועה גירושיה.74)ל"גלגול בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כשמשביעה 76)שגרושה

כניסתה. ליבם 77)לאחר ומצפה הקודם בעלה שמת
ליבם. מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי שייבמנה,

[=חי].78) קיים היבם.79)כשהיה זינתה 80)על שאם
לעולם. עליו נאסרה מערערים 81)אז, מים "לכשתטמא

כאדם  גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה
ערער. כעושה נראה משקה ידי על הנחנק

.ÁÈ˙B‡p˜Ï Ï‡¯OÈ Èa ÏÚ ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ82,Ô‰ÈLÏ ƒ¿«¬»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«…ƒ¿≈∆
BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â :¯Ó‡pL83,BzL‡ ˙‡ ‡p˜Ó‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ≈∆ƒ¿¿»«¿«≈∆ƒ¿

‰¯‰Ë Áe¯ Ba ‰ÒÎ84CBzÓ ‡Ï dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ . ƒ¿¿»«»√»¿…¿«≈»…ƒ
‡ÏÂ L‡¯ ˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ‰ÁÈO CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁO¿¿…ƒƒ»¿…ƒ«…¿…
¯·Ú Ì‡Â .‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈh‰Ï ‡ÏÂ ‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ»«
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡ CBzÓ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ‡p˜Â¿ƒ≈»ƒ¿≈≈ƒƒ∆»ƒ»«¿»ƒ»≈

.Èep˜ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ

בפריצות.82) יתנהגו שלא בהן ולהתרות זו 83)להזהירן
עקיבא. רבי כדברי את 84)חובה, ששונא ממרום,

הפריצות.

.ËÈ‰lÁz ÌÈ„Ú ÈÙa ˙Â‡p˜Ïe ıt˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡85, ≈»ƒ¿…¿«…ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
È„k ,‰¯‰Ê‡Â ‰¯‰Ë C¯„·e ˙Áa ,dÈ·Ï BÈa ‡l‡∆»≈¿≈»¿««¿∆∆»√»¿«¿»»¿≈

ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Ïe ‰¯LÈ C¯„a dÎÈ¯„‰Ï86ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ¿¿»ƒ
Ô¯È‰ÊÓe B˙È· È·e ÂÈa ÏÚÂ BzL‡ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿¿«»»¿≈≈«¿ƒ»

„˜BÙe87ÏkÓ ÔÈÓÏL Ô‰L Ú„iL „Ú „ÈÓz Ô‰ÈÎ¯c ≈«¿≈∆»ƒ«∆≈«∆≈¿≈ƒƒ»
Èk zÚ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓe ‡ËÁ≈¿≈»¬≈∆≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ

EÏ‰‡ ÌBÏL88EÂ z„˜Ùe ,89.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

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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ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚ·Ï ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
ÈBnÚ ‡B·È ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ¯ÊÓÓ ‡·È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡·È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙e¯Úa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
·¯˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי
הערוה  על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי שאמר האב ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰2‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ «»«««ƒ»»¬»»¬«»
˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa3ÏkÓ ‰OÚÈ ¯L‡ Ïk Èk :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»¬∆«¬∆ƒ…

˙BLÙp‰ e˙¯ÎÂ ‰l‡‰ ˙·ÚBz‰4,Ì‰ÈL - ¯ÓB‚Â «≈…»≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿≈∆
˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰5˙‡hÁ ÔÈ·iÁ - ÔÈ‚‚BL eÈ‰ Ì‡Â . «≈¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ«»

‰Úe·˜6ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa ‡e‰L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ LÈÂ .7, ¿»¿≈ƒ»¬»∆¿ƒ«≈ƒ
ÔlÎa ‰ÂM‰ ˙¯k‰ ÏÚ ¯˙È8. »≈««»≈«»∆¿À»

והם 2) כרת, ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר "כל
(הל' עריות" הנקראות ה אחריֿמות בפרשת האמורות

ה"ה). פ"א שעונשם 3)אישות להלן שיבואר אלה אפילו
שלא  או כשרים עדים אין אם כרת חייבים דין, בית מיתת
מהל' בפ"ח רבינו מבאר כרת עונש הוא ומה בו, התרו
"נכרת  אלא הבא, העולם לחיי יזכה שלא ה"א: תשובה
תוך  שימות העונש על נוסף וזה כבהמה", ואבד ברשעו

העושות.4)זמנו. הנפשות תימן: תורת 5)בכתבֿיד
ענוש  שהוא איש אלא לי "אין ה"ז): פי"ג (אחרי, כהנים
מניין? איש, עלֿידי כרת ענושה אשה אשה, עלֿידי כרת

שנים". כאן הרי העושות, הנפשות שני 6)תלמודֿלומר

חטאת  ויורד, עולה וקרבן קבועה חטאת הם: חטאות סוגי
עשיר  ויורד: עולה וקרבן בלבד, הבהמה מן באה קבועה
עשירית  או יונה ובני תורים מביא ועני בהמה, חטאת מביא
שגגות  מהל' בפ"י מבוארים דיניהם ופרטי סולת. האיפה

דֿו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים

.·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…≈

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



d`iaקפ ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .Û¯Oz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰¯Ú ‰È‰˙ Èk :¯Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL - ‰O¯‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ·‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,¯ÓB‚Â ‰Ïe˙·¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È¯‰ - Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י"ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
ה"ד. פ"ג לקמן ראה א.17)אחד), נב, שם 18)סנהדרין

א. א.19)עה, פט, א.20)שם נג, שם

.Ê˙¯Îa - Ôlk ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L21Ì‰a ÔÈ‡Â ,„·Ïa ¿»»¬»À»¿»≈ƒ¿«¿≈»∆
CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ22‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ , ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿«¿»»

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈc ˙Èa -23- ˙B˙¯k È·iÁ ÏkL ; ≈ƒ«¿ƒ»∆»«»≈¿≈
ÔÈ˜BÏ24. ƒ

א.21) ב, לעונש 22)כריתות ניתן לא שהלאו הואיל
לוקין  אין - ביתֿדין מיתת עונש כשיש אבל ביתֿדין, מיתת
ח). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.ÁÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰25‰˜BÏ ‡e‰ - „ÈÊÓa «»«««≈«»≈»ƒ¿≈ƒ∆
‡È‰Â26ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ‚‚BLa Ì‡Â .27ÏÚ ‡a‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»«

˙BiM‰Ó ˙Á‡28B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa29˙ec¯Ó ˙kÓ30 ««≈«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ«««¿
‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .Ì‰È¯·cÓ31BÈ‡ - ƒƒ¿≈∆¬»«»«««≈«»≈¬≈≈

È„k ˙ec¯Ó ˙kÓ ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ek‰ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒƒ»≈ƒ«««¿¿≈
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï32. ¿«¿ƒƒ»¬≈»»¿¿»»

על 25) הטילה ולא בלאו, בעילתן אסרה שהתורה נשים
לכהן  גרושה או לישראל ממזרת כגון כרת, עונש העובר
ה"ז. אישות מהל' פ"א ראה גדול, לכהן ואלמנה הדיוט,

ב.26) י, בחייבי 27)כריתות אלא שוגג על קרבן שאין
ונקראות 28)כריתות. סופרים, מדברי האסורות עריות

מן  האסורות ראשונות לעריות שניות שהן מפני שניות
ה"ו. אישות מהל' בפ"א מנויות וכולן חייבים 29)התורה,

שמרד 30)להכותו. מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
תורה  חכמים בדברי קבעו ולא ('ערוך'). סופרים" ובדברי

ומקרה  מקרה בכל להחליט לביתֿדין ונמסר המכות, מספר
דעתם. שיקול דור 31)לפי עד ואדומית מצרית כגון

ה'" בקהל להם יבא שלישי "דור שנאמר: לגירות, שלישי
על  שבא גדול כהן וכן שני, דור ולא ט) כג, (דברים
כא, (ויקרא אשה" יקח מעמיו "בתולה שנאמר: הבעולה,
כעשה. דינו - עשה מכלל הבא ולאו בעולה. ולא יד)

התורה,32) מן שלא ועונשין מכין "ביתֿדין א: מו, סנהדרין
רבינו  שכתב וזהו עוז'). ('מגדל לתורה" סייג לעשות כדי
"מכין  רבינו: כתב לעריות בשניות העבירה. מן להרחיק כדי
עשה, בחייבי ואילו להכותו, מצווה ביתֿדין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי כלומר בידם", "הרשות וכתב: דייק

.Ë,Ôa¯w‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ,ÌeÏkÓ ¯eËt - Òe‡»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»¿»
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL ;‰˙Èn‰ ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ«ƒ»∆∆¡«¿««¬»…

¯·„ ‰OÚ˙33Ò‡pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬∆»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«
ÏÚBa‰ Ï·‡ ;ÏÚ·p‰34Ò‡ BÏ ÔÈ‡ -35ÈeM˜ ÔÈ‡L ,36 «ƒ¿»¬»«≈≈…∆∆≈ƒ

˙Ú„Ï ‡l‡37dÙBÒÂ Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ‰M‡Â . ∆»¿««¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆¿»

ÌeÏkÓ ‰¯eËt - ÔBˆ¯a38Ò‡a ÏÚ·Ï ÏÈÁ˙‰MnL ; ¿»¿»ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…¿…∆
Ì„‡‰ ¯ˆiL ,‰ˆ¯z ‡lL d„Èa ÔÈ‡39‰ÙBk BÚ·ËÂ ≈¿»»∆…ƒ¿∆∆≈∆»»»¿ƒ¿∆

.˙Bˆ¯Ï d˙B‡»ƒ¿

היתרות 33) מהמילים דרשו כיֿתצא) (פרשת ב'ספרי'
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב

(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»
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‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .Û¯Oz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰¯Ú ‰È‰˙ Èk :¯Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL - ‰O¯‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ·‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,¯ÓB‚Â ‰Ïe˙·¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È¯‰ - Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י"ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
ה"ד. פ"ג לקמן ראה א.17)אחד), נב, שם 18)סנהדרין

א. א.19)עה, פט, א.20)שם נג, שם

.Ê˙¯Îa - Ôlk ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L21Ì‰a ÔÈ‡Â ,„·Ïa ¿»»¬»À»¿»≈ƒ¿«¿≈»∆
CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ22‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ , ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿«¿»»

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈc ˙Èa -23- ˙B˙¯k È·iÁ ÏkL ; ≈ƒ«¿ƒ»∆»«»≈¿≈
ÔÈ˜BÏ24. ƒ

א.21) ב, לעונש 22)כריתות ניתן לא שהלאו הואיל
לוקין  אין - ביתֿדין מיתת עונש כשיש אבל ביתֿדין, מיתת
ח). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.ÁÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰25‰˜BÏ ‡e‰ - „ÈÊÓa «»«««≈«»≈»ƒ¿≈ƒ∆
‡È‰Â26ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ‚‚BLa Ì‡Â .27ÏÚ ‡a‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»«

˙BiM‰Ó ˙Á‡28B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa29˙ec¯Ó ˙kÓ30 ««≈«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ«««¿
‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .Ì‰È¯·cÓ31BÈ‡ - ƒƒ¿≈∆¬»«»«««≈«»≈¬≈≈

È„k ˙ec¯Ó ˙kÓ ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ek‰ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒƒ»≈ƒ«««¿¿≈
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï32. ¿«¿ƒƒ»¬≈»»¿¿»»

על 25) הטילה ולא בלאו, בעילתן אסרה שהתורה נשים
לכהן  גרושה או לישראל ממזרת כגון כרת, עונש העובר
ה"ז. אישות מהל' פ"א ראה גדול, לכהן ואלמנה הדיוט,

ב.26) י, בחייבי 27)כריתות אלא שוגג על קרבן שאין
ונקראות 28)כריתות. סופרים, מדברי האסורות עריות

מן  האסורות ראשונות לעריות שניות שהן מפני שניות
ה"ו. אישות מהל' בפ"א מנויות וכולן חייבים 29)התורה,

שמרד 30)להכותו. מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
תורה  חכמים בדברי קבעו ולא ('ערוך'). סופרים" ובדברי

ומקרה  מקרה בכל להחליט לביתֿדין ונמסר המכות, מספר
דעתם. שיקול דור 31)לפי עד ואדומית מצרית כגון

ה'" בקהל להם יבא שלישי "דור שנאמר: לגירות, שלישי
על  שבא גדול כהן וכן שני, דור ולא ט) כג, (דברים
כא, (ויקרא אשה" יקח מעמיו "בתולה שנאמר: הבעולה,
כעשה. דינו - עשה מכלל הבא ולאו בעולה. ולא יד)

התורה,32) מן שלא ועונשין מכין "ביתֿדין א: מו, סנהדרין
רבינו  שכתב וזהו עוז'). ('מגדל לתורה" סייג לעשות כדי
"מכין  רבינו: כתב לעריות בשניות העבירה. מן להרחיק כדי
עשה, בחייבי ואילו להכותו, מצווה ביתֿדין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי כלומר בידם", "הרשות וכתב: דייק

.Ë,Ôa¯w‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ,ÌeÏkÓ ¯eËt - Òe‡»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»¿»
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL ;‰˙Èn‰ ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ«ƒ»∆∆¡«¿««¬»…

¯·„ ‰OÚ˙33Ò‡pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬∆»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«
ÏÚBa‰ Ï·‡ ;ÏÚ·p‰34Ò‡ BÏ ÔÈ‡ -35ÈeM˜ ÔÈ‡L ,36 «ƒ¿»¬»«≈≈…∆∆≈ƒ

˙Ú„Ï ‡l‡37dÙBÒÂ Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ‰M‡Â . ∆»¿««¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆¿»

ÌeÏkÓ ‰¯eËt - ÔBˆ¯a38Ò‡a ÏÚ·Ï ÏÈÁ˙‰MnL ; ¿»¿»ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…¿…∆
Ì„‡‰ ¯ˆiL ,‰ˆ¯z ‡lL d„Èa ÔÈ‡39‰ÙBk BÚ·ËÂ ≈¿»»∆…ƒ¿∆∆≈∆»»»¿ƒ¿∆

.˙Bˆ¯Ï d˙B‡»ƒ¿

היתרות 33) מהמילים דרשו כיֿתצא) (פרשת ב'ספרי'
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב

(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»
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‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt Ï·‡51˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙È·e , ¬»≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆
˙ec¯Ó ˙kÓ Ì‰ÈL52. ¿≈∆«««¿

מת.49) כמו שהאבר היינו מת", "משמש הגמרא בלשון
א.50) יח, בבית 51)שבועות שהיא זמן כל כהן בת

לפסול  נבעלה ואם תרומה. לאכול מותרות כהן ואשת אביה,
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ו תרומה מלאכול נפסלה - לה
גם  מת, באבר שימש לה הפסול שאם כאן, רבינו ומשמיענו

כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא
וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגידֿמשנה). מרדות

.·È˜qÚ˙Ók ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰53ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L Èt54·iÁ -55ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ÔÎÂ . ƒ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»ƒ

˙BiM·e56‡È‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¬»«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ
‰˙Ó57ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌeÏkÓ ¯eËt - ≈»»ƒ¿¿≈»ƒ«¿«»≈»ƒ

‰Ù¯h‰ ÏÚ ‡a‰Â .¯eËt ‡e‰L58ÌÚ ·ÎML B‡ , ∆»¿«»««¿≈»∆»«ƒ
‡e‰ ÈÁ ;·iÁ - ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a59BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»«»«««ƒ∆
ËÁL elÙ‡Â .‰Ê ÈÏÁÓ ˙eÓÏ60ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ ÈL da »≈…ƒ∆«¬ƒ»«»¿≈ƒ»ƒ«¬«ƒ

„Ú B‡ ˙eÓzL „Ú ,·iÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ƒ¿«¿∆∆«»»∆»«»«∆»«
.dL‡¯ ÊÈziL∆«ƒ…»

שנתכוין 53) מפרשים, ויש עליה. ובא לביאה נתכוין שלא
(מגידֿמשנה). אחותו לו ונזדמנה ובשאר 54)לאשתו

יט.). (כריתות מקרבן פטור המתעסק - קרבן,55)עבירות
נהנה", שכן חייב ועריות, בחלבים "המתעסק שם: בגמרא
לענין  אלא אינו זה וכל איסור, ממעשה לו באה שההנאה
והתראה  במזיד אלא עונשין אין מלקות או מיתה אבל קרבן,

וחייב 56)(מגידֿמשנה). חטא כלומר, חייב. מתעסק
והם  שוגגים, לאוין בחייבי קרבן אין כי השמים, מן עונש

ראב"ד. וראה (כסףֿמשנה). מכלום יבמות 57)פטורים
ב. א.58)נה, עח, ב.59)סנהדרין קכ, יבמות

על 60) ומקורות (חידושים חייב" "והרובעה ב: קכא, חולין
מהרש"ש). הרמב"ם

.‚ÈLÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰¯eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»
·iÁ - ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»

ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k B‡ ‰˙ÈÓ61, ƒ»»≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡- ‰fÓ ‰˙e ∆»ƒ≈»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL È¯‰62‰M‡ ÔÎÂ . ¬≈¿≈∆¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÏB„‚63 ¿»∆»»∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ˙·iÁ ‡È‰ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»
ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;¯eËt ‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ«¿¿»¿ƒ»»∆≈«»ƒ

.ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰hÓÏe¿«»¿≈∆¿ƒ

ב.61) מד, נדה עונשין, בת אינה בפירוש 62)קטנה
מסיני". למשה הלכה הדבר "וזה כתוב: שם לרבינו המשנה
עקיבא. דרבי במעשה א. מה, שם מגמרא משמע וכן

א.63) מה, שם

.„ÈÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ¯ÎÊ ‡È·‰ B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰«»««»»≈ƒ»»»»≈»
‰¯Ú‰L64;ÌÈÏ˜Ò - ÌÈÏB„b Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ , ∆∆¡»ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

B‡ ÏÚBa ‰È‰L ÔÈa - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«≈∆»»≈
ÏÚ·65„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ66,Ï˜Ò BÓˆÚ ÏÚ B‡È·‰ B‡ ÂÈÏÚ ‡aL ‰Ê - »«¿»∆∆»»»¡ƒ««¿ƒ¿»
¯eËt ÔËw‰Â67¯Îf‰ ‰È‰ Ì‡Â .68˙BÁt B‡ ÚLz Ôa69 ¿«»»»¿ƒ»»«»»∆≈«»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -70ÏB„b‰ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯Â . ¿≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««»
˙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)
 ֿ (מגיד 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∆«¿≈»
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‰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«¬»»
.·B¯˜ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿»»¿»∆∆»

ÔÈ˜BÁÂ ÔÈÏ˜BÒÂ ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ˜ÏÓe92.BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ «¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¬»»
‡·e ,Bn‡ B‡ Bza B‡ B˙BÁ‡ BfL ˜ÊÁ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆À¿«∆¬ƒƒ»

 B‡ Û¯O B‡ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ‰ÈÏÚ,Ï˜Ò »∆»¿≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»
B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»»¿»∆ƒ¬
‰M‡a ‰OÚÓe .„·Ïa ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,Bz· B‡ Bn‡ B‡ƒƒ∆»«¬»»ƒ¿««¬∆¿ƒ»
,dÙ˙k ÏÚ dÏ ·k¯Ó ˜BÈ˙Â ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙‡aL ˙Á‡««∆»ƒ»«ƒ¿ƒÀ¿»»«¿≈»
‰e‡È·‰Â ,‰ÈÏÚ ‡·e ,da ‡e‰L ˙˜ÊÁa ezÏÈc‚‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆¿«∆¿»»»∆»∆¡ƒ»
‰¯Bz ‰cM ‰Ó :‰Ê ÔÈ„Ï ‰È‡¯ .‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿»»¿»»¿ƒ∆«∆»»»
‰È‡¯ eÏ ÔÈpÓe .˙ÓeiL ÂÈ·‡ ‰kÓe ÂÈ·‡ Ïl˜Óaƒ¿«≈»ƒ«≈»ƒ∆«ƒ«ƒ»¿»»

‰˜ÊÁa ‡l‡ ?ÂÈ·‡ ‰fL ‰¯e¯a93ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ck . ¿»∆∆»ƒ∆»«¬»»»¿»¿ƒ
.‰˜ÊÁa«¬»»

א.92) פ, ה"י.93)קדושין פ"ד, קידושין 'ירושלמי'

.‡Î:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ««»≈
‰˜ÊÁ‰ Ì‡ ,ÈÏÚa ‰Ê :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÈzL‡ ˙‡Ê…ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒÀ¿¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa94‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ - BzL‡ ‡È‰L95; »ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ»∆»
ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ï·‡¬»¿«¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ

LÈ‡ ˙L‡96. ≈∆ƒ

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
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קפג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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«¬»»
.·B¯˜ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿»»¿»∆∆»

ÔÈ˜BÁÂ ÔÈÏ˜BÒÂ ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ˜ÏÓe92.BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ «¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¬»»
‡·e ,Bn‡ B‡ Bza B‡ B˙BÁ‡ BfL ˜ÊÁ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆À¿«∆¬ƒƒ»

 B‡ Û¯O B‡ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ‰ÈÏÚ,Ï˜Ò »∆»¿≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»
B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»»¿»∆ƒ¬
‰M‡a ‰OÚÓe .„·Ïa ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,Bz· B‡ Bn‡ B‡ƒƒ∆»«¬»»ƒ¿««¬∆¿ƒ»
,dÙ˙k ÏÚ dÏ ·k¯Ó ˜BÈ˙Â ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙‡aL ˙Á‡««∆»ƒ»«ƒ¿ƒÀ¿»»«¿≈»
‰e‡È·‰Â ,‰ÈÏÚ ‡·e ,da ‡e‰L ˙˜ÊÁa ezÏÈc‚‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆¿«∆¿»»»∆»∆¡ƒ»
‰¯Bz ‰cM ‰Ó :‰Ê ÔÈ„Ï ‰È‡¯ .‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿»»¿»»¿ƒ∆«∆»»»
‰È‡¯ eÏ ÔÈpÓe .˙ÓeiL ÂÈ·‡ ‰kÓe ÂÈ·‡ Ïl˜Óaƒ¿«≈»ƒ«≈»ƒ∆«ƒ«ƒ»¿»»

‰˜ÊÁa ‡l‡ ?ÂÈ·‡ ‰fL ‰¯e¯a93ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ck . ¿»∆∆»ƒ∆»«¬»»»¿»¿ƒ
.‰˜ÊÁa«¬»»

א.92) פ, ה"י.93)קדושין פ"ד, קידושין 'ירושלמי'

.‡Î:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ««»≈
‰˜ÊÁ‰ Ì‡ ,ÈÏÚa ‰Ê :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÈzL‡ ˙‡Ê…ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒÀ¿¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa94‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ - BzL‡ ‡È‰L95; »ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ»∆»
ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ï·‡¬»¿«¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ

LÈ‡ ˙L‡96. ≈∆ƒ

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
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.‡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
(יבמות  אב צד יש כאן שגם - התורה מן ערוה שהיא -

ה"ה.14)כא.). פ"א אישות -15)הל' ב ה, מכות
ט). יח, (ויקרא אמך" בת או אביך בת "אחותן שנאמר:

.‚‡È‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a«≈∆»ƒ∆ƒ¬≈»ƒ¬≈ƒ
˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆
LÈ‡Ó ˙a dÏ LÈÂ ,‰M‡ ÂÈ·‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡»ƒ¬»ƒ»»»ƒƒ»¿≈»«≈ƒ

BÏ ˙¯zÓ ˙a‰ d˙B‡ - ¯Á‡16.ÂÈ·‡ ˙„ÏBÓ BÊ ÔÈ‡L ; «≈»««À∆∆∆≈∆∆»ƒ
‡Ï‰Â17˙a :¯Ó‡ ‰nÏÂ ,‰ÈÏÚ ·iÁ B˙BÁ‡ ÌeMÓ «¬…ƒ¬«»»∆»¿»»∆¡««

‰Ê ÌeMÓ Û‡ ‰ÈÏÚ ·iÁÏ ?EÈ·‡ ˙L‡18. ≈∆»ƒ¿«≈»∆»«ƒ∆

מאיש 16) אפילו "יכול יא: פרק סוף קדושים כהנים', 'תורת
אביך". מולדת תלמודֿלומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב. אשת בת משום

.„ÂÈ·‡ ˙‡eO ˙a ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬∆ƒ«¿«»ƒ
˙Á‡Â ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ∆¿«¬¿¿««
ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿««≈∆»ƒ¬»ƒ»«»ƒ

- ‰ÈÏÚ ‡·e ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ƒ»ƒ»»¿ƒƒ∆»«»»∆»
B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡19˙a ÔÈ‡L ;„·Ïa ≈«»∆»ƒ¬ƒ¿«∆≈«

.ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a ‰Òe‡‰»¬»«≈∆»ƒ

בה"ב.19) כמבואר

.‰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¿¬≈≈
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˙¯Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :¯Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈
Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯OÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙ¯O ‰Â¯Ú‰Â ‡e‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰Ù¯O ÌL ÔÈ‡ - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»

למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי ופסק עקיבא, ורבי ישמעאל דרבי פלוגתא - ב
(מגידֿמשנה). מחבירו" עקיבא כרבי "הלכה הכלל: לפי
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי שם: שאמרו ומה
קרא  ביתֿדין למיתות וביחס כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב, בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אףֿעלֿפי בעלמא", איסורא אל . . . שכב

שם). ו'מאירי' לסנהדרין, הרמ"ה כל 32)(חדושי
(סנהדרין  מחמותו נלמדו זו, בהלכה המפורטות הקרובות
שריפה, בה אין אשתו מיתת לאחר שבחמותו וכיון עו.) עה.
(מגידֿמשנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הואֿהדין

.Ë‡ ÔÎÂ˙eÓzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú - BzL‡ ˙BÁ ¿≈¬ƒ¿∆¿»»»«∆»
BzL‡33dn‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa .34,‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ƒ¿≈¬»≈ƒ»≈¬»≈»ƒ»

˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa35.ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»»»

בחייה"33) . . . תקח לא אחותה אל "ואשה שכתוב:
יח). יח, א.34)(ויקרא נה, שביארנו 35)יבמות וכמו

אלו. בקרובות לאישות צורך דאין למעלה:

.ÈÔB„Êa ÔÈa ,el‡ ÌÈL Ú·MÓ ˙Á‡ ÌÚ Û‡Â ¯·Ú»«¿»«ƒ««ƒ∆«»ƒ≈≈¿»
˙Èa ˙˙ÈÓa ˙Ù‡Bp‰Â ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»««ƒ∆¿«∆∆¿ƒ«≈

ÂÈÏÚ BzL‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ˙¯Îa B‡ ÔÈc36ıeÁ ; ƒ¿»≈…∆∆¿»ƒ¿»»
B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡Ó37BÓk ,ÂÈÏÚ BzL‡ ˙¯ÒB‡ ‡È‰L , ≈¬¬»∆ƒ∆∆ƒ¿»»¿

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL38. ∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ

אחותה 36) שכיבת ואין אוסרתה, "שכיבתה א: צה, שם
המבואר 38)שם.37)אוסרתה". האופן באותו כלומר,

ארוסתו  שאחות במקום היינו חֿי, הלכה גירושין מהל' בפ"י
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע כגון גט, צריכה
שם  (ראה גט צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחרֿכך
נושא  יאמרו שמא ארוסתו, עליו נאסרה ולפיכך הטעם),
אינה  בזנות, ארוסתו אחות על בא אם אבל גרושתו, אחות
השגת  מסולקת ובזה עליו, ארוסתו אוסרת ואינה גט, צריכה

(מגידֿמשנה). הראב"ד

.‡ÈÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡Ï - ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚBa‰«≈ƒ»∆∆¿…∆∆¿»»
‰È˙B·B¯˜39Ï·‡ .e¯Ó‡L ÌÈL Ú·M‰ Ô‰L , ¿∆»∆≈«∆«»ƒ∆»«¿¬»

e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ40˙Á‡ ‡OÏ ‰M‡ ÌÚ Û‡pL ÈÓ ÏÚ ¬»ƒ»¿«ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»««
‰Bf‰L ÔÓÊ Ïk ‰È˙B·B¯˜ ÌÈL Ú·M‰ ÔÓƒ«∆«»ƒ¿∆»»¿«∆«»

˙Ói˜41¯w·Ï ‰È˙B·B¯˜Ï ‰‡a ‰Bf‰L ÈtÓ ; «∆∆ƒ¿≈∆«»»»ƒ¿∆»¿«≈
‡B·ÈÂ ,da Òb BaÏÂ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó ‡e‰Â ,Ô˙B‡»¿ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«»¿»
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Â¯Ú‰ ÏÚ·iL ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»∆ƒ¿«»∆¿»¿…∆»¬ƒ

ÔÚË42‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ÏÚ43˙Á‡ ƒ¿»«ƒ»¬≈∆…ƒ»««
Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÚËpL BÊ ˙eÓzL „Ú ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»«∆»∆ƒ¿»»∆»¿ƒ

Òk44.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰È˙B·B¯˜ ÌÚ ‰fL ‰·B¯w‰ »««¿»∆»»ƒ¿∆»…ƒ

א.39) צז, מדרבנן.40)יבמות על 41)שם: בגמרא שם

שהזונה  לאחר היינו לכתחילה, נושאין האומרת: המשנה
צז.).42)מתה. שם (רש"י קול עליו ויצא נחשד

א.43) כו, ה.44)שם ד, פרק יבמות תוספתא

.·ÈdnÚ Ú¯ ÌL BÏ ‡ˆiL B‡ ‰Â¯Ú ÏÚ ÔÚËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«∆¿»∆»»≈«ƒ»
„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'תשע"ח  טבת ה' ש"ק 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
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קפה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙¯Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :¯Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈
Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯OÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙ¯O ‰Â¯Ú‰Â ‡e‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰Ù¯O ÌL ÔÈ‡ - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»

למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי ופסק עקיבא, ורבי ישמעאל דרבי פלוגתא - ב
(מגידֿמשנה). מחבירו" עקיבא כרבי "הלכה הכלל: לפי
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי שם: שאמרו ומה
קרא  ביתֿדין למיתות וביחס כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב, בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אףֿעלֿפי בעלמא", איסורא אל . . . שכב

שם). ו'מאירי' לסנהדרין, הרמ"ה כל 32)(חדושי
(סנהדרין  מחמותו נלמדו זו, בהלכה המפורטות הקרובות
שריפה, בה אין אשתו מיתת לאחר שבחמותו וכיון עו.) עה.
(מגידֿמשנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הואֿהדין

.Ë‡ ÔÎÂ˙eÓzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú - BzL‡ ˙BÁ ¿≈¬ƒ¿∆¿»»»«∆»
BzL‡33dn‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa .34,‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ƒ¿≈¬»≈ƒ»≈¬»≈»ƒ»

˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa35.ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»»»

בחייה"33) . . . תקח לא אחותה אל "ואשה שכתוב:
יח). יח, א.34)(ויקרא נה, שביארנו 35)יבמות וכמו

אלו. בקרובות לאישות צורך דאין למעלה:

.ÈÔB„Êa ÔÈa ,el‡ ÌÈL Ú·MÓ ˙Á‡ ÌÚ Û‡Â ¯·Ú»«¿»«ƒ««ƒ∆«»ƒ≈≈¿»
˙Èa ˙˙ÈÓa ˙Ù‡Bp‰Â ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»««ƒ∆¿«∆∆¿ƒ«≈

ÂÈÏÚ BzL‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ˙¯Îa B‡ ÔÈc36ıeÁ ; ƒ¿»≈…∆∆¿»ƒ¿»»
B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡Ó37BÓk ,ÂÈÏÚ BzL‡ ˙¯ÒB‡ ‡È‰L , ≈¬¬»∆ƒ∆∆ƒ¿»»¿

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL38. ∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ

אחותה 36) שכיבת ואין אוסרתה, "שכיבתה א: צה, שם
המבואר 38)שם.37)אוסרתה". האופן באותו כלומר,

ארוסתו  שאחות במקום היינו חֿי, הלכה גירושין מהל' בפ"י
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע כגון גט, צריכה
שם  (ראה גט צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחרֿכך
נושא  יאמרו שמא ארוסתו, עליו נאסרה ולפיכך הטעם),
אינה  בזנות, ארוסתו אחות על בא אם אבל גרושתו, אחות
השגת  מסולקת ובזה עליו, ארוסתו אוסרת ואינה גט, צריכה

(מגידֿמשנה). הראב"ד

.‡ÈÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡Ï - ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚBa‰«≈ƒ»∆∆¿…∆∆¿»»
‰È˙B·B¯˜39Ï·‡ .e¯Ó‡L ÌÈL Ú·M‰ Ô‰L , ¿∆»∆≈«∆«»ƒ∆»«¿¬»

e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ40˙Á‡ ‡OÏ ‰M‡ ÌÚ Û‡pL ÈÓ ÏÚ ¬»ƒ»¿«ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»««
‰Bf‰L ÔÓÊ Ïk ‰È˙B·B¯˜ ÌÈL Ú·M‰ ÔÓƒ«∆«»ƒ¿∆»»¿«∆«»

˙Ói˜41¯w·Ï ‰È˙B·B¯˜Ï ‰‡a ‰Bf‰L ÈtÓ ; «∆∆ƒ¿≈∆«»»»ƒ¿∆»¿«≈
‡B·ÈÂ ,da Òb BaÏÂ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó ‡e‰Â ,Ô˙B‡»¿ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«»¿»
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Â¯Ú‰ ÏÚ·iL ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»∆ƒ¿«»∆¿»¿…∆»¬ƒ

ÔÚË42‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ÏÚ43˙Á‡ ƒ¿»«ƒ»¬≈∆…ƒ»««
Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÚËpL BÊ ˙eÓzL „Ú ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»«∆»∆ƒ¿»»∆»¿ƒ

Òk44.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰È˙B·B¯˜ ÌÚ ‰fL ‰·B¯w‰ »««¿»∆»»ƒ¿∆»…ƒ

א.39) צז, מדרבנן.40)יבמות על 41)שם: בגמרא שם

שהזונה  לאחר היינו לכתחילה, נושאין האומרת: המשנה
צז.).42)מתה. שם (רש"י קול עליו ויצא נחשד

א.43) כו, ה.44)שם ד, פרק יבמות תוספתא

.·ÈdnÚ Ú¯ ÌL BÏ ‡ˆiL B‡ ‰Â¯Ú ÏÚ ÔÚËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«∆¿»∆»»≈«ƒ»
„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'תשע"ח  טבת ה' ש"ק 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
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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

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
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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¿»»

¯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
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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¿»»

¯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

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

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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¿∆»
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˙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.
 ֿ דיבור 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
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
 ֿ ואףֿעל 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,
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˙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.
 ֿ דיבור 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
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
 ֿ ואףֿעל 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,
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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»
:‰¯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¿«
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d`iaקצ ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜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«

‰¯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¿»¬»»

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



קצי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜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«

‰¯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¿»¬»»
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,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«¿≈

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¿»¿»≈∆»
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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¿»«¿»«¿

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»
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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¿»«¿»«¿

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»
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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,
 ֿ שתים 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»¿«»≈
- ‰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…»¿»««»
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dfefnקצד zekld - dad` xtq - elqk h"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah 'dÎelqk h"k -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו כ"ט ראשון יום

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
חמיׁשי  1ּפרק

ספר אהבה -הלכות מזוזה 
¤¤£¦¦

בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים כיצד
רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.‡‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2,˙BiL¯Ù ÈzL ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈ¯Èa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»

ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂ¯Â ‰hÓlÓ ÁÂ¯ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ
Ô¯tˆ4‰¯Lk - ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d·˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»

·Êk ‰pNÚÈ ‡lL „·Ï·e6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»
‰ÏeÒt - ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d·˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«

¯„q‰10‰ÏeÒt - ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»
‰ÏeÒt ,Ô¯ÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙B¯BÚ ÈLa d·˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»

Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆
‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈

‰M„wÓ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»
.‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ¬»ƒ¿À»«»

עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי
ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי הרבים, לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י"ג). הלכה ו, פרק לב 4)עמוד.3)לקמן דף (מנחות
דפי  הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס
צריך  שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה
גויל  מוקפות השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא

שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות
בשני  שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע העליונה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע".10) אם "והיה לפני "שמע, בתורה הכתוב
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק מגילה ירושלמי

ט). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
לב  דף (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף, בסוף "והיה תורה פרשת למטה לכתוב להוסיף
פרשיות  שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על מזוזה לכתוב

מלמעלה 14) האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף, דף ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף (שבת

.·‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙L¯t ÔÈaL ÁÂ¯ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰L¯t 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Lk - ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰¯Bz‰17ÔÈbza ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה השיטה בתחילת
לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
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קצה dfefn zekld - dad` xtq - elqk h"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah 'dÎelqk h"k -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו כ"ט ראשון יום

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
חמיׁשי  1ּפרק

ספר אהבה -הלכות מזוזה 
¤¤£¦¦

בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים כיצד
רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.‡‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2,˙BiL¯Ù ÈzL ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈ¯Èa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»

ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂ¯Â ‰hÓlÓ ÁÂ¯ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ
Ô¯tˆ4‰¯Lk - ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d·˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»

·Êk ‰pNÚÈ ‡lL „·Ï·e6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»
‰ÏeÒt - ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d·˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«

¯„q‰10‰ÏeÒt - ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»
‰ÏeÒt ,Ô¯ÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙B¯BÚ ÈLa d·˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»

Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆
‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈

‰M„wÓ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»
.‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ¬»ƒ¿À»«»

עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי
ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי הרבים, לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י"ג). הלכה ו, פרק לב 4)עמוד.3)לקמן דף (מנחות
דפי  הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס
צריך  שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה
גויל  מוקפות השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא

שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות
בשני  שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע העליונה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע".10) אם "והיה לפני "שמע, בתורה הכתוב
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק מגילה ירושלמי

ט). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
לב  דף (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף, בסוף "והיה תורה פרשת למטה לכתוב להוסיף
פרשיות  שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על מזוזה לכתוב

מלמעלה 14) האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף, דף ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף (שבת

.·‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙L¯t ÔÈaL ÁÂ¯ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰L¯t 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Lk - ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰¯Bz‰17ÔÈbza ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה השיטה בתחילת
לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
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תשע  כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע" פרשת שאין
מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי  "והיה ש"קדש" מפני בתורה? סמוכות שאינן פי ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע" אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי 18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות

ח). הלכה ב,

.‚˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ Ú·L da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»
Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«

Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰L¯Ùe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı¯‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d·˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú¯‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeË¯N·20ÛÈÒB‰L B‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
תגין  שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן
בראש  בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף (מנחות
"בלא  רש"י: ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי  על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח). אור

.„„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ·˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ·˙BkL el‡ Ï·‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ

˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„B·ÚÂ B˙·‰‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ‰p‰Ó‰ ¯·„ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף דברים פרשת וב"זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים

(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,
ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות

טוב  יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות
בא  "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי
לגופו 26)מזוזה. סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי הם  וצרכיו, הגוף חיי
המכה  על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא
רפואת  תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף
וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי על ואף הבא לעולם חלק להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז "כוז"ו מבחוץ
לאותיות  בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים,
רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי
רבינו  לו שלח במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח
יקרת  מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך
שאני  דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל
עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו,

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק (משלי שנאמר

.‰ÔÈa ,‰B¯Á‡ ‰ËÈLa 'ı¯‡‰ ÏÚ' ·zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡¯a29ÌÈ¯ÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı¯‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈ¯NÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ ·zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡¯aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰B¯Á‡ ‰ËÈL L‡¯a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈ¯·c‰ ,'‰ ,ÚÓL :¯„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎL·e ,EÈ·Ï30,‰¯BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„·‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,·NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı¯‡‰ ÏÚ ,¯L‡ ,EÈ¯ÚL·e ,C¯ca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
זה  אבל אצלנו]. שמופיע [כפי השיטה" "באמצע כתוב:
נתנו  ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק (תהילים הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז
נכתב  הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק
"כימי  כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים",
מ"כימי  הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק
ימיכם. יאריכו מהארץ השמים שכמרחק לומר השמים"

בראש 30) חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר
סתומה. זו פרשה לעשות כדי זו, השיטה
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.Â‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL ¯Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡¯Ó ‡¯˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
˙¯ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,¯·c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»

eÊÓ Ï‡ d˙B‡ ¯aÁÓe¯ÙBÁ B‡ ,¯ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈
da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב; עמוד לג דף (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.Ê:‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈ·wL ,d˙·È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי"ף עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה

מזוזה. קביעת על

.ÁÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt -38.‰Úe·˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ È¯Á‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï -40¯ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,¯‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈL¯w‰ ÁÈ¯·k41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt - ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt -43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ ¯aÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ
˙ÚÈ·˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«

Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת ב).38)בגובה עמוד לב דף על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה שהכניס
ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח,42)"העביר בעומק הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס "על 43)ושם זו שאין ב) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב
משום  פסולה מצוה, לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע
לקמן  וראה ב) עמוד לג דף (מנחות העשוי" מן ולא "תעשה

טז). הלכה א, (פרק ציצית הלכות

.ËÚe·Ma ÌÈÓÚt ˙˜c· „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa¯47Ï·Bia ÌÈÓÚt -48‰Ú¯˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe·˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙·˜¯Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים

שם). רש"י (לשון חבריי יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב
בכלל. הבדיקה

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰Èz·Ï ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆

˜„eÙa ¯c‰Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ¯ÎBN‰53Œı¯‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ ¯eËt ,Ï‡¯NÈ54Ï·‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ˙Èa ¯ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב:
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
לד  דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו'

ב). עמוד כ דף ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל
א). עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף חייבת,

מחנך 52) האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון
א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם

י). הלכה י"א, פרק נחלות הלכות מלון.53)והשווה
נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי

ו  עראי דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב חשובה לא
אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא בקושי הלכך
מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות

שם). רש"י (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.‡È‰ÊeÊÓ ‡È·‰Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ ,B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙·BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ ¯c‰ ˙·BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È· ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È¯‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם
בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב). עמוד קא דף שם הגוי 59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

ה'תשע"ח  כסלו ל' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיתחייב 1) כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.‡Ba ¯c‰ ·iÁ˙È CkŒ¯Á‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
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קצז dfefn zekld - dad` xtq - elqk 'l ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL ¯Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡¯Ó ‡¯˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
˙¯ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,¯·c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»

eÊÓ Ï‡ d˙B‡ ¯aÁÓe¯ÙBÁ B‡ ,¯ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈
da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב; עמוד לג דף (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.Ê:‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈ·wL ,d˙·È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי"ף עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה

מזוזה. קביעת על

.ÁÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt -38.‰Úe·˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ È¯Á‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï -40¯ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,¯‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈL¯w‰ ÁÈ¯·k41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt - ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt -43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ ¯aÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ
˙ÚÈ·˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«

Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת ב).38)בגובה עמוד לב דף על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה שהכניס
ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח,42)"העביר בעומק הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס "על 43)ושם זו שאין ב) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב
משום  פסולה מצוה, לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע
לקמן  וראה ב) עמוד לג דף (מנחות העשוי" מן ולא "תעשה

טז). הלכה א, (פרק ציצית הלכות

.ËÚe·Ma ÌÈÓÚt ˙˜c· „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa¯47Ï·Bia ÌÈÓÚt -48‰Ú¯˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe·˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙·˜¯Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים

שם). רש"י (לשון חבריי יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב
בכלל. הבדיקה

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰Èz·Ï ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆

˜„eÙa ¯c‰Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ¯ÎBN‰53Œı¯‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ ¯eËt ,Ï‡¯NÈ54Ï·‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ˙Èa ¯ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב:
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
לד  דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו'

ב). עמוד כ דף ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל
א). עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף חייבת,

מחנך 52) האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון
א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם

י). הלכה י"א, פרק נחלות הלכות מלון.53)והשווה
נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי

ו  עראי דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב חשובה לא
אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא בקושי הלכך
מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות

שם). רש"י (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.‡È‰ÊeÊÓ ‡È·‰Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ ,B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙·BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ ¯c‰ ˙·BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È· ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È¯‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם
בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב). עמוד קא דף שם הגוי 59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

ה'תשע"ח  כסלו ל' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיתחייב 1) כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.‡Ba ¯c‰ ·iÁ˙È CkŒ¯Á‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
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¯eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ¯ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»
˙Bn‡ Úa¯‡ B· ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓ2ÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««

Bn‡ Úa¯‡˙3˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,¯˙È B‡4, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿
ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ5‰¯˜z BÏ ‰È‰˙Â ,6BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿

,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b ¯ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈
ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂ7Ì„‡ ˙¯È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,8ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»

„B·k ˙¯È„Ï9Ú·˜ ˙¯È„Ï ÈeNÚÂ ,10. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

ãycew zegiyn zecewpã

."zezlc el eidie"

למזוזה, תנאי אינה שדלת וכתב, השיג כאן הראב"ד אבל
במזוזה. חייב דלת אין אם ואף

הרמב"ם  הדלת, בגדר הוא מחלוקתם שטעם לומר ויש
חלק  היא וממילא ויציאה, לפתיחה עשויה שהדלת סבר
אבל  במזוזה, חייב ואינו בשער חסר דלת אין ואם מהשער,
ואינה  השער לסתימת רק עשויה שהדלת סבר הראב"ד

במזוזה. השער חייב דלת אין אם גם ולכן ממנו, חלק
(446 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

הפתח,4)ברוחב.3)באורך.2) צדי משני עמודים
פתחי. מזוזות לשמור לד): ח, (משלי קורה 5)ככתוב

לפתח. מקורה.6)מעל יהיה לבתי 7)שהבית פרט
קודש. שהם וכיו"ב ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי, ובית המרחץ

ה"ט. בסמוך וכיו"ב,10)כמבואר החג לסוכת פרט
האלו  התנאים עשרת וכל קבע, לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.·¯eËt ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓ11ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa¯‡12ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ¯ ÏÚ13ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa ·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב זה שאין
ג:).·Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו

ויש  אמות, מארבע יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע על ארבע לרבע כדי בעודף
"אע"פ  מפרשים: ויש רוקח'). ('מעשה עגול מבית יותר
נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב"ב כמבואר בית, נקרא נגעים לענין

שמח'). ('אור ה"ו פ"יד, צרעת טומאת

.‚ÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰¯„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜˙Â14Áe¯a ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ15˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰¯˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ16‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ
‰¯eËt ,˙Èa ˙È·˙k17el‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈

.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ"ז).14) פ"ח, (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע"ב. רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע

.„‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙Èa18ÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡ - ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
·iÁ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˙BÊeÊn‰ d·‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa19,ÌÈ¯eËt ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ20. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף. המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף ואתה טפחים, עשרה
שתשמש  לכיפה שאיֿאפשר משקוף, לך חסר שוב המזוזות,
דברי  בהבנת רפד, סי' ליו"ד (ט"ז כאחד ומשקוף מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.‰¯eËt ,‰¯˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa21‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - ‰¯˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰¯˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èe¯w‰ ‰È‰22.‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚ·B˜ CkŒ¯Á‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe23. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי "פתחי ע"ב: לג, מנחות
שאין  שם רש"י של השני וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע בקירוי ויש
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח, הדלתות עמידת אחרי אלא המזוזה חיוב שאין ע"א.
שהשער  ידוע והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי הדלתות, עמידת לפני הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי מצוה, לידי שתבוע קודם

ה"ח. פ"ה, לעיל ראה העשוי". מן

.Â˙Èa‰Œ¯‰24˙BÎLl‰ ,25˙B¯ÊÚ‰Â26˙BiÒÎŒÈz·e , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈ¯eËt ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL¯„ÓŒÈz·e»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

L„˜ Ô‰L27ÔÈÁ¯B‡‰L ,ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ
ÔÈ¯c28,ÔÈk¯k ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ

‰¯Èc ˙Èa B· ‰È‰ Ì‡29·iÁ ,30eÈ‰L ÌÈ¯ÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»
˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜na31¯BwÈ ¯ÚMÓ ıeÁ ,32 «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»

ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂ33ÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈
˙Ú·La ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯ÈcŒ˙È· ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«

‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ34. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי
יז). מ, (יחזקאל הכתוב והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
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בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי  של מדרשו בית אמרו: ה"יב) פ"ב, (מגילה וב'ירושלמי'
מרוטנבורג  מאיר רבי עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח היתה הצהרים

רפו). סי' האורחים 28)יו"ד להכניס משגת ידם שאין
בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע ואין רבים תושבים שהם כים

לעשות  יכולים האורחים, מן מעט טורח אלא מהם אחד
ה'נמוקי  (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע"ב;30)לשמש.29)יוסף' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי"ף שהם שער 32)לפי הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ"ד). פ"ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים
שמו. על דלתותיו ונקראו לח. ביומא כמבואר לדלתותיו,

בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי חדר
כדי  למלכות ממון נותנים היו הצדיק) שמעון (אחר שני
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי - פרהדרין ח:). (יומא פרהדרין

לפני 34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ"א). פ"א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב במזוזה, החייב
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי ה"ז.
ואולי  פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ
להגיה: או (כסףֿמשנה). כן לגרוס צריך רבינו בדברי גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי "ביתך" בכלל הוא הרי בה דר הגדול
פטור, זה הרי - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט.): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי
שבבבל" כנסיות בתי אלו - מעט" למקדש להם "ואהי

רפא). סי' יו"ד סופר' ('חתם

.ÊÔ·z‰ ˙Èa35˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,¯˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
˙B¯ˆB‡36- "E˙Èa" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆

EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa37,CÎÈÙÏ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ë¯t , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»
da ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ,¯˜a‰ ˙Ù¯38,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ì„‡ ˙¯È„Ï „eÁÈ da LÈ È¯‰L ,‰ÊeÊÓa ˙B·iÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
¯ÚLŒ˙Èa39˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡ ,40¯Èc‰Â ,‰pb‰Â ,41- ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ

‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt42. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»
el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈz· eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ -43. «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב והשומר החצר, שער לפני שעושים קטן בית

עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי לפני ארוך יציע
שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע"ב; שם,
ע"ב. מזוזה.43)לג, בהל' הרי"ף וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי לפרש נצטרך זה ולפי
שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈ¯ÂËÙאו

 ֿ (כסף לגינה הפתוח מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,
משנה).

.Á˙B¯ˆÁ È¯ÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏ44È¯ÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡B·Ó45˙BÈ„Ó È¯ÚL „Á‡Â ,46Ïk‰ ,˙B¯ÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈza‰ È¯‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈ·iÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz· ‰¯NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t47‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa ·iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ·iÁ48‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ¯ÚL :49 «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»

¯ˆÁÏ50.‰ÊeÊÓa ·iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»

מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע"פ וצר, צדדי רחוב
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י  (לשון הגר ארץ כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני  לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי  היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי שערי נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י"ג). סימן שבע' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י כנוסח
עשרה אחר: ע"ב.ÌÈ˙·.(48ונוסח לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב בית

.Ë˙È·e ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈ·h‰ ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ51˙È·e , ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»≈
È˜Ò¯a‰52ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ «À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»¿ƒ

„B·k ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L53‚Á ˙kÒ .54‚Áa55˙È·e ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»«ƒ
‰ÈÙÒaL56ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ¯ˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú·˜ ˙¯È„Ï57BfÓ ÌÈÙÏ BÊ , ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒƒ¿ƒƒ
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰BˆÈÁ‰ -«ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈»

‰Úe·˜58ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»
‰¯È„Ï ÌÈÚe·˜59. ¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע.52) וריחו עורות, עיבוד ע"א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו
שאינם  לפי במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת

רפו). סי' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג
שהסוכה 55) מפני ממזוזה. פטורה החג, ימי בשבעת אפילו

כי  קבוע שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי, דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י:). (יומא קבע לדירת הראוי קבוע בנין
בה  גר שהכהן אע"פ ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע. לדירת וראוי קבוע שבנינה מפני בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב): פ"ד, (מגילה ירושלמי
ימים". חרס 57)במפרשי כלי יוצרי של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע דר הוא
שם). וברש"י ח: (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא
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בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי  של מדרשו בית אמרו: ה"יב) פ"ב, (מגילה וב'ירושלמי'
מרוטנבורג  מאיר רבי עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח היתה הצהרים

רפו). סי' האורחים 28)יו"ד להכניס משגת ידם שאין
בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע ואין רבים תושבים שהם כים

לעשות  יכולים האורחים, מן מעט טורח אלא מהם אחד
ה'נמוקי  (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע"ב;30)לשמש.29)יוסף' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי"ף שהם שער 32)לפי הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ"ד). פ"ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים
שמו. על דלתותיו ונקראו לח. ביומא כמבואר לדלתותיו,

בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי חדר
כדי  למלכות ממון נותנים היו הצדיק) שמעון (אחר שני
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי - פרהדרין ח:). (יומא פרהדרין

לפני 34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ"א). פ"א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב במזוזה, החייב
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי ה"ז.
ואולי  פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ
להגיה: או (כסףֿמשנה). כן לגרוס צריך רבינו בדברי גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי "ביתך" בכלל הוא הרי בה דר הגדול
פטור, זה הרי - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט.): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי
שבבבל" כנסיות בתי אלו - מעט" למקדש להם "ואהי

רפא). סי' יו"ד סופר' ('חתם

.ÊÔ·z‰ ˙Èa35˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,¯˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
˙B¯ˆB‡36- "E˙Èa" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆

EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa37,CÎÈÙÏ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ë¯t , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»
da ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ,¯˜a‰ ˙Ù¯38,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ì„‡ ˙¯È„Ï „eÁÈ da LÈ È¯‰L ,‰ÊeÊÓa ˙B·iÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
¯ÚLŒ˙Èa39˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡ ,40¯Èc‰Â ,‰pb‰Â ,41- ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ

‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt42. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»
el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈz· eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ -43. «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב והשומר החצר, שער לפני שעושים קטן בית

עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי לפני ארוך יציע
שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע"ב; שם,
ע"ב. מזוזה.43)לג, בהל' הרי"ף וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי לפרש נצטרך זה ולפי
שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈ¯ÂËÙאו

 ֿ (כסף לגינה הפתוח מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,
משנה).

.Á˙B¯ˆÁ È¯ÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏ44È¯ÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡B·Ó45˙BÈ„Ó È¯ÚL „Á‡Â ,46Ïk‰ ,˙B¯ÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈza‰ È¯‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈ·iÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz· ‰¯NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t47‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa ·iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ·iÁ48‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ¯ÚL :49 «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»

¯ˆÁÏ50.‰ÊeÊÓa ·iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»

מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע"פ וצר, צדדי רחוב
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י  (לשון הגר ארץ כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני  לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי  היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי שערי נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י"ג). סימן שבע' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י כנוסח
עשרה אחר: ע"ב.ÌÈ˙·.(48ונוסח לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב בית

.Ë˙È·e ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈ·h‰ ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ51˙È·e , ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»≈
È˜Ò¯a‰52ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ «À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»¿ƒ

„B·k ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L53‚Á ˙kÒ .54‚Áa55˙È·e ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»«ƒ
‰ÈÙÒaL56ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ¯ˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú·˜ ˙¯È„Ï57BfÓ ÌÈÙÏ BÊ , ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒƒ¿ƒƒ
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰BˆÈÁ‰ -«ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈»

‰Úe·˜58ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»
‰¯È„Ï ÌÈÚe·˜59. ¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע.52) וריחו עורות, עיבוד ע"א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו
שאינם  לפי במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת

רפו). סי' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג
שהסוכה 55) מפני ממזוזה. פטורה החג, ימי בשבעת אפילו

כי  קבוע שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי, דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י:). (יומא קבע לדירת הראוי קבוע בנין
בה  גר שהכהן אע"פ ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע. לדירת וראוי קבוע שבנינה מפני בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב): פ"ד, (מגילה ירושלמי
ימים". חרס 57)במפרשי כלי יוצרי של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע דר הוא
שם). וברש"י ח: (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא
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זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע, תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב לבית הפתוח לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע תשמישו ביתֿשער כי ה"ז) (לעיל במזוזה חייב

רפו). סי' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה

.ÈBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ ·iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»̄ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ60˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ61¯„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL ¯„Á .‰ÊeÊÓa ·iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ·iÁ - ¯„Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ¯ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe·˜e ‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע"א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה
ירד  שלא כדי למטה, המעלות סביב מחיצות ארבע ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כיֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י (לשון במחיצות"

.‡È˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ· B‡ L¯„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
·iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ - B˙È·e≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓa62ÌÈz· ÈL ÔÈaL Á˙t .63¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
¯Èv‰64ÌL ,BnÚ ‰‡¯ ¯Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜65. ¿ƒ∆«¿»

ע"א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק כגון
מזה  פתח יש החולקת ובמחיצה לרחוב, פתוח פתח חלק
אתה  אין הנכנס, לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק מצד הכניסה, היא איפה יודע

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב

וברש"י).

.·ÈÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙t66CeÓq‰ ÁÙha ,67LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯ÚM‰ d·b ÏL ÔBÈÏÚ‰68,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ·˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁ¯iL ,‡e‰Â ;‰¯Lk69. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ·˜Ï CÈ¯ˆÂ70dÚ·˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa ·iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙È·e .‰ÏeÒt - Ï‡ÓNÓ71. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»

השער 66) סגירת מקום כתוב, "בשעריך" שהרי מבחוץ, ולא
ל  (ראה לב:). (מנחות הפתח חלל ה"ח),וזה פ"ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח מזוזת לרוחב שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי יוצאים והמדקדקים

רפט). סי' יו"ד (רמ"א כדי 67)ובאלכסון הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע שנאמר:

ששם  הזרוע בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע
(כסףֿמשנה). טפח ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני 71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב: שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב רבינו ואיחר (שם). לחיות
בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני הפרק, בראש
לומר, ותירצו: לי? למה "ביתך" במזוזה, חייב השותפים
סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס, מימין ביאתך דרך

(כסףֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.‚È˙·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰72„ÈÓz73„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙·‰‡ ¯kÊÈÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ ¯BÚÈÂ74ÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ ¯·c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ¯„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ ¯eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈ¯LÈÓ75BÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚·a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚB¯Ê·e BL‡¯a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È¯‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa¯ ÔÈ¯ÈkÊÓ76B˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :¯Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ77.ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י).72) פ"ה, (לעיל נשים בין אנשים ביום 73)בין גם
בלילה. התמידי.74)וגם ע"ב.75)עיסוקו מג, מנחות

עליו 77)המצוות.76) קראו שם וחז"ל החטא. מן ימלטם
לא  ומזוזה) ציצית (תפילין, המשולש "והחוט הפסוק:

ינתק". במהרה

ה'תשע"ח  טבת א' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק
-dad̀xtqzFklddxFYxtq

¤¤§¦¦
¦§¥¤̈

מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב
ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ְִֶומשנה

הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.‡LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2·zÎÏ Ï‡¯NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰¯ÈL da LiL ,‰¯Bz ÌÎÏ e·˙k :¯ÓBÏk ;"‰¯ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ3˙BiL¯t ˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,4. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ ·zÎÏ5dÏa˜ el‡k ‡e‰ È¯‰ ,B„Èa B·˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
ÈÈÒŒ¯‰Ó6ÔÈ·˙Bk ÌÈ¯Á‡ ,·zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ

dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏ7È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈
BlÎ B·˙k el‡k ‡e‰8. ¿ƒ¿»À

שהרי 2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט
"כתבו  ככתוב: בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני את ולמדה לכם...
תרי"ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ"א, ת"ת הל' לעיל  כמבואר
 ֿ מצוות מנין בסוף לרבינו, המצוות' ב'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב אפשר ואי
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ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"
האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,

ÌÎÏנאמר: Â·˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב עליכם
ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני  אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,

בספרים בקראם נפשם תקוץ פן שיניחו ישראל, הישנים
תרי"ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות

השוק  מן מצוה כחוטף השוק מן ספרֿתורה "הלוקח ע"א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח כמי כלֿכך גדול שכר לו (אין
מקום  שיש סיני". מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
כדי  במדבר ללכת טורח היה כן זה, טורח שטרח כמו לומר

שם). יוסף' ('נמוקי סיני מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני מאירה מתוקנת הגהה כי ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי"). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב המסילה מן הוגה כאשר ככתוב: וסילוק,
והדפוס  שבכתב והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי

ס"ת). הל' טוב' יום ולדעת 8)('מעדני שם. מנחות,
מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט:) (כתובות מוגה שאינו
כותב: ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס"ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים
חומשי  לכתוב משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי  ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב: בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע ופירושיה הגמרא וע"י ישראל", בני
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע). סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית (וראה וכו'. למכרם"

.·„Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ¯ÙÒ ÏÚ ¯˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ Bz·LÎ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ·˙ÎÂ9‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe .10, ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙È·11BÏ ·zÎpL B‡ ·˙kL ‰ÊÂ ;12¯Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
- ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
- ÔÈca ·LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ .BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

·ÒÓ ,BnÚ ‡e‰Â13Bc‚Î ‡e‰Â -14‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק מסוף זה הוכיחו ושם ע"ב. כא, סנהדרין
"את במשמע.˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס"ב, סנהדרין (ירושלמי שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים, ע"י

לאכול.13)לכתוב. השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי
צריך  ע"כ שירצה, מי את ימית פיו ובשבט בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט נגדו, יעמוד טוב וזכרון גדולה שמירה הוא

מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען
תקג).

.‚·zÎÏ CÈ¯ˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰¯BzŒ¯ÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…
˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL CÏnL ¯Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ ¯eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„·Ïa ‰ÏÈl·15Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰16B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,17. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי נאמר: שופטים פרשת ב'ספרי' אולם
" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי הלילות, לרבות - חייו" ימי

מאיר  רבי להגאון שמח' וב'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי צ"ל שכך ואומר מגיה מדווינסק שמחה
וכו', המרחץ" לבית כשיכנס לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ"ג מלכים בהל' רבינו מדברי נראה וכן

לגמרי. לילה דין הראוי 16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי' בו לקרות
אלא  ה"ו) פ"י, ולקמן יח. ברכות (ראה בו. לקרות הראוי
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
ב, פרק (סנהדרין המשנה כדברי המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ"ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.„ËeË¯N ‡Ïa B·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ18B·˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó19ÏeÒt -20; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰·È˙k ·˙Bk ?‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

¯˙BÈa21‰·z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .22ÏÓk ‰·˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜23ÔÈ·e ,‰¯ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈ·e , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk24‰ËÈL Ïk C¯‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
·zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL - ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙Ïz25Ûc Ïk ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ ;26‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙¯b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰¯ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ dk¯‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

·˙ka27. «¿»

יהיה 18) שהכתב כדי בסרגל, השיטין את לשרטט שצריך
ה"יב). (פ"א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף גויל

ה"וֿז). (פ"א, ה"ט).20)למעלה פ"א, (מגילה ירושלמי
רעא). סי' ליו"ד (ט"ז ספרים כשני שנראה והטעם:

(21- ואנוהו אלי "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו
נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה

אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס
פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש

(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי ויטעה
בארץ  משוט כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט): טז, הימיםֿב (דברי מצינו וכן ב). ב, (איוב

הארץ. בכל משוטטות
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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



רי dxez xtq zekld - dad` xtq - zah '` iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"
האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,

ÌÎÏנאמר: Â·˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב עליכם
ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני  אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,

בספרים בקראם נפשם תקוץ פן שיניחו ישראל, הישנים
תרי"ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות

השוק  מן מצוה כחוטף השוק מן ספרֿתורה "הלוקח ע"א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח כמי כלֿכך גדול שכר לו (אין
מקום  שיש סיני". מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
כדי  במדבר ללכת טורח היה כן זה, טורח שטרח כמו לומר

שם). יוסף' ('נמוקי סיני מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני מאירה מתוקנת הגהה כי ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי"). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב המסילה מן הוגה כאשר ככתוב: וסילוק,
והדפוס  שבכתב והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי

ס"ת). הל' טוב' יום ולדעת 8)('מעדני שם. מנחות,
מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט:) (כתובות מוגה שאינו
כותב: ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס"ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים
חומשי  לכתוב משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי  ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב: בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע ופירושיה הגמרא וע"י ישראל", בני
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע). סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית (וראה וכו'. למכרם"

.·„Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ¯ÙÒ ÏÚ ¯˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ Bz·LÎ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ·˙ÎÂ9‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe .10, ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙È·11BÏ ·zÎpL B‡ ·˙kL ‰ÊÂ ;12¯Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
- ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
- ÔÈca ·LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ .BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

·ÒÓ ,BnÚ ‡e‰Â13Bc‚Î ‡e‰Â -14‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק מסוף זה הוכיחו ושם ע"ב. כא, סנהדרין
"את במשמע.˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס"ב, סנהדרין (ירושלמי שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים, ע"י

לאכול.13)לכתוב. השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי
צריך  ע"כ שירצה, מי את ימית פיו ובשבט בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט נגדו, יעמוד טוב וזכרון גדולה שמירה הוא

מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען
תקג).

.‚·zÎÏ CÈ¯ˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰¯BzŒ¯ÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…
˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL CÏnL ¯Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ ¯eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„·Ïa ‰ÏÈl·15Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰16B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,17. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי נאמר: שופטים פרשת ב'ספרי' אולם
" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי הלילות, לרבות - חייו" ימי

מאיר  רבי להגאון שמח' וב'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי צ"ל שכך ואומר מגיה מדווינסק שמחה
וכו', המרחץ" לבית כשיכנס לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ"ג מלכים בהל' רבינו מדברי נראה וכן

לגמרי. לילה דין הראוי 16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי' בו לקרות
אלא  ה"ו) פ"י, ולקמן יח. ברכות (ראה בו. לקרות הראוי
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
ב, פרק (סנהדרין המשנה כדברי המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ"ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.„ËeË¯N ‡Ïa B·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ18B·˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó19ÏeÒt -20; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰·È˙k ·˙Bk ?‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

¯˙BÈa21‰·z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .22ÏÓk ‰·˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜23ÔÈ·e ,‰¯ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈ·e , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk24‰ËÈL Ïk C¯‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
·zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL - ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙Ïz25Ûc Ïk ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ ;26‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙¯b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰¯ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ dk¯‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

·˙ka27. «¿»

יהיה 18) שהכתב כדי בסרגל, השיטין את לשרטט שצריך
ה"יב). (פ"א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף גויל

ה"וֿז). (פ"א, ה"ט).20)למעלה פ"א, (מגילה ירושלמי
רעא). סי' ליו"ד (ט"ז ספרים כשני שנראה והטעם:

(21- ואנוהו אלי "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו
נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה

אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס
פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש

(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי ויטעה
בארץ  משוט כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט): טז, הימיםֿב (דברי מצינו וכן ב). ב, (איוב

הארץ. בכל משוטטות
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‰L¯ÙÏ29‡Ï - ˙Bi˙B‡ LÓÁ ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊ . ¿»»»ƒ¿«¿»≈»«»≈ƒ…
˙Bk ‡l‡ ,ÛcÏ ıeÁ LÏLÂ Ûc‰ CB˙a ÌÈzL ·zÎÈ· ƒ¿…¿«ƒ¿««¿»««∆»≈

ÛcÏ ıeÁ ÌÈzLe Ûc‰ CB˙a LÏL30ÔÓ ¯‡L ‡Ï . »¿««¿«ƒ««…ƒ¿«ƒ
ÌB˜n‰ ÁÈpÓ - ˙Bi˙B‡ LÏL ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet31. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח אותיות תשע כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי דקות אותיות יכתוב אל ביניהן, מועט ריוח ויש
כך. לידי יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח, את

צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע"א. ל, ֵמנחות
הדף. בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג

תורה, ספר נוי משום השיטה, לסוף שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי חושש לא ורבינו

רוקח'). ('מעשה

.Â‰p˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»
ÔÈtc‰ ÔÈa32BÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ ¯NÚ ˙a ‰·z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»
¯˙È33dlk ˙‡ ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»

dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ ·zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡ - Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;·˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe34. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי ואע"פ הדף, לשירטוט מחוץ לכתבה
רשאי  אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט פ"ב, לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.ÊLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe35˙BÈet ÔÈËÈL Úa¯‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰·È˙Î ‡Ïa36LnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ¯Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¯Ó‚iL37ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a¯‰ ÔÈËÈL Ûc‰38¯v˜Ó ,39‰ÏBÚÂ40ÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ ¯Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆

‰ËÈM‰41"Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a42. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי ע"ב.36)מחמשה יג, ב"ב
ע"א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף. ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב: תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי"ף

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י 41)"מקצר כנוסח
השיטה "מתחילת אחר: ובנוסח ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ·˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק"ו). רע"ב סי' יו"ד (ט"ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.Á˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ¯‰fÈÂ43˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡·e44, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«
˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡·e45ÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰46˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰Â47BÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ¯‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈ¯ÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L48 ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ
LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓ·e¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈

‰Ú·L ‰ÈÏÚ49Ô"ÈÈÊ ˙¯eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .50ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ
.‰¯ÚN‰ ËeÁk¿««¬»

גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב' כגון
שהיא 44)ועוד. ב) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי"ת  אל"ף סדר סופרים" "דקדוקי במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט) יח, (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב"אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח

הלפופות. אחר: ובנוסח ועוד. רוקח' 'מעשה ונציא, מנטובה

רסה. סי' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
(במדבר 47) הארון" בנסוע "ויהי שלפני ההפוכה נו"ן כגון

עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י, כמו האותיות, כתרי
להקב"ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט:): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי 50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע"ב. כט, מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.ËÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .¯Á·n‰51˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ ·¯wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ·˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰52Ô˜ÈÁ¯‰ B‡53ÔÎÈ¯‡‰ B‡ ,54- Ô¯v˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

¯È˙B‰ ‡ÏÂ ¯qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe55.¯Lk ¯ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ"ח, לקמן מפורש

אֿב).

.Èe‚‰Â ,‡¯Óba e¯Ó‡ ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È· ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈ¯ÙBq‰ Ì‰·»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ56‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡¯a ‰È‰iLÂ ;'¯L‡' ,'¯L‡' ,'¯L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ57'ÌÈ‡a‰' :58'‰Lai·' ,59, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰60'˙Ó' ,61'ÌÈ¯ˆÓa' ,62‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ - «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰¯ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
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'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…
'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ

'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ
‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL - 'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»

'‡·iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ67,'˙‡f‰' ,'¯L‡' ,'¯a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…
.'¯L‡'¬∆

ה"ו).56) (פ"ב, סופרים מסכת אֿיט.57)ראה טו, שמות
כח.58) יד, כט.59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק.66)לב, סוף עד כח. לא, שם,67)שם,
וב'הגהות  מז. פסוק עוברים" אתם "אשר עד מד. לב,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי לו: וקוראים בוי"ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב) לח, שמות הפסוק (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי בדבר,
וי"ו  שתגיע כדי הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים
ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי עמוד, כל לראש
(רבי  ומורי ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח" מפני הכתב את
ספרֿתורה  לכתוב לי היה אילו לי: כתב מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי"ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי
שמ"ו  בי"ה לכתוב הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ"ואעידה
אחיך  "יודוך - י' "בראשית, של ב' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח), יד, (שמות "הבאים - ה' ח), מט, (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי חפשתי כח), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי מצאתי,
וכל  כן, לעשות אפשר אי בראשית") "ספר סוף פ"ט לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי פסול, - כן העשוי ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב ואיֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב. פ"ח לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב סופרינו

רעג). סי' ליו"ד איגר ר"ע (חידושי ההשגה

.‡ÈÌ‡Â .¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
¯ÒÁ‰ B‡ ¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL68 ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È¯˜ ‡È‰L ‰lÓ ·˙kL B‡ ,‡ÏÓ69,d˙‡È¯˜k ·˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰p·kLÈ' ·˙kL ÔB‚k70, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚ·e' ÌB˜Óa 'ÌÈ¯BÁh·e'71Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,72B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆
‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰L¯t ·˙kL73, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»

‰¯ÈM‰ ·˙kL B‡74‰L¯t ·˙kL B‡ ,·˙k‰ ¯‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»
ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈLk ˙Á‡75˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«

ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ
.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע"ב: לב, מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת

ל.70) כח, כז.71)דברים ע"ב:72)שם לז, נדרים
מסיני". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין

ה"ב).73) (פ"ח, לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת
פ"ח. סוף לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח בהן שיש

ע"ב.75) קג, שבת

.·ÈdbÓ BÈ‡L ‰¯BzŒ¯ÙÒ76B˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ ,77¯˙BÈ ≈∆»∆≈À»»¿«¿≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ78ÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,79‰¯BzŒ¯ÙÒ . «¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈≈∆»

eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È - Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL∆∆»»À¿»«»«¿«≈¿ƒ»
ÊbÈ - Úa¯‡80¯Ùq‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .81¯‡M‰Â ,dbÓ82 «¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆À»¿«¿»

„Á‡ Û„ elÙ‡ ¯‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa¯‡ Ba LÈ∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«¬ƒ«∆»
‰Ê È¯‰ - ˙BiÚË Úa¯‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ¯‡M‰ B˙B‡Ó≈«¿»«¿À»¿…«¿«»À¬≈∆

Ôw˙È83. ¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע"ב. יט, כתובות
לחוש  יש כי יד) יא, (איוב עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב'הגהות והעירו גדול.
ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי אף והזהיר וכתובים,
ברמ"א  וכתב י"א). אות ב (פרק כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט): סי' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כיֿאם בלבד, הסברא פי על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח.) (ב"מ כמבואר המכשולים,
להל' טוב' יום ('מעדני טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס"ת). אותו וקוברים חרס בכלי אותו נותנים
ה"ג). (פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר חכמים, תלמידי

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע "ב. כט, מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף יש

(שם). כולו את ומציל

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpL85Ï·‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡ - ‡ÏÓ ¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „¯B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙86. ∆

יגנז.84) - דף בכל טעויות ארבע ארבע בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף רעט סי' יו"ד (שו"ע כשתים ותיראה בתיבה

.„È,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰¯Bz‰ ·zÎÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ô87‰l‚Ó ·zÎÈ ‡Ï Ï·‡ .88 ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiL¯t da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙa89ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚Ó90ÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

¯zÓ - LnÁ ‰ÈÏÚ91˙B·z LÏL LÏL ,‰l‚Ó ·˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
¯zÓ - ˙Á‡ ‰ËÈLa92. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב). (פ"י,
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'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…
'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ

'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ
‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL - 'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»

'‡·iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ67,'˙‡f‰' ,'¯L‡' ,'¯a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…
.'¯L‡'¬∆

ה"ו).56) (פ"ב, סופרים מסכת אֿיט.57)ראה טו, שמות
כח.58) יד, כט.59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק.66)לב, סוף עד כח. לא, שם,67)שם,
וב'הגהות  מז. פסוק עוברים" אתם "אשר עד מד. לב,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי לו: וקוראים בוי"ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב) לח, שמות הפסוק (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי בדבר,
וי"ו  שתגיע כדי הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים
ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי עמוד, כל לראש
(רבי  ומורי ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח" מפני הכתב את
ספרֿתורה  לכתוב לי היה אילו לי: כתב מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי"ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי
שמ"ו  בי"ה לכתוב הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ"ואעידה
אחיך  "יודוך - י' "בראשית, של ב' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח), יד, (שמות "הבאים - ה' ח), מט, (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי חפשתי כח), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי מצאתי,
וכל  כן, לעשות אפשר אי בראשית") "ספר סוף פ"ט לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי פסול, - כן העשוי ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב ואיֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב. פ"ח לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב סופרינו

רעג). סי' ליו"ד איגר ר"ע (חידושי ההשגה

.‡ÈÌ‡Â .¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
¯ÒÁ‰ B‡ ¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL68 ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È¯˜ ‡È‰L ‰lÓ ·˙kL B‡ ,‡ÏÓ69,d˙‡È¯˜k ·˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰p·kLÈ' ·˙kL ÔB‚k70, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚ·e' ÌB˜Óa 'ÌÈ¯BÁh·e'71Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,72B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆
‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰L¯t ·˙kL73, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»

‰¯ÈM‰ ·˙kL B‡74‰L¯t ·˙kL B‡ ,·˙k‰ ¯‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»
ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈLk ˙Á‡75˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«

ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ
.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע"ב: לב, מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת

ל.70) כח, כז.71)דברים ע"ב:72)שם לז, נדרים
מסיני". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין

ה"ב).73) (פ"ח, לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת
פ"ח. סוף לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח בהן שיש

ע"ב.75) קג, שבת

.·ÈdbÓ BÈ‡L ‰¯BzŒ¯ÙÒ76B˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ ,77¯˙BÈ ≈∆»∆≈À»»¿«¿≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ78ÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,79‰¯BzŒ¯ÙÒ . «¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈≈∆»

eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È - Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL∆∆»»À¿»«»«¿«≈¿ƒ»
ÊbÈ - Úa¯‡80¯Ùq‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .81¯‡M‰Â ,dbÓ82 «¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆À»¿«¿»

„Á‡ Û„ elÙ‡ ¯‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa¯‡ Ba LÈ∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«¬ƒ«∆»
‰Ê È¯‰ - ˙BiÚË Úa¯‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ¯‡M‰ B˙B‡Ó≈«¿»«¿À»¿…«¿«»À¬≈∆

Ôw˙È83. ¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע"ב. יט, כתובות
לחוש  יש כי יד) יא, (איוב עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב'הגהות והעירו גדול.
ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי אף והזהיר וכתובים,
ברמ"א  וכתב י"א). אות ב (פרק כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט): סי' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כיֿאם בלבד, הסברא פי על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח.) (ב"מ כמבואר המכשולים,
להל' טוב' יום ('מעדני טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס"ת). אותו וקוברים חרס בכלי אותו נותנים
ה"ג). (פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר חכמים, תלמידי

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע "ב. כט, מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף יש

(שם). כולו את ומציל

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpL85Ï·‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡ - ‡ÏÓ ¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „¯B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙86. ∆

יגנז.84) - דף בכל טעויות ארבע ארבע בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף רעט סי' יו"ד (שו"ע כשתים ותיראה בתיבה

.„È,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰¯Bz‰ ·zÎÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ô87‰l‚Ó ·zÎÈ ‡Ï Ï·‡ .88 ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiL¯t da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙa89ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚Ó90ÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

¯zÓ - LnÁ ‰ÈÏÚ91˙B·z LÏL LÏL ,‰l‚Ó ·˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
¯zÓ - ˙Á‡ ‰ËÈLa92. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב). (פ"י,
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קוראים  "אין אמרו: (ס.) גיטין ובמסכת ספרֿתורה. מפני
ספריהם  וכל הציבור", כבוד משום בביתֿהכנסת בחומשים

שלנו. כס"ת בגלילה מהחומש.88)היו לפי 89)חזק
אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב חייא ברבי מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאיֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,

לכתו  בישראל נאמר עני זה כגון ועל לבנו. שלם חומש ב
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט, (תהלים

רפג). שם.91)סי' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם
סוטה  שפרשת זהב של טבלא לעשות המלכה להילני היה

סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק לכהן (מוכנה עליה ובה
שהיתה  משום - ממנו) להעתיק ס"ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.ÂË˜a„Ï ¯zÓ93C¯Îa ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
„Á‡94ÁÈpÓe .95ÔÈ·e ,ÔÈËÈL Úa¯‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈

ÔÈËÈL LÏL ‡È·Â ‡È· Ïk96‡È·Â ‡È· Ïk ÔÈ·e , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ
,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL - ¯NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…

C˙BÁ97,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È· ÏL Ô¯ecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«
,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈

‰ÈÚLÈ98¯NÚŒÈ¯z ,99,˙e¯ :ÌÈ·e˙k‰ ¯„ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,·Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e100, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ

˙BÈ˜Â101Ï‡i„Â ,102‰l‚Óe ,103ÌÈÓi‰ È¯·„Â104. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאיֿאפשר ואע"פ
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע"ג וכתובים

שם). וב'תוספות' יג. (ב"ב חלק.95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע שמשמע
ה"ד). (פ"ב, סופרים במס' הנוסח וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ"ל רבינו, בדברי כאן חסר המפרשים, לפי
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב"ב בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף, בסוף אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף, בראש השני
לסיים  אסור התורה בחומשי אבל לחתוך, מותר שהרי מזה,
ב'ירושלמי' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף, בסוף
ומתחיל  באמצע גומר שיהא "וצריך ה"ט): פ"א, (מגילה

המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע"פ
מפני  לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב"ב לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע"פ
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,

יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם
וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות

שניהם  קהלת, משלי, שלמה: ספרי שלשה ואחרֿכך לאיוב,
ע"פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי

ירמיהו.101)רש"י). שאמרה איכה, היה 102)מגילת
בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי אחרי אסתר, מגילת

אחשורוש. דברי 104)בימי יחס כתב הסופר שעזרא
חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים
חמשה  עליהם הוסף עשר, תשעה הם אלה כל - אחד. כספר

קודש. כתבי וארבע עשרים הרי - תורה חומשי

.ÊË‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È·˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
ËeË¯N·105¯Èp‰ ÏÚ Ô·˙k elÙ‡ ,106·zÎÏ ¯zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…

¯eÒ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ;ËeË¯N ‡Ïa ˙B·z LÏL107. »≈¿…ƒ¿≈«∆»
Ba LiL ‰Ê C¯kB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»

ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ
¯ÒÁ‰ ÔÈ„k ¯˙i‰108. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב.105) פ"ג, מגילה ירושלמי ע"ב; ו, שהרי 106)גיטין
בלא  באיגרתו פסוק שכתב אביתר רבי על הקפיד יוסף רב
סי' יו"ד (הגר"א נייר על נכתבות איגרות וסתם שירטוט,

איסור 107)רפ"ד). שאין סובר, ורבינוֿתם שם. גיטין,
אבל  ולימוד, דרש לשם הפסוק לכתוב כשמתכוין אלא
לשון  לכתוב מותר לחבירו, שולח שאדם שלומים באיגרת
שירטוט  בלא אפילו צחה, לשון לכתוב כדי המקרא,
אלא  בשירטוט צורך אין הרמב"ן ולדעת שם). ('תוספות'
בכתיבה  אבל - תנ"ך בו שכותבים - אשורי כתב כשכותב
לא  אם וכן רפד). סי' יו"ד (טור בשירטוט צורך אין שלנו
יותר, לשרטט צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא שירטט
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך
העליונה  השורה ששירטוט באופן פיה, על ישר יכתבו
לב:): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט הכוונה - שירטוט צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט צריכה ודאי העליונה השורה

רפד). סי' ביו"ד להלכה נקבע יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח:), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס"ת הוא הרי וכתובים, נביאים בו

רפג). סי' יוסף' ('בית ס"ת מקדושת

ה'תשע"ח  טבת ב' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות

.‡¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰L¯t»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
ÏÈÁ˙Óe ,Èet ‰ËÈM‰ ¯‡L ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ»«ƒ«¿»«ƒ»»«¿ƒ
‰na .‰iM‰ ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ‰Áe˙Ù ‡È‰L ‰L¯t‰«»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»«∆
¯eÚLk ÁÂ¯ ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡LpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆«¿ƒ
Ì‡ B‡ ,ËÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÚLz≈«ƒ¬»ƒ…ƒ¿«∆»¿«ƒ
,·˙Î ‡la ‰iL ‰ËÈL ÁÈpÓ - ‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób»«¿«ƒ»«ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…¿»
.˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈL ˙lÁzÓ ‰Áe˙t‰ ‰L¯t‰ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ«»»»«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ
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dxezרד xtq zekld - dad` xtq - zah 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰L¯t»»»¿»∆»»ƒ»«
¯eÚMk ÁÂ¯ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»
ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»

.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰L¯t‰ ÌB˜Óa ÁÂ¯a ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk¯„k ·˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B· ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

מלמעלה 6) תלייה ידי על החסר את וימלא היתר את שימחוק
ט"ז). הלכה א, פרק ֿ 7)(לעיל י"ב הלכות ז, (פרק לעיל

מיוחדת,8)י"ג). בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק בסוף ב).9)כמבואר עמוד קג דף "כי 10)(שבת

למחוק  יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות עיוות יתקן איך
למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו ֵהרבה
לפרשה, פרשה שבין רווח בגלל הכתב למעט יצטרך וגם
לו  מועיל וודאי אבל רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר

ג). כלל הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון

.„ÌÈ¯Ùq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡¯L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
ÔÈ·˙BkL ,˙¯Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a È˙È‡¯L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯Ùq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ¯·„a12- ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆
˙BÓe˙q‰ ‰¯Bz‰ ˙BiL¯t Ïk ‰p‰ ·zÎÏ È˙È‡»̄ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ¯ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa¯‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓa Úe„i‰ ¯Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯NÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLe¯È· ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯Ùq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

¯L‡ŒÔ· B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a¯‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
¯ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz·˙kL ‰¯Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי ארץ בני מסורת כגון
ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי" הנקראים בבל בני ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

וב"שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה,
והיה  גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה"

אשר. משבט משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜¯ È‰È15,ÌÈn‰ eˆ¯LÈ ,˙B¯‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk - ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı¯‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,¯Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiL¯t Ú·L Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
.‰Áe˙t - ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ¯Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,¯ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„¯È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiL¯Ù ‰¯NÚ ˙Á‡ - Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL - Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,¯·Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk - Á¯˙ ÈÁÈÂ ,¯BÁ ÈÁÈÂ ,‚e¯N ÈÁÈÂ ,eÚ¿̄«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BiL¯Ù ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,·Ú¯ È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
¯Ó‡iÂ ,Ì¯·‡ È‰ÈÂ ,Ì¯·‡ ˙L‡ È¯NÂ ,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ì‰¯·‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL - ‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ ,¯Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰¯·‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò - Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa¯‡ - ·Ú¯ È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…
‡·iÂ .‰Áe˙t - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL -¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰È„ ‡ˆzÂ ,·˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
- ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,·˜ÚÈ È· eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ¯ÈÚN È· ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ˙Úa È‰ÈÂ ,·˜ÚÈ ·LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«ƒ«≈»¿≈∆
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רה dxez xtq zekld - dad` xtq - zah 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰L¯t»»»¿»∆»»ƒ»«
¯eÚMk ÁÂ¯ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»
ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»

.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰L¯t‰ ÌB˜Óa ÁÂ¯a ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk¯„k ·˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B· ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

מלמעלה 6) תלייה ידי על החסר את וימלא היתר את שימחוק
ט"ז). הלכה א, פרק ֿ 7)(לעיל י"ב הלכות ז, (פרק לעיל

מיוחדת,8)י"ג). בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק בסוף ב).9)כמבואר עמוד קג דף "כי 10)(שבת

למחוק  יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות עיוות יתקן איך
למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו ֵהרבה
לפרשה, פרשה שבין רווח בגלל הכתב למעט יצטרך וגם
לו  מועיל וודאי אבל רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר

ג). כלל הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון

.„ÌÈ¯Ùq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡¯L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
ÔÈ·˙BkL ,˙¯Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a È˙È‡¯L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯Ùq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ¯·„a12- ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆
˙BÓe˙q‰ ‰¯Bz‰ ˙BiL¯t Ïk ‰p‰ ·zÎÏ È˙È‡»̄ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ¯ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa¯‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓa Úe„i‰ ¯Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯NÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLe¯È· ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯Ùq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

¯L‡ŒÔ· B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a¯‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
¯ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz·˙kL ‰¯Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי ארץ בני מסורת כגון
ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי" הנקראים בבל בני ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

וב"שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה,
והיה  גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה"

אשר. משבט משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜¯ È‰È15,ÌÈn‰ eˆ¯LÈ ,˙B¯‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk - ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı¯‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,¯Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiL¯t Ú·L Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
.‰Áe˙t - ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ¯Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,¯ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„¯È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiL¯Ù ‰¯NÚ ˙Á‡ - Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL - Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,¯·Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk - Á¯˙ ÈÁÈÂ ,¯BÁ ÈÁÈÂ ,‚e¯N ÈÁÈÂ ,eÚ¿̄«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BiL¯Ù ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,·Ú¯ È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
¯Ó‡iÂ ,Ì¯·‡ È‰ÈÂ ,Ì¯·‡ ˙L‡ È¯NÂ ,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ì‰¯·‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL - ‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ ,¯Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰¯·‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò - Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa¯‡ - ·Ú¯ È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…
‡·iÂ .‰Áe˙t - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL -¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰È„ ‡ˆzÂ ,·˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
- ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,·˜ÚÈ È· eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ¯ÈÚN È· ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ˙Úa È‰ÈÂ ,·˜ÚÈ ·LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«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

dxez xtq zekld - dad` xtq - zah 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯Á‡ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ‰„e‰È ˙‡Â ,˙BÓL¿¿∆¿»¿»¿»¿«¿ƒ«¬≈
,ÔÏe·Ê ,‰„e‰È ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,·˜ÚÈ ‡¯˜iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿»«¬…ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À
,¯L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ¯Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
- ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÛÒBÈ ˙¯t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa¯‡Â LÏL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿

.˙Á‡Â ÌÈÚLz Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL¿∆¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆»
˙BÓL ‰l‡Â ¯ÙÒ≈∆¿≈∆¿

- ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò - ‰Ú¯ ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈
,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡¯ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t ·Ï „·k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆
Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡iÂ) .‰Áe˙t - ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL) - ¯˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‰Ú¯ …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL - '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL ¯Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡¯˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,Ï‡¯NÈ È·¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - E‡·È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ ¯Ó‡iÂ ,eÁÈÂ e·LÈÂ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò -¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÌÈ¯Ó ÁwzÂ ,‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡·iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ
- ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ¯ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡·iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B¯˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL - ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t - ¯BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,·‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
- ÌÚ‰ ÏÎÂ .[Ú·L] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈∆«¿»»»

‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆
ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,¯kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ Ïl˜Óe ,B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â ,ÂÈ·‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .¯NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ·‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ¯BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
- LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ¯Ú·È Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ
ÈÎÂ .‰Áe˙t - Ï‡LÈ ÈÎÂ .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t - ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡¯˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
Ï‡Â .‰Óe˙Ò - ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t - ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò - ÔB¯‡ eNÚÂ .‰Áe˙t - '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
- ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ˙¯Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
¯ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙Î¯Ù»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
ÔzLÓÁ - ·¯˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ ,¯·c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
¯a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa¯‡ - 'ÌÈÓN·'c ¯a„ÈÂ ,'¯Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡¯'c ¯a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t - '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'È˙‡¯»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„¯ CÏ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
- '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c ¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - „¯iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
- ·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL - Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈ¯È NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ·Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ÌÈL¯w‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t -¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,¯ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ·‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - È·‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿
- ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ·'c ¯a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,¯ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
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dxezרו xtq zekld - dad` xtq - zah 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa¯‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiL¯t»»ƒ
‡¯˜iÂ ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t - ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò - Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙·Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,·¯˜˙ ÈÎÂ ,·È¯˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ - ·È¯˜z Ì‡Â ,˙LÁ¯Ó ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
,¯a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,Á·Ê Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,N·k Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN ¯L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c ¯a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'eÎÂ ¯a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
¯a„ÈÂ ,'Ôa¯˜ ‰Ê'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙¯Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
¯a„ÈÂ ,'·È¯˜n‰ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,Á·Ê∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ ,Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆
ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ
,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa¯‡ - ¯N·e ,˙Ú¯ˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
- ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò - ¯N· B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,Ì¯Na ¯BÚ· ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - „‚a‰Â ,BL‡¯ Ë¯nÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t - '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL - 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ e¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'e‡·˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò - ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
È¯Á‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ·eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t -¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ·‡ ˙Â¯Ú ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙Â¯Ú ,Ea ˙a ˙Â¯Ú ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ,E˙lk ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
¯a„ÈÂ .‰¯NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL - Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ ¯L‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ¯e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
- ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,'BÚ¯fÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
¯a„ÈÂ ,'e¯ÊpÈÂ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
.‰Óe˙Ò - ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'ı¯‡‰»»∆¿»¿»¿¿«¿∆»∆¿»
C‡'c ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - 'ÈÚÈ·M‰ L„Á·'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«…∆«¿ƒƒ¿»«¿«≈¿«
,'ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '¯BNÚa∆»¿»«¿«≈¿«¬ƒ»»»
ÔzLÏL - ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»…∆¿»¿»
˙‡ ‡ˆB‰'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂ .˙BÁe˙t¿«≈≈∆ƒ»¿»«¿«≈¿≈∆

.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÈÈÒ ¯‰·'c ¯a„ÈÂ ,'Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈∆¿
CeÓÈ ÈÎÂ ,¯kÓÈ Èk LÈ‡Â ,EÈÁ‡ CeÓÈ Èk ,EÏ z¯ÙÒÂ¿»«¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒƒ¿…¿ƒ»
Ì‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - „È ‚ÈN˙ ÈÎÂ ,CeÓÈ ÈÎÂ ,EÈÁ‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ«À»¿¿≈
Ô‰ÈzL - ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,È˙wÁa Ì‡ .LL≈ƒ¿À…«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙‡Êa Ì‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒ¿…¿»«¿«≈¿ƒƒ

.‰Óe˙Ò - ‰Ó‰a Ì‡Â .‰Áe˙t - '‡ÏÙÈ«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»
LL - ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ«¬ƒƒ¿«¿≈

.‰BÓLe ÌÈÚLz - Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆
¯ÙÒÈÈÒ ¯a„Óa ≈∆¿ƒ¿«ƒ«

È·Ï ,„‚ È·Ï ,ÔBÚÓL È·Ï .‰Óe˙Ò - Ô·e‡¯ Èa¿≈¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈
È·Ï ,ÛÒBÈ È·Ï ,ÔÏe·Ê È·Ï ,¯Î˘NÈ È·Ï ,‰„e‰È¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿Àƒ¿≈≈ƒ¿≈
Èa ,¯L‡ È·Ï ,Ô„ È·Ï ,ÔÓÈ· È·Ï ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c ¯a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ô·e‡¯ ‰ÁÓ Ï‚c .‰¯NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
¯a„ÈÂ ,'·¯˜‰'c ¯a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - '„˜Ù'c ¯a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»
,'Á˜'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '„˜Ù'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
¯a„ÈÂ ,'e˙È¯Îz Ï‡'c ¯a„ÈÂ ,'‡N'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,È¯¯Ó Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
¯a„ÈÂ ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÔBL¯‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
¯a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,¯‡È ,EÎ¯·È .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - 'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
·È¯˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,È¯ÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
¯a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ ¯NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk - 'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰·'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
¯L‡ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
- ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
- ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
- ÚÒa È‰ÈÂ ,··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
¯Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ ,'¯ˆ˜z '‰ „È‰'c ¯Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»
.‰Óe˙Ò - Ì‡˙t '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ -«¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c ¯Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c ¯a„ÈÂ ,'‰È·‡Â'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c ¯a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t - 'ÌÎ‡··'c ¯a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡¯NÈ È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò - '˙ÓeÈ ˙BÓ'c ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á¯˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



רז dxez xtq zekld - dad` xtq - zah 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa¯‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiL¯t»»ƒ
‡¯˜iÂ ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t - ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò - Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙·Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,·¯˜˙ ÈÎÂ ,·È¯˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ - ·È¯˜z Ì‡Â ,˙LÁ¯Ó ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
,¯a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,Á·Ê Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,N·k Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN ¯L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c ¯a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'eÎÂ ¯a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
¯a„ÈÂ ,'Ôa¯˜ ‰Ê'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙¯Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
¯a„ÈÂ ,'·È¯˜n‰ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,Á·Ê∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ ,Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆
ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ
,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa¯‡ - ¯N·e ,˙Ú¯ˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
- ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò - ¯N· B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,Ì¯Na ¯BÚ· ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - „‚a‰Â ,BL‡¯ Ë¯nÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t - '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL - 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ e¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'e‡·˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò - ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
È¯Á‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ·eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t -¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ·‡ ˙Â¯Ú ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙Â¯Ú ,Ea ˙a ˙Â¯Ú ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ,E˙lk ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
¯a„ÈÂ .‰¯NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL - Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ ¯L‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ¯e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
- ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,'BÚ¯fÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
¯a„ÈÂ ,'e¯ÊpÈÂ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
.‰Óe˙Ò - ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'ı¯‡‰»»∆¿»¿»¿¿«¿∆»∆¿»
C‡'c ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - 'ÈÚÈ·M‰ L„Á·'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«…∆«¿ƒƒ¿»«¿«≈¿«
,'ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '¯BNÚa∆»¿»«¿«≈¿«¬ƒ»»»
ÔzLÏL - ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»…∆¿»¿»
˙‡ ‡ˆB‰'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂ .˙BÁe˙t¿«≈≈∆ƒ»¿»«¿«≈¿≈∆

.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÈÈÒ ¯‰·'c ¯a„ÈÂ ,'Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈∆¿
CeÓÈ ÈÎÂ ,¯kÓÈ Èk LÈ‡Â ,EÈÁ‡ CeÓÈ Èk ,EÏ z¯ÙÒÂ¿»«¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒƒ¿…¿ƒ»
Ì‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - „È ‚ÈN˙ ÈÎÂ ,CeÓÈ ÈÎÂ ,EÈÁ‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ«À»¿¿≈
Ô‰ÈzL - ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,È˙wÁa Ì‡ .LL≈ƒ¿À…«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙‡Êa Ì‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒ¿…¿»«¿«≈¿ƒƒ

.‰Óe˙Ò - ‰Ó‰a Ì‡Â .‰Áe˙t - '‡ÏÙÈ«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»
LL - ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ«¬ƒƒ¿«¿≈

.‰BÓLe ÌÈÚLz - Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆
¯ÙÒÈÈÒ ¯a„Óa ≈∆¿ƒ¿«ƒ«

È·Ï ,„‚ È·Ï ,ÔBÚÓL È·Ï .‰Óe˙Ò - Ô·e‡¯ Èa¿≈¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈
È·Ï ,ÛÒBÈ È·Ï ,ÔÏe·Ê È·Ï ,¯Î˘NÈ È·Ï ,‰„e‰È¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿Àƒ¿≈≈ƒ¿≈
Èa ,¯L‡ È·Ï ,Ô„ È·Ï ,ÔÓÈ· È·Ï ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c ¯a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ô·e‡¯ ‰ÁÓ Ï‚c .‰¯NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
¯a„ÈÂ ,'·¯˜‰'c ¯a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - '„˜Ù'c ¯a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»
,'Á˜'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '„˜Ù'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
¯a„ÈÂ ,'e˙È¯Îz Ï‡'c ¯a„ÈÂ ,'‡N'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,È¯¯Ó Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
¯a„ÈÂ ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÔBL¯‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
¯a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,¯‡È ,EÎ¯·È .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - 'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
·È¯˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,È¯ÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
¯a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ ¯NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk - 'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰·'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
¯L‡ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
- ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
- ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
- ÚÒa È‰ÈÂ ,··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
¯Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ ,'¯ˆ˜z '‰ „È‰'c ¯Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»
.‰Óe˙Ò - Ì‡˙t '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ -«¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c ¯Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c ¯a„ÈÂ ,'‰È·‡Â'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c ¯a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t - 'ÌÎ‡··'c ¯a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡¯NÈ È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò - '˙ÓeÈ ˙BÓ'c ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á¯˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿
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Ï‡ ¯Ó‡'c ¯a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c ¯a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
¯Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'en¯‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂ ,'·L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
Ï‡Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÂÏ È·ÏÂ .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ È· e‡·iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL - ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
- ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t - L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
- ¯ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t - ¯‰‰ ¯‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ
- ˜Ïa ‡¯iÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
¯a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c ¯a„ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ·LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰ ¯Ó‡iÂ ,'¯B¯ˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏe·Ê Èa ,¯Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È· ‰l‡ ,ÔÓÈ· Èa ,ÌÈ¯Ù‡ È· ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÏzÙ Èa ,¯L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««
,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t - '‰ ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ
˙Ba ÔÎ'c ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰·¯˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ÏÚ'c ¯Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈ·e ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Á·e .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁ·e ,¯BNÚ·e .‰Áe˙t - ÈÚÈ·M‰ L„Á·e«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

i·e ,ÈM‰ ÌBi·e ,¯NÚ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,ÈMM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBi·e««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '‡N'c ¯Ó‡iÂ ,¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ e¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ·¯ ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
¯a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
¯a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c ¯a„ÈÂ ,'Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'·‡BÓ ˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈL‡¯ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ

'‰ ¯Ó‡iÂ ,'‰ ¯a„ÈÂ ,¯·ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÔpÁ˙‡Â ,‰‡¯ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
- ‰LÓ ‡¯˜iÂ ,ÏÈc·È Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,¯BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,·‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆ¯ƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ,‰e‡˙˙ ‡ÏÂ ,„ÓÁ«̇¿…¿…ƒ¿«∆∆«¿»ƒÀ»¿
Èk ‰È‰Â .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÚÓL .‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Â¿≈««∆¿≈¿«ƒ¿»≈¿»¿»»ƒ

- E‡È·È Èk ,E· EÏ‡LÈ Èk ,eq˙ ‡Ï ,E‡È·È¿ƒ¬…¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬
- ¯Ó‡˙ Èk .‰Áe˙t - ·˜Ú ‰È‰Â .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿¿»»≈∆¿»ƒ…«
ÚÓL ,ÁkLz ÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ,‰Âˆn‰ Ïk .‰Óe˙Ò¿»»«ƒ¿»¿»»ƒ»…«ƒ¿«¿«
ÔzLÓÁ - Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«ƒ¿«»ƒ¿»≈¬ƒ¿»
¯ÓL Ì‡ Èk ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ı¯‡‰ Èk .˙BÁe˙t¿ƒ»»∆¿»»ƒ»…«ƒƒ»…
Èk ,·ÈÁ¯È Èk ,E‡È·È Èk ‰È‰Â ,ÈÎ‡ ‰‡¯ ,Ôe¯ÓLzƒ¿¿¿≈»…ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒƒ

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ˙È¯ÎÈ.‰Áe˙t - Ìe˜È Èk «¿ƒÀ»¿¿≈∆«ƒ»¿»
‰Ê ˙‡ ,ÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìz‡ ÌÈa ,ÚÓL˙ Èk ,E˙ÈÒÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ«∆……«∆∆
.LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk ,eÏÎ‡z…¿»ƒ¿…»À»¿¿≈≈
ıwÓ ,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó .‰Áe˙t - ¯NÚz ¯NÚ«≈¿«≈¿»ƒ¿≈»»ƒƒ≈
- EÏ ¯ÎnÈ Èk ,ÔBÈ·‡ E· ‰È‰È Èk ,ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒƒ¿∆¿∆¿ƒƒ»≈¿
- L„Á ˙‡ ¯BÓL ,¯BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
˙kq‰ ‚Á .‰Óe˙Ò - ˙Ú·L ‰Ú·L .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ¿»»À…¿»««À…
‡Ï ,EÏ Úh˙ ‡Ï ,ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL .‰Áe˙t -¿»…¿ƒ¿…¿ƒ…ƒ«¿…
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ea¯˜· ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡·˙ Èk .‰Áe˙t - ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk - ˙È¯ÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
‡Ï .‰Áe˙t - LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
·¯˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ¯ÈÚ Ï‡ ¯eˆ˙ Èk ,¯ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t - ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡¯˙ ‡Ï ,LÈ‡· ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï ,¯BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t - ‡¯wÈ Èk .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,L¯Á˙ ‡Ï ,‰·ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡·È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
·Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ,¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,¯ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡·˙ Èk ,Ì¯Îa ‡·˙ Èk ,¯„ ¯c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¯·¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
e·LÈ Èk ,·È¯ ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,¯ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk - EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»
¯e¯‡ ,‚ÈqÓ ¯e¯‡ ,‰Ï˜Ó ¯e¯‡ ,LÈ‡‰ ¯e¯‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»

¯e¯‡ ,‰hÓ ¯e¯‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ·ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»
¯e¯‡ ,Bz˙Á ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk - ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ¯e¯‡ ,„ÁL Á˜Ï ¯e¯‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰¯NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL - ÌÈ·v Ìz‡ ,‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
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dxezרח xtq zekld - dad` xtq - zah 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- Èz˙ ‰‡¯ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡·È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,‰LÓ ‡·iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò - ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ -¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏe·ÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈ·Ï .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰LÓ ÏÚiÂ ,¯L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«
,Úa¯‡Â ÌÈLÏL - ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó - Ïk‰ .Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó - ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»
- ‰¯Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL - ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL - Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ˙¯eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ¯18‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ˙¯eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚ·La d˙B‡ ÔÈ·˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,¯ev‰ ,Èk ,Ì¯ÈÚNk ,Û¯ÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈
,Èk ,·vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,¯ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ
,e‰·k¯È ,'‰ ,N¯ÙÈ ,¯Lk ,e‰··ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈

Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙·ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…
,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡¯‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ¯„ÁÓe ,ÌÚ ,·Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈ·È ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡¯Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈ·È‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,¯eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ

.Ì˜Â ,eÈ¯‰ ,ÌcÓ ,¯ÈkL‡ ,·ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»
.L‡¯aL ˙B·z‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…

בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפני שאר - הראשונות

למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן
משנה). יד).16)(כסף פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש

את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת
אשת עם שוכב ספרי "ארור לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"

וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב"ם
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט

אותיות.18) תשע וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב
חֿט).20)באמצע. הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב התימנים יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי
שיטות". ושישים הרמב"ם,21)"בשבע ספרי כל כנוסח

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם
ודבוקה  מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
הלכה  י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל

סופרינו. מנהג וכך ט),

,‰B¯Á‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,¯Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e·‰ ,ÌÈ·È·¯ÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙·e ,·˜ÚÈ ,¯tÒÓÏ ,B„È¯Ù‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…

,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰¯vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡¯iÂ ,¯eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,¯Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈
,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,Èz¯Ó‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓ·Ú ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,Èz¯Ó‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡¯ ,eÓe˜È ,¯L‡ ,¯Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ

.¯tÎÂ ,Èk ,L‡¯Ó ,Èa¯ÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ·˙Bk Ìi‰ ˙¯ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙Á‡ - ˙BËÈM‰ ¯‡Le ,dk¯„k ‰BL‡¯ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ¯ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ¯‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ¯ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25·˙k‰ „‚k26·˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ¯‰ „‚k¿∆∆»∆«
י)22) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים, שני  לה
שהשורה  ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו.
די  מנחם הרב כתב כבר אולם אחד, רווח בה יש הראשונה
שבספרי  לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם
טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו
אריח". גבי על ולבינה

:‰˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
å äåäéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æàeøîài ¨¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿäàb äàâ ék äBäél äøéLà̈¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦
äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥éäìà¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§äBäé äîçìî Léà äBäé§¨¦¦§¨¨§¨
:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§
:ïáà̈«¤ðéîéçka éøcàð äåäé E §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

:áéBà õòøz äBäé§¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ
éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©
étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©
âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨
íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«äåäé íìàa äëîë éî¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦
Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨
zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥
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רט dxez xtq zekld - dad` xtq - zah 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- Èz˙ ‰‡¯ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡·È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,‰LÓ ‡·iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò - ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ -¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏe·ÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈ·Ï .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰LÓ ÏÚiÂ ,¯L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«
,Úa¯‡Â ÌÈLÏL - ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó - Ïk‰ .Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó - ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»
- ‰¯Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL - ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL - Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ˙¯eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ¯18‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ˙¯eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚ·La d˙B‡ ÔÈ·˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,¯ev‰ ,Èk ,Ì¯ÈÚNk ,Û¯ÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈
,Èk ,·vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,¯ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ
,e‰·k¯È ,'‰ ,N¯ÙÈ ,¯Lk ,e‰··ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈

Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙·ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…
,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡¯‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ¯„ÁÓe ,ÌÚ ,·Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈ·È ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡¯Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈ·È‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,¯eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ

.Ì˜Â ,eÈ¯‰ ,ÌcÓ ,¯ÈkL‡ ,·ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»
.L‡¯aL ˙B·z‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…

בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפני שאר - הראשונות

למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן
משנה). יד).16)(כסף פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש

את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת
אשת עם שוכב ספרי "ארור לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"

וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב"ם
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט

אותיות.18) תשע וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב
חֿט).20)באמצע. הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב התימנים יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי
שיטות". ושישים הרמב"ם,21)"בשבע ספרי כל כנוסח

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם
ודבוקה  מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
הלכה  י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל

סופרינו. מנהג וכך ט),

,‰B¯Á‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,¯Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e·‰ ,ÌÈ·È·¯ÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙·e ,·˜ÚÈ ,¯tÒÓÏ ,B„È¯Ù‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…

,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰¯vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡¯iÂ ,¯eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,¯Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈
,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,Èz¯Ó‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓ·Ú ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,Èz¯Ó‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡¯ ,eÓe˜È ,¯L‡ ,¯Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ

.¯tÎÂ ,Èk ,L‡¯Ó ,Èa¯ÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ·˙Bk Ìi‰ ˙¯ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙Á‡ - ˙BËÈM‰ ¯‡Le ,dk¯„k ‰BL‡¯ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ¯ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ¯‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ¯ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25·˙k‰ „‚k26·˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ¯‰ „‚k¿∆∆»∆«
י)22) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים, שני  לה
שהשורה  ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו.
די  מנחם הרב כתב כבר אולם אחד, רווח בה יש הראשונה
שבספרי  לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם
טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו
אריח". גבי על ולבינה

:‰˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
å äåäéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æàeøîài ¨¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿäàb äàâ ék äBäél äøéLà̈¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦
äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥éäìà¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§äBäé äîçìî Léà äBäé§¨¦¦§¨¨§¨
:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§
:ïáà̈«¤ðéîéçka éøcàð äåäé E §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

:áéBà õòøz äBäé§¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ
éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©
étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©
âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨
íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«äåäé íìàa äëîë éî¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦
Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨
zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥
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dxez xtq zekld - dad` xtq - zah 'b iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦
ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ
:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©
äåäé Enò øáòé©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìäBäé zìòt EzáL §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£
éãé:E ¨¤«:ãòå íìòì Cìîé äBäé§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò äBäé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥
íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«
.Ïk·˙k‰ ¯‡La ÔÈa ,˙B¯ÈMa ÔÈa - dlk .‰¯Bz‰ »«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»

‡ÏÂ ,¯˙BÈa dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È -ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡¯˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á¯˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰·z‰ ‰‡¯zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰¯ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‚¯ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B·˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

ה'תשע"ח  טבת ג' חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע

.‡BÙw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Bk¯‡ ‡Ï ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡2, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk¯‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk¯‡ ÏÚ ¯˙È BÙw‰ ‡ÏÂ3 ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
·Á¯a ˙BÚaˆ‡ ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML -ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰4ÛÏ˜·e ;„È ÏL5˙BÁÙ B‡ -6¯˙BÈ B‡7,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk¯‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ8‰ML ÏÚ ¯zÈ B‡ ,·˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È¯‰ - BÙw‰k Bk¯‡ ‰È‰iL „Ú ,·˙ka ·ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי לפי הכתב לצמצם צריך
וברש"י). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף חוט

פ"א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט. בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק שהוא
דק.6) הכתב וארוך.7)אם רחב הכתב שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.·ÔBÈlb‰ ¯eÚL9,˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈ·e ,˙BÚaˆ‡ LÏL - ‰ÏÚÓÏe10ÈzL - Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡11‰ÚÈ¯È Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
‰¯ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ ·Á¯ dÙBÒ·e12,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»

¯Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈ¯È‰ ¯t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆
¯BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blk13q‰ ˙lÁ˙a¯Ù À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k - BÙBÒ·e14ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï - ¯È˙B‰ B‡ ¯qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰15. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב.9) את המקיף החלק עמוד.10)החלק ָָ
ע"א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי חיבור מקום

ולקלף.13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ של עמודים שני

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי שבעים כתב הונא רב שהרי
ואין  יד.), (ב"ב באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסףֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח

.‚Bk¯‡ ‰È‰iL ¯Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙B¯BÚ‰ Úa¯Óe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k16‰ÂLa17‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ¯BÚ Ïk ·Á¯18·ˆ˜ -19ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»

Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙B¯BÚ‰ ÏÏBb CkŒ¯Á‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ C¯k20,˜c‰Óe ˙B¯BÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

·Á¯ ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML C¯k‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
¯BÚ‰21ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,22.C¯k‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף שידע כדי אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,

הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע צבוע

'תוספות  בעל לפני שהיה כת"י וברמב"ם יח), ב, (יהושע
להל' חמודות' 'דברי ראה "שני". כתוב היה לא טוב' יום
כתוב  שב"מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח, אות ספרֿתורה

שזור". משי של "חוט

.„‰˜ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â23ÌÈÚa¯‡ dk¯‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ ¯eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈ·¯e Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,¯BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a ¯BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú24.C¯k‰ Ïk C¯‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ),23) רומי דפוס ברמב"ם וכן התימנים, כתביֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב

מ"ח). פ"יב, (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י 24)('הערוך'),
שידע. כדי כתוב: התימנים

.‰,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙B¯Á‡ ˙B¯BÚ Á˜BÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
¯eÚL Ô‰a ˜c·Ï25¯·„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ·˙BÎÂ ,·˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C¯‡L ,Úe„È26‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰¯NÚ Ú·L »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa¯‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓ27Ï·‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰·Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,·˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ·Á¯28ÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈

ÔÈÓ29ÔÈaL ÈÙÏ ,·˙k‰ ÈÙÏ e‡B·È ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL30. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף.26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע כל 28)עשרים שהרי

(פ"ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן
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ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,

.Â- ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ ·Á¯ ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ ·Á¯ „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡B·È ÔÈt„ ‰nk ·LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ·˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL C¯ka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a ·zÎ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰·˙BÎ ‡e‰L ¯Ùq‰ ÈÙÏ ¯ÚLÓe ,dlk ‰¯Bz31,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,·MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ32‡ÈˆB‰ Ì‡Â .·ËeÓ - C¯ka Ba ·˙BkL ·˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰33·˙ka ·ÈÁ¯È - «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „Ú34Ì‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ¯˙È ‰¯Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰a¯iL „Ú ·˙k‰35 «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡B·iL „Ú ,Ûc36,37·Á¯ Ú„iL ¯Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.C¯k‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ·˙k‰ ¯eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק.31) הוא "זה הנוסח: התימנים, ובכת"י
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב עודף שיש

הכתב. יותר.34)על עבה ובכת"י 35)שכתיבתו
עד  דף אחר בדף וכן אחר, בדף "ויבדוק הנוסח: התימנים,

וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב שיהיה
וכן 37)כאחד. ש"י, ונציא דפוס לפי ההלכה התחלת כאן

כת"י. שברמב"ם הפוסקים לפי

.ÊÈÙk ,ËeË¯Na ÔÈtc ÔÈtc ¯BÚÂ ¯BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
¯BÚa ¯‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ ·Á…̄«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰B¯Á‡‰ Ûc‰ ÏÚ ¯˙BÈ Úa¯‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈ¯ÈaL38‰¯ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ ·Á¯ epnÓ ÁÈpÈ ,39, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .¯‡M‰ ı˜ÈÂ40˙B¯BÚ ÛÒBzÈ ‰B¯Á‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL C¯k‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
·˙k‰L ,‰Ê ¯·c ·MÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯BÚÂ ¯BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ41. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב ראוי הוא ואין
התשיעי  הדף שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב. ה"ב.39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב הדפים מנין כן הכתב, רוחב לפי

.Á·Á¯ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯‰ ÔÎÂ42‰MMÓ ¯˙BÈ ¯Ùq‰43 ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
·MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚ - ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡44, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk¯‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿

העור.42) רוחב שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי הכתב, למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.Ë¯‡L·e el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¯eÓ‡‰ Ï„eb‰ ·Á…̄««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰¯B˙ È¯eÚL45Úaˆ‡ ‡e‰ ,dlk46ÈBÈa‰47¯·Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙B¯BÚN Ú·L ·Á¯ e‰e‡ˆÓe ,B¯eÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙B¯BÚN ÈzL C¯‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿
Úa¯‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂ¯a¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«

˙BÚaˆ‡48ÌÈÁÙË ‰ML - ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓ49. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ"א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי  רחב שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ רוחב וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ"ט, המקדש כלי (הל' אצבעות

ה"ד. פט"ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח
משובש. הנוסח בינוני.47)ובדפו"א אדם של

ע"ב.48) מא, ע"א.49)מנחות צח, שם,

.ÈÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk ·Á¯ - È‡ Èz·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
·Á¯ ,'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈLÂ Ìi‰ ˙¯ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc Ïk50ÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡ - Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C¯‡Â .Ûc ÌÈ¯NÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó - ¯Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡ - ¯Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.·e¯˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע אותיות תשע כשיעור ריוח שיש
פ"ח. סוף לעיל כמבואר שלהן,

.‡ÈÔBaLÁa ˙B¯˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡51ÔBÈlbÏ - ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL52- Ì‰· e·˙kL ˙B¯BÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ ·zÎÏ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ·e .ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ¯ÒÁ Ô‰ - ËÚÓ Ì‰Ï ·B¯˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
- LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ¯˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡B·È „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk¯‡ EÏ53. ¿»¿¿∆≈

שתי 51) רוחב (עם אצבעות שש בו יש דף כל שהרי
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף), דף שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי אצבעות ארבע רוחב עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע אלא עודף כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ"ח,
אין  (שהרי דפים שני תופסת היתה כן ואם ה"י, פ"ז לעיל
שני  להרחיב צריך והיה לדף), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב כי זו: השגה על השיב זצ"ל מפדובה
שבין  חלק האצבעות שתי עם אצבעות לשש עולה שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף, דף
לפניהם  דף שאין שבתורה האחרון ובדף הראשון
תן  רוחב, אצבעות שש של עודף שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס"ת). הל' לרא"ש
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ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,

.Â- ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ ·Á¯ ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ ·Á¯ „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡B·È ÔÈt„ ‰nk ·LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ·˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL C¯ka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a ·zÎ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰·˙BÎ ‡e‰L ¯Ùq‰ ÈÙÏ ¯ÚLÓe ,dlk ‰¯Bz31,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,·MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ32‡ÈˆB‰ Ì‡Â .·ËeÓ - C¯ka Ba ·˙BkL ·˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰33·˙ka ·ÈÁ¯È - «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „Ú34Ì‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ¯˙È ‰¯Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰a¯iL „Ú ·˙k‰35 «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡B·iL „Ú ,Ûc36,37·Á¯ Ú„iL ¯Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.C¯k‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ·˙k‰ ¯eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק.31) הוא "זה הנוסח: התימנים, ובכת"י
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב עודף שיש

הכתב. יותר.34)על עבה ובכת"י 35)שכתיבתו
עד  דף אחר בדף וכן אחר, בדף "ויבדוק הנוסח: התימנים,

וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב שיהיה
וכן 37)כאחד. ש"י, ונציא דפוס לפי ההלכה התחלת כאן

כת"י. שברמב"ם הפוסקים לפי

.ÊÈÙk ,ËeË¯Na ÔÈtc ÔÈtc ¯BÚÂ ¯BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
¯BÚa ¯‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ ·Á…̄«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰B¯Á‡‰ Ûc‰ ÏÚ ¯˙BÈ Úa¯‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈ¯ÈaL38‰¯ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ ·Á¯ epnÓ ÁÈpÈ ,39, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .¯‡M‰ ı˜ÈÂ40˙B¯BÚ ÛÒBzÈ ‰B¯Á‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL C¯k‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
·˙k‰L ,‰Ê ¯·c ·MÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯BÚÂ ¯BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ41. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב ראוי הוא ואין
התשיעי  הדף שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב. ה"ב.39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב הדפים מנין כן הכתב, רוחב לפי

.Á·Á¯ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯‰ ÔÎÂ42‰MMÓ ¯˙BÈ ¯Ùq‰43 ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
·MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚ - ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡44, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk¯‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿

העור.42) רוחב שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי הכתב, למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.Ë¯‡L·e el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¯eÓ‡‰ Ï„eb‰ ·Á…̄««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰¯B˙ È¯eÚL45Úaˆ‡ ‡e‰ ,dlk46ÈBÈa‰47¯·Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙B¯BÚN Ú·L ·Á¯ e‰e‡ˆÓe ,B¯eÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙B¯BÚN ÈzL C¯‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿
Úa¯‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂ¯a¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«

˙BÚaˆ‡48ÌÈÁÙË ‰ML - ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓ49. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ"א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי  רחב שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ רוחב וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ"ט, המקדש כלי (הל' אצבעות

ה"ד. פט"ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח
משובש. הנוסח בינוני.47)ובדפו"א אדם של

ע"ב.48) מא, ע"א.49)מנחות צח, שם,

.ÈÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk ·Á¯ - È‡ Èz·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
·Á¯ ,'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈLÂ Ìi‰ ˙¯ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc Ïk50ÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡ - Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C¯‡Â .Ûc ÌÈ¯NÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó - ¯Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡ - ¯Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.·e¯˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע אותיות תשע כשיעור ריוח שיש
פ"ח. סוף לעיל כמבואר שלהן,

.‡ÈÔBaLÁa ˙B¯˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡51ÔBÈlbÏ - ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL52- Ì‰· e·˙kL ˙B¯BÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ ·zÎÏ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ·e .ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ¯ÒÁ Ô‰ - ËÚÓ Ì‰Ï ·B¯˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
- LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ¯˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡B·È „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk¯‡ EÏ53. ¿»¿¿∆≈

שתי 51) רוחב (עם אצבעות שש בו יש דף כל שהרי
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף), דף שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי אצבעות ארבע רוחב עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע אלא עודף כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ"ח,
אין  (שהרי דפים שני תופסת היתה כן ואם ה"י, פ"ז לעיל
שני  להרחיב צריך והיה לדף), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב כי זו: השגה על השיב זצ"ל מפדובה
שבין  חלק האצבעות שתי עם אצבעות לשש עולה שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף, דף
לפניהם  דף שאין שבתורה האחרון ובדף הראשון
תן  רוחב, אצבעות שש של עודף שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס"ת). הל' לרא"ש
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נעלמה  ולא ה"שירות" דפי לרוחב עודף אצבעות שש מנה
מיימוניות'. ה'הגהות הערת רוקח'53)ממנו וב'מעשה

יריעה  בכל ישאיר כהקיפו, הספר אורך לכוין הרוצה נאמר:
כשגמר  ובסוף הראוי, השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע"י מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.·È‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈ¯Èa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈ¯È BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa¯‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ - ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡· B‡ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«
„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,¯Ùq‰ ÛBÒa Ï·‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»

Bc·Ï Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ54¯‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»
.˙BÚÈ¯È‰«¿ƒ

ע"א.54) ל, מנחות

.‚È‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ ÔÈ¯ÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzL C¯„k ,Ì‰lL ˙BÙ¯Ëe55¯·„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ‰Ê56‡lL Ô¯Ùz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰· È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚·57d¯ÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k ¯t˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט.55) פ"ג, לעיל נאמר 56)ראה ע"א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע"י נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט.): (מגילה אמרו תפרה ÙÒ¯וכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי

.„È‰ÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈ¯È‰ Ú¯w˙ ‡lL È„k ,‰¯ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡a58ÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏL59¯BÚ‰ ¯ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBq·e B˙lÁ˙a ¯iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
·˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע"ב.58) ע"א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.ÂËÈzL CB˙a - ‰ÚÈ¯È B· ‰Ú¯˜pL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈL60¯t˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;¯t˙È ,61‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

¯k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c62Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú¯˜ elÙ‡Â ,¯ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ ¯kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙a63Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .64‰·˙Ï ‰·z ÔÈ·e ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»
¯t˙È65ÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚ¯w‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

,¯‰fÈ ÌÈÚ¯w‰ ÏÎ·e .BÊÏ BÊ ˙BÚÈ¯È‰ Ô‰a ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈
.d˙¯eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ¯ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב בתוך שיטות בשתי הקרע שנכנס

קרע 61) לתפור הוא שגנאי וגונזה, היריעה את יסלק אלא
לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול

העור  את המכווצים האלון) (פרי בעפצים מעובד קלף
זה  וקלף והואיל ה"ו, פ"א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף דף בין הקרע נכנס אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב היה שאילו הכתב,

הקרע 65) שאין אע"פ תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף רי"ף
משום  לחומרא, רבינו ופסק פשטוה, ולא תפירה, צריך

ס"ת. קדושת חומר

ה'תשע"ח  טבת ד' שישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים

דיני  למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק כגון תורה ספר תשמישי

תורה. ספר בכבוד הזהירות

.‡„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó2,Ô‰Ó „Á‡ B· ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆

Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È¯‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰3ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈa¯a Ba4:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

ÏÚ ·zÎpL (· .‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÚ ÏÚ ·zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÚ5„aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÌLÏ ‡lL6ÌB˜Óa ‡lL ·zÎpL („ . ∆…¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿
¯Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ - ‰·È˙k7ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ¿ƒ»««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿

ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó ·zÎpL (‰ .¯ÚN≈»∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»«
ÛÏw‰8ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ ·zÎpL (Â .9‡Ïa ·zÎpL (Ê . «¿»∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…

ËeË¯N10„ÓBÚ‰ ¯ÁL ‡Ïa ·zÎpL (Á .11·zÎpL (Ë . ƒ¿∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«
˙BBLÏ ¯‡La12ÒB¯B˜Èt‡ B·˙kL (È .13‡ˆBik B‡ , ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ«≈

B·14˙B¯kÊ‡‰ ·˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ¯‡MÓ15‡Ïa ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…
‰eÎ16ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL (·È . «»»∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ

˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡17˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .18(ÂË . ¬ƒ∆»∆»¿»¿
‡¯w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ ‰„ÒÙpL¯wÚ Ïk19, ∆ƒ¿¿»««««∆…ƒ»≈»ƒ»

‰·È˙k‰ ¯wÚa ÔÈa - ˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡20ÔÈa , ƒ¿∆¿«∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈
·˜a21LeËLËa ÔÈa ,Ú¯˜a ÔÈa ,22B‡ ˜ÈÁ¯‰L (ÊË . ¿∆∆≈¿∆«≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ

ÈzLk ‰·z‰ ‰‡¯zL „Ú ,˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ≈¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈
˙Á‡ ‰·˙k ˙B·˙ ÈzL B‡ ,˙B·˙23˙¯eˆ ‰pML (ÊÈ . ≈¿≈≈¿≈»∆»ƒƒ»«

˙BiL¯t‰24˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML (ÁÈ .25·˙kL (ËÈ . «»»ƒ∆ƒ»««ƒ∆»«
‰¯ÈLk ·˙k‰ ¯‡La26È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈ¯È‰ ¯ÙzL (Î . ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈

‰¯B‰Ë27. ¿»
¯‡Le·kÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ - ÌÈ¯·c‰28. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈

בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה
ה"יא).3)הקודמים. (פ"ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר
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נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפיֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס"ת מוציאים הקריאה,
כי  בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי זה הרי בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב: רבינו שדייק וזהו
 ֿ (כסף הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח שם,

כמבואר 7)י"א. השיער, במקום להכתב ודינו הבשר, לצד
ה"ח). (פ"א, ה"ד.8)לעיל פ"ז, החלק 9)לעיל הוא

לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי הבשר, שממול
ה"ז. פ"א, לעיל י"ב.10)כמבואר הלכה שם,

לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב, זמן המתקיים
ה"ה. ובכתב 12)פ"א, הקדש בלשון אלא נכתב ואינו

ה"יט. שם כמבואר "גוי".13)אשורי, התימנים: ובכת"י
או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ"א לעיל כמבואר מוסר,
הקב"ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ"א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין
ה"טז). פ"ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל

ה"יט). פ"א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת
לגמרי.19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת

אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב, ע"י
כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה

כיו"ד. נראית היא והרי הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה
ה"ד. סוף פ"ח, סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב

ה"אֿג. פ"ח, לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות
מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת

ה"ד. סוף פ"ח, לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח בו שנתן
ה"יא. פ"ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי 27)השיטות, אלא

פ"ט, (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה
ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו

השם  מקצת "כתב ה"טז): (פ"א, לעיל הביאו בעצמו
רע"ד, סימן ח"ג ובתשב"ץ פסול". - תלוי ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק שבלי ע"ז העיר

.·„B·ÎÂ ‰¯˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,¯Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„b29ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯kÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏ30elÙ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
Œ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰¯Bz „ÓÏiL :ÌÈ¯·„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰¯Bz31B‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL32‡e‰Â ;33¯·c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

¯kÓÏ ¯Á‡34. «≈ƒ¿…

ãycew zegiyn zecewpã

."einca dy` `yiy e`"

לשיטת  ורבו", "פרו במצות ההסבר אופני בשני תלוי זה דין

לחיוב  ישיר המשך היא בזקנותו ורבו" "פרו מצות הרמב"ם
זו  מצוה שקיים לאחר שגם ורבו" "פרו מצות של העיקרי
גם  זו ממצוה ליבטל לא סופרים מדברי חיוב עליו יש
שהיו  ואחר זקנותו בעת החיוב השני לאופן אבל בזקנותו.
העיקרי. לחיוב המשך ואינו עצמו בפני חיוב הוא ובת בן לו
לישא  בשביל תורה ספר מכירת לדין הנפק"מ ומכאן
"פרו  מצות כבר קיים הרי עצמו בפני דין הוא אם אשה:
לשיטת  אבל כך, לשם תורה ספר למכור ואסור ורבו"
לו  יש פו"ר למצות והמשך תמידי חיוב שהוא הרמב"ם
קיים  אם גם בנים בת אשה לישא כדי תורה ספר למכור

פו"ר. מצות כבר
27 cenr 'l wlg zegiy ihewl itÎlr

מ"ח):29) פ"ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי. בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע"א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח שבמקום
שמזונותיו  במי ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב ויגווע
נפש  פיקוח של למצב הגיע לא עדיין אבל מצומצמים,

וגדול 31)(כסףֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס
מעשה. לידי שמביא נישואי 32)הלימוד שם. מגילה,

יח): מח, (ישעיה ככתוב העולם, קיום משום בהם יש אשה
יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ

פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח:): (ב"ב ב'תוספות'
מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.‚B˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
N¯ÁŒÈÏÎa35BÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰36Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈ¯ÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz37Ô˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,38. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב רב, זמן בו שמתקיים ע"ב. כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי ונתתם יד): לב,

מהר. כך כל ירקב שלא בעפר, אותו מעילי 36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח). פ"ג, אבל הל' רבינו ע"ב.38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב, סי' יו"ד יוסף' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס בכלי

.„Ba Áp‰Â ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÎe‰L ˜Èz39ÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB¯‡‰Â ˙BÁtËn‰40Œ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a ¯Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰41ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»
ÔÈÊ‚ ,e¯·MiLk B‡ eÏ·iLk ‡l‡ ,Ô˜¯ÊÏ42Ï·‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»

˙BÓÈa‰43,¯Ùq‰ ÊÁB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰Â44ÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ·˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰a45ÈBn¯ ÔÎÂ .46,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
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נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפיֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס"ת מוציאים הקריאה,
כי  בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי זה הרי בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב: רבינו שדייק וזהו
 ֿ (כסף הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח שם,

כמבואר 7)י"א. השיער, במקום להכתב ודינו הבשר, לצד
ה"ח). (פ"א, ה"ד.8)לעיל פ"ז, החלק 9)לעיל הוא

לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי הבשר, שממול
ה"ז. פ"א, לעיל י"ב.10)כמבואר הלכה שם,

לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב, זמן המתקיים
ה"ה. ובכתב 12)פ"א, הקדש בלשון אלא נכתב ואינו

ה"יט. שם כמבואר "גוי".13)אשורי, התימנים: ובכת"י
או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ"א לעיל כמבואר מוסר,
הקב"ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ"א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין
ה"טז). פ"ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל

ה"יט). פ"א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת
לגמרי.19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת

אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב, ע"י
כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה

כיו"ד. נראית היא והרי הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה
ה"ד. סוף פ"ח, סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב

ה"אֿג. פ"ח, לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות
מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת

ה"ד. סוף פ"ח, לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח בו שנתן
ה"יא. פ"ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי 27)השיטות, אלא

פ"ט, (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה
ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו

השם  מקצת "כתב ה"טז): (פ"א, לעיל הביאו בעצמו
רע"ד, סימן ח"ג ובתשב"ץ פסול". - תלוי ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק שבלי ע"ז העיר

.·„B·ÎÂ ‰¯˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,¯Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„b29ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯kÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏ30elÙ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
Œ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰¯Bz „ÓÏiL :ÌÈ¯·„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰¯Bz31B‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL32‡e‰Â ;33¯·c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

¯kÓÏ ¯Á‡34. «≈ƒ¿…

ãycew zegiyn zecewpã

."einca dy` `yiy e`"

לשיטת  ורבו", "פרו במצות ההסבר אופני בשני תלוי זה דין

לחיוב  ישיר המשך היא בזקנותו ורבו" "פרו מצות הרמב"ם
זו  מצוה שקיים לאחר שגם ורבו" "פרו מצות של העיקרי
גם  זו ממצוה ליבטל לא סופרים מדברי חיוב עליו יש
שהיו  ואחר זקנותו בעת החיוב השני לאופן אבל בזקנותו.
העיקרי. לחיוב המשך ואינו עצמו בפני חיוב הוא ובת בן לו
לישא  בשביל תורה ספר מכירת לדין הנפק"מ ומכאן
"פרו  מצות כבר קיים הרי עצמו בפני דין הוא אם אשה:
לשיטת  אבל כך, לשם תורה ספר למכור ואסור ורבו"
לו  יש פו"ר למצות והמשך תמידי חיוב שהוא הרמב"ם
קיים  אם גם בנים בת אשה לישא כדי תורה ספר למכור

פו"ר. מצות כבר
27 cenr 'l wlg zegiy ihewl itÎlr

מ"ח):29) פ"ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי. בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע"א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח שבמקום
שמזונותיו  במי ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב ויגווע
נפש  פיקוח של למצב הגיע לא עדיין אבל מצומצמים,

וגדול 31)(כסףֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס
מעשה. לידי שמביא נישואי 32)הלימוד שם. מגילה,

יח): מח, (ישעיה ככתוב העולם, קיום משום בהם יש אשה
יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ

פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח:): (ב"ב ב'תוספות'
מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.‚B˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
N¯ÁŒÈÏÎa35BÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰36Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈ¯ÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz37Ô˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,38. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב רב, זמן בו שמתקיים ע"ב. כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי ונתתם יד): לב,

מהר. כך כל ירקב שלא בעפר, אותו מעילי 36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח). פ"ג, אבל הל' רבינו ע"ב.38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב, סי' יו"ד יוסף' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס בכלי

.„Ba Áp‰Â ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÎe‰L ˜Èz39ÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB¯‡‰Â ˙BÁtËn‰40Œ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a ¯Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰41ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»
ÔÈÊ‚ ,e¯·MiLk B‡ eÏ·iLk ‡l‡ ,Ô˜¯ÊÏ42Ï·‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»

˙BÓÈa‰43,¯Ùq‰ ÊÁB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰Â44ÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ·˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰a45ÈBn¯ ÔÎÂ .46,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
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,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz - ÈBÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿≈∆»¿«¿ƒ≈¿À»≈
Ô˙B‡ ¯ÎÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;ÏÁÏ Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«»

LnÁ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ô‰ÈÓ„a ˙B˜Ï47. ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆»À»

קדושה 39) בו אין - לכך הוכן לא או בו, הונח לא אם כי
ה"ט. פ"ד, לעיל כמבואר בו 40)כלל, שמצניעים - ארון

שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי
הספרדים  הכנסת (ובבתי בו. כשקורא הספר הש"ץ מניח
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ מגדל על ויעמוד... ד): ח, (נחמיה

רפב). סי' יו"ד כסא 41)יוסף' המכינים מקומות יש
ספרים  שני שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח מיוחד

(שם). ע"ב.42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני והשניה הכנסת, בית
התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ עומד ועליה

הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי
"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי שהם שאע"פ רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע"א.45)הקודש' לב, מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ"ג, (שם, שב'ירושלמי' הראב"ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב בפירוש שהרי בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,
הכנסת", כבית הכנסת בית כלי "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה
קדושה" כ"תשמישי הארון בקדושת מדובר שכאן אלא

כסףֿמשנה). בצורת 46)(ע"פ עשויים תורה ספר תשכיטי
לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים

ה"יד. פ"יא, תפילה הל'

.‰ÔÈ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈabŒÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈp‰Ï ¯zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ48ÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È· ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈ·e˙Îe49ÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k ÏÎÂ .‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜¯ÊÏ ¯eÒ‡50ÔÈÚÈÓw‰ .51ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È·˙k52Œ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

¯BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡53. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי בלבד, אחד חומש רק בו הכתוב ספר
ס"ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע"א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח.). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט שלא עליך, הזה הקמיע "יהא פ"יב:

וברש"י).52) ס: (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע"א.

.ÂBa ÒkÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï……«»»≈∆»ƒ¿¿ƒ»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï54˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡55, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»

˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa Ce¯Î ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,B· ‡¯˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁ¯n‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

Ì¯Ú ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙‡56‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙqL57. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס"ת להכנס הוא גנאי כי
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני במצוות עסוקים
יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסףֿמשנה דברי ע"פ יח.), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב.). (מגילה מטפחת בלי ערום כשהספר
הלכה  פ"ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום " "כשהוא

וברדב  הפירושים בֿג. שני את הביא תשע"א סימן ח"ב "ז
ביניהם. הכריע ברכות 57)ולא ירושלמי ע"ב; לב, מנחות

ספסל  גבי על יושב שהיה אליעזר ברבי "מעשה ה"ה): פ"ג,
כמרתיע  מלפניו (נזדעזע) והרתיע עליו, נתון שספרֿתורה

הנחש". מלפני

.ÊLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B·‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ58¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,59. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
„Ú LnLÏ ¯eÒ‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«

ep‡ÈˆBiL60. ∆ƒ∆

ע"ב.58) כה, אחר.59)ברכות ע"א.60)חדר כו, שם,

.Á¯zÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰¯B˙ È¯·c ÔÈ‡L ,Ba ˙B¯˜ÏÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó61˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â .62 ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰È„È eˆÁ¯È ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B· eÚbÈƒ¿

ס"ת 61) שאין פי"ד אהלות תוספתא ראה ע"א. כב, ברכות
לעיל  רבינו דברי והשווה טומאה. שמע מקבל קריאת הל'

ה"ח. תפילין.62)פ"ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.ËCl‰Ó ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‰‡B¯‰ Ïk63·iÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ64‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L65„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
·LÈÏ ÔÈ¯zÓ eÈ‰È CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL66. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני 64)ע"י ע"ב: לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח, רק
"נשיא 66)(כסףֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי והביטו שנאמר: במקומו,
שאינו  אע"פ קולו את בשומע שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף ברב מצינו כן כי לעמוד, חייב - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני אקום אמר: אמו, צעדי קול
יוסף' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח). רבינו בשם רפב, סי' יו"ד
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.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

ËÈLÙÈ72BL‡¯ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚¯ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÂÈ¯BÁ‡ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓk73Œ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ dB·‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡74. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח: התימנים, ובכת"י המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח, במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט. עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם

שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי

רפב). סי' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח, (משלי אומר הכתוב עליו רבו, בפני "הרק צט.):

מות". אהבו משנאי אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב
בספרֿתורה  כך, במזבח ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח'72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י, כנוסח
שזה  קח: לכתובות רש"י וראה יפשיט. אחר: ובנוסח ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו
והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,

והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז
בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי בארון מונח שהס"ת כיון איסור,

סק"א). רפב סי' יו"ד (ט"ז

.‡È,BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ ·k¯ÈÂ ¯BÓÁ‰75ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯zÓ - ÌÈ·pb‰76BÁÈpÓ - „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ·77.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡¯Œ„·Îa ·LÈ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡a78È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚ79Ó‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" :¯ »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÁÎ ÈÙk80ÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡81. ∆«»¿À»««¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"zeixad lr caekn eteb dxezd z` caknd lk...."

גדולתה  על האריכות כל שאחרי יתכן איך להבין: צריך
עליו  האדם שיתכבד שכדי מסיים התורה, של וקדושתה
שיש  מבין יהודי שאינו מי גם והלא התורה, ספר את לכבד
ובעצמו  בכבודו הקב"ה של תורתו שהיא התורה את לכבד
מביא  ואעפ"כ יהודי לכל המובן דבר שהוא ועאכו"כ

האדם. יתכבד שעי"ז הטעם את הרמב"ם
מבינים  הכל והלא כו'" מכובד "גופו הלשון שנקט ובפרט
מדגיש  ומדוע גופו, ולא נשמתו היא אדם של שעיקרו

הבריות  על מכובד גופו שיהיה כתב מכך ויתירה גופו. כבוד
אדם  בבני ביותר הנמוכה בדרגה מדבר "בריות" שהלשון

הקב"ה. ידי על שנבראו היא מעלתם שכל
אין  התורה את לכבד יהודי על מצווים כאשר והביאור:
ורצונו  חכמתו שהיא מבין אכן והוא טעם, לשום צריכים
ש"אתם  הגלות שבזמן אפשרות שיש אלא, הקב"ה. של
עם  הקשורים דברים על כשיקפיד העמים" מכל המעט
כאשר  ובפרט בפרנסה קשיים הגוי לו יגרום התורה כבוד
לא  בהם שאין פשוטים אנשים היינו "בריות" על  מדובר
בעניינים  מושג שום להם ואין טובות מידות ולא  שכל
כי  ברוחניות העסוקים אנשים לסבול יכולים אינם רוחניים

שלהם. הריקנות את להרגיש להם הגורמים הם
המכבד  ליהודי תורה שהבטיחה הרמב"ם אומר זה על
הבריות" על מכובד "גופו שיהיה אותה ומקיים אותה
לא  גם היזק שום לו תגרום לא תורה על והקפדתו
שלא  ופשיטא לגופו, הקשורים פשוטים הכי בעניינים

שליטה. כל לגוי אין בוודאי שעליה לנשמתו
ומה  האנשים, כמו הנשים חייבות ספר־תורה כבוד בעניין
מפני  לא הוא ספר־תורה כתיבת במצוות חייבות שאינן
שהתורה  אחרים בחיובים כמו אלא לזה שייכות שאינן
בחינוך  לשליחותן הדרוש הזמן להן שיהיה כדי אותן פטרה
חיובים  עליהם הוטלו לא - לאמו" הצריך "תינוק - הילדים

האנשים. על שהוטלו אחרים
שהזמן  למ"ע בקשר מופלא: עניין התורה מוסיפה אעפ"כ
המצוה... את הזכר ש"בעשות האריז"ל בכתבי נאמר גרמא,
מה  סוד וזה אותה, שעושה בעת עמו נכללת (האשה)

דמיא". כגופו אשתו שארז"ל
שגם  הרי גופא" "פלג הם ואשה שאיש מכיון מכך: יתרה
הכלה  את המיועד החתן שהוא האיש מזכה הנישואין טרם

מקיים, שהוא במצוות ספר המיועדת כתיבת בעניין וכן
לעילוי  זוכות הן מ"מ הנשים על חיוב שאין  הגם תורה

האיש. ידי על המצוה מקיום הנגרם
ãycew zegiyn zecewpã

."mler i`a lkl on`pd crd `edy"

ויש  נח, בבני גם לכאורה מדבר עולם" באי "כל הלשון
"כתר  הלשון ששם מ'ספרי' הרמב"ם של שמקורו לומר
כתר  כו' עולם לבאי פה פתחון ליתן שלא כדי מונח תורה
ואף  העולם. אומות גם כולל העולם" באי לכל מונח תורה

מיתה חייב תורה שלמד ה"ט)שנכרי פ"י מלכים הרי (הלכות
בלימוד  אבל ישראל, של מצוות תורת ללימוד בנוגע רק זה
ועוסק  נכרי "שאפילו חז"ל אמרו נח, בני של המצוות

גדול". ככהן שהוא בתורה
74 dxrde 246 f"k wlg zegiy ihewl itÎlr

רפב).75) סי' יו"ד (הגר"א החמור יח,76)על ברכות
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.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

ËÈLÙÈ72BL‡¯ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚¯ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÂÈ¯BÁ‡ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓk73Œ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ dB·‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡74. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח: התימנים, ובכת"י המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח, במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט. עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם

שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי

רפב). סי' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח, (משלי אומר הכתוב עליו רבו, בפני "הרק צט.):

מות". אהבו משנאי אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב
בספרֿתורה  כך, במזבח ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח'72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י, כנוסח
שזה  קח: לכתובות רש"י וראה יפשיט. אחר: ובנוסח ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו
והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,

והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז
בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי בארון מונח שהס"ת כיון איסור,

סק"א). רפב סי' יו"ד (ט"ז

.‡È,BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ ·k¯ÈÂ ¯BÓÁ‰75ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯zÓ - ÌÈ·pb‰76BÁÈpÓ - „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ·77.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡¯Œ„·Îa ·LÈ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡a78È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚ79Ó‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" :¯ »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÁÎ ÈÙk80ÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡81. ∆«»¿À»««¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"zeixad lr caekn eteb dxezd z` caknd lk...."

גדולתה  על האריכות כל שאחרי יתכן איך להבין: צריך
עליו  האדם שיתכבד שכדי מסיים התורה, של וקדושתה
שיש  מבין יהודי שאינו מי גם והלא התורה, ספר את לכבד
ובעצמו  בכבודו הקב"ה של תורתו שהיא התורה את לכבד
מביא  ואעפ"כ יהודי לכל המובן דבר שהוא ועאכו"כ

האדם. יתכבד שעי"ז הטעם את הרמב"ם
מבינים  הכל והלא כו'" מכובד "גופו הלשון שנקט ובפרט
מדגיש  ומדוע גופו, ולא נשמתו היא אדם של שעיקרו

הבריות  על מכובד גופו שיהיה כתב מכך ויתירה גופו. כבוד
אדם  בבני ביותר הנמוכה בדרגה מדבר "בריות" שהלשון

הקב"ה. ידי על שנבראו היא מעלתם שכל
אין  התורה את לכבד יהודי על מצווים כאשר והביאור:
ורצונו  חכמתו שהיא מבין אכן והוא טעם, לשום צריכים
ש"אתם  הגלות שבזמן אפשרות שיש אלא, הקב"ה. של
עם  הקשורים דברים על כשיקפיד העמים" מכל המעט
כאשר  ובפרט בפרנסה קשיים הגוי לו יגרום התורה כבוד
לא  בהם שאין פשוטים אנשים היינו "בריות" על  מדובר
בעניינים  מושג שום להם ואין טובות מידות ולא  שכל
כי  ברוחניות העסוקים אנשים לסבול יכולים אינם רוחניים

שלהם. הריקנות את להרגיש להם הגורמים הם
המכבד  ליהודי תורה שהבטיחה הרמב"ם אומר זה על
הבריות" על מכובד "גופו שיהיה אותה ומקיים אותה
לא  גם היזק שום לו תגרום לא תורה על והקפדתו
שלא  ופשיטא לגופו, הקשורים פשוטים הכי בעניינים

שליטה. כל לגוי אין בוודאי שעליה לנשמתו
ומה  האנשים, כמו הנשים חייבות ספר־תורה כבוד בעניין
מפני  לא הוא ספר־תורה כתיבת במצוות חייבות שאינן
שהתורה  אחרים בחיובים כמו אלא לזה שייכות שאינן
בחינוך  לשליחותן הדרוש הזמן להן שיהיה כדי אותן פטרה
חיובים  עליהם הוטלו לא - לאמו" הצריך "תינוק - הילדים

האנשים. על שהוטלו אחרים
שהזמן  למ"ע בקשר מופלא: עניין התורה מוסיפה אעפ"כ
המצוה... את הזכר ש"בעשות האריז"ל בכתבי נאמר גרמא,
מה  סוד וזה אותה, שעושה בעת עמו נכללת (האשה)

דמיא". כגופו אשתו שארז"ל
שגם  הרי גופא" "פלג הם ואשה שאיש מכיון מכך: יתרה
הכלה  את המיועד החתן שהוא האיש מזכה הנישואין טרם

מקיים, שהוא במצוות ספר המיועדת כתיבת בעניין וכן
לעילוי  זוכות הן מ"מ הנשים על חיוב שאין  הגם תורה

האיש. ידי על המצוה מקיום הנגרם
ãycew zegiyn zecewpã

."mler i`a lkl on`pd crd `edy"

ויש  נח, בבני גם לכאורה מדבר עולם" באי "כל הלשון
"כתר  הלשון ששם מ'ספרי' הרמב"ם של שמקורו לומר
כתר  כו' עולם לבאי פה פתחון ליתן שלא כדי מונח תורה
ואף  העולם. אומות גם כולל העולם" באי לכל מונח תורה

מיתה חייב תורה שלמד ה"ט)שנכרי פ"י מלכים הרי (הלכות
בלימוד  אבל ישראל, של מצוות תורת ללימוד בנוגע רק זה
ועוסק  נכרי "שאפילו חז"ל אמרו נח, בני של המצוות

גדול". ככהן שהוא בתורה
74 dxrde 246 f"k wlg zegiy ihewl itÎlr

רפב).75) סי' יו"ד (הגר"א החמור יח,76)על ברכות
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תפילין.77)ע"א. לענין כג) (שם, שאמרו כמו
אדם 78) יתן "לא שנינו: ה"יא) (פ"ג, סופרים ובמסכת

עליה". (מרפקיו) אציליו ושני ארכובותיו, על ספרֿתורה
שבשמים.79) לאביהם ישראל בין הברית כריתת על
מ"ו.80) פ"ד, כי 81)אבות ל): ב, (שמואלֿא שנאמר

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי אכבד מכבדי
הלכה. כל בסוף כמנהגו טוב, בדבר ס"ת הל' את לסיים כדי

.‡iÓL ÈÓÁ¯a ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÎÏ‰ e¯Ó‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»

ה'תשע"ח  טבת ה' ש"ק יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰1. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

."zeqkd itpk lr ziviv zeyrl"

שמתחיל  באופן הרמב"ם סידר בכלל, אהבה' 'ספר את
מהתורה) ביום פעמיים שהיא (ק"ש תדירה היותר במצוה
הוא  וזמנה תדירה הפחות שהיא מילה בהלכות ומסיים

בחיים. אחת פעם
שרק  הגם ברכות, הלכות לפני ציצית הלכות סידר גם לכן
המצוה  כוונת כי בציצית, חייב כנפות ארבע בו שיש בגד
זו  וזכירה גו'" ה' מצוות כל את "וזכרתם בתורה מפורשת

כולו. היום לכל שייכת
הוסיף  שלא ציצית להלכות בכותרת גם מתבטא זה עניין
כפי  חייבת כנפות ארבע לה שיש כסות שרק התנאי
התורה  מן חייב ש"אינו ברכות להלכות בכותרת שכתב

שבע". אלא־אם־כן
55 dxrd 27 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

על 1) ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר)

שפ"ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

.‡„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡¯˜p‰4,L‡¯ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡¯ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»

ÔÈ‡Â .BÚ·ˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô·Ï ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ.2) מן היוצא כענף ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער
א). עמוד מב כמו 5)דף מניין, להם יש סופרים מדברי אבל

ב). עמוד  פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.·ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ÚaˆpL ¯Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎ¯BÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL ‰Ê ËeÁ C¯BkL ˙BÎÈ¯k‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

(פרק 6) לקמן מפורשים צביעתו ב).ופרטי הלכה  ב,

.‚Ûk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ C¯ÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆
Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»

."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.„·kÚÓ BÈ‡ Ô·l‰Â ,Ô·l‰ ˙‡ ·kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
Ô·Ï ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È¯‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ô·l‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e Ô·Ï ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;Bc·Ï¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»

¯Lk - Bc·Ï ˙ÏÎz‰ ¯‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈

של 7) חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.‰,B¯·Á ˙‡ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8e¯Ó‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ - "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙B·kÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË L·Bl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa¯‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï da9Ìi˜ È¯‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ - ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa¯‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, תרי"ג במניין

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק אחרי
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל
בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה
לסוף  זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב

עוז")11)ההלכה. ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"
זוטא". ב"ספרי ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי

"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע
בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב). עמוד לז דף (מנחות
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משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa¯‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C¯‡Â .Ô¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈ¯Lk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈ·Ï ‰Ú·M‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף.15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב דף (שם
הציפורן  סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על נקב.17)תלוייה דרך
יב)18) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס: מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות
שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא

מטה.19) כלפי נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו
ושני  גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות

ענף מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף (מנחות
ט. הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב).

לבן.23) נשאר השני וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט
רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈ¯k Ba C¯BÎÂ ,Ô·l‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈ¯k‰ „ˆa ˙BÎÈ¯Î ÈzL Ba C¯BÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈ¯k LÏM‰ el‡Â ;¯LB˜Â Ô·Ï»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe ;Bc·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰B¯Á‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da C¯BÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈ¯Î26ÈtÓ .Ô·Ï ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÎÈ¯Îe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ô·la ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„È¯BÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ô·la ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .Úa¯‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח.25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי  תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»
Ú·MÓ30‰¯NÚ LÏMÓ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»

- ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ C¯Î ‡Ï Ì‡Â .¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰¯Lk - ˙ÈˆÈv‰ ·¯ ÏÚ ˙ÏÎz‰ C¯k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL - ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡¯‰ ¯ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע
לטובה  לזכרנו כדי הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע

שם). שם).32)(רש"י (מנחות כרוך דף 33)בלתי (שם,
א). עמוד מב

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa Ô·Ï ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ B˙B‡ C¯BÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈ¯Îe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL¯‰ - ˙ÏÎza C¯BkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ - ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :¯·c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Ce¯k‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
·¯ ÏÚ Ô·l‰ C¯k Ì‡Â .Ô·la ‰Ê ¯·„a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰¯Lk - ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ C¯Î ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח פרשת וב"ספרי"
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי עשרה, אחת - לישי
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ¯ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â Ô·Ï ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈ¯eÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú ¯eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ ·LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח, פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ
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משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa¯‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C¯‡Â .Ô¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈ¯Lk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈ·Ï ‰Ú·M‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף.15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב דף (שם
הציפורן  סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על נקב.17)תלוייה דרך
יב)18) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס: מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות
שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא

מטה.19) כלפי נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו
ושני  גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות

ענף מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף (מנחות
ט. הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב).

לבן.23) נשאר השני וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט
רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈ¯k Ba C¯BÎÂ ,Ô·l‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈ¯k‰ „ˆa ˙BÎÈ¯Î ÈzL Ba C¯BÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈ¯k LÏM‰ el‡Â ;¯LB˜Â Ô·Ï»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe ;Bc·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰B¯Á‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da C¯BÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈ¯Î26ÈtÓ .Ô·Ï ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÎÈ¯Îe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ô·la ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„È¯BÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ô·la ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .Úa¯‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח.25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי  תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»
Ú·MÓ30‰¯NÚ LÏMÓ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»

- ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ C¯Î ‡Ï Ì‡Â .¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰¯Lk - ˙ÈˆÈv‰ ·¯ ÏÚ ˙ÏÎz‰ C¯k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL - ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡¯‰ ¯ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע
לטובה  לזכרנו כדי הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע

שם). שם).32)(רש"י (מנחות כרוך דף 33)בלתי (שם,
א). עמוד מב

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa Ô·Ï ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ B˙B‡ C¯BÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈ¯Îe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL¯‰ - ˙ÏÎza C¯BkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ - ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :¯·c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Ce¯k‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
·¯ ÏÚ Ô·l‰ C¯k Ì‡Â .Ô·la ‰Ê ¯·„a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰¯Lk - ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ C¯Î ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח פרשת וב"ספרי"
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי עשרה, אחת - לישי
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ¯ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â Ô·Ï ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈ¯eÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú ¯eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ ·LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח, פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ
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‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆ·B¯ Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ ¯Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…
ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39È¯eiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈

È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa ¯iLÓ ‚¯B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»
¯ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ ¯Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆

ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆
ÌÈL„˜43‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÏeÒt - ‰NÚ Ì‡Â .44 »»ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»

˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ -45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï·‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»
ÚeËp‰46‰pzL È¯‰L ,¯LÎ ‰Ê È¯‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי
מינים  ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד

א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך
- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - הנידחת

אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת
לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין קדש,

א). עמוד לה דף זרה.44)(סוכה עבודה אף 45)שעשאה
בבעלי  "נעבד" אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה שאין פי על
לצרכי  אבל א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים,
 ֿ לעבודה בנעבד ה' את לעבוד הוא גנאי כי נאסרת, מצוה
נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה זרה

להחמיר). עץ.46)והולכים ונקרא מחובר כשהוא
שאין 47) ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו

לצרכי  אפילו שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד"
למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה
י"ב). קטן סעיף י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה
הלכה  ג, פרק המזבח איסורי בהלכות רבינו דברי והשווה

י"ד.

.·ÈB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:¯Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«
Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac"49Ì‡ Ï·‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ

‰eÎ ‡Ïa Ï‡¯NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰¯Lk -51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ
.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף (מנחות
לטוויית  ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים,
הלכה  א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית,
הגוי  עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
אם 51) כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין

גוי  למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח לשמה,

משנה).

.‚ÈÛÎ ‡È·‰ ?„ˆÈk52ÏÚ d¯Ù˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»

ÔÓ ‡Ï - "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ
‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
¯Á‡ „‚·a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ ¯Èz‰Ï ¯zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף"53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י"ח. הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי
מבגד  הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.„ÈBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56¯L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒ¯Á‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

Ô¯LwL ˙Úa È¯‰L ;ÏeÒt - ‰fÓ ‰Ê e„¯ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙B¯ÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ· BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»

Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚL·e , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ - ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע שהכניס
ונמצאו  השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב הכנפיים שתי בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי
ולא 59) אחת, לכנף הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף (סוכה מקודם

.ÂË˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61Ïh·Ï Ôek˙ Ì‡ - ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡¯‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡¯‰ ¯ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰¯LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È¯‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ ¯Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡¯‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ¯‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי". "מן שהוסיף.64)זה כל 65)אחרי כדין

לא  אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף
ד, פרק (דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו

ב). אם 66)פסוק שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
תחילת  שהרי שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה

.ÊËLÏL ˙ÏÚ·Ï ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒ¯Á‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
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Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«
.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי" "מן נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף
שהרי  שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם).
גאון" אחא דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת
חיים  אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף

ו). קטן סעיף י', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa¯‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk d¯Ùz71.˙Á‡ Áe¯Ó elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט לא שאז

א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï - LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa d¯ÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

¯t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e¯‡‰ ÛBÒ ÔÈ·e73‡l‡ ‚e¯‡‰ ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ - ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»
¯Lk ,‡e‰L Ïk74- ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ

¯Lk ‰·ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó ¯izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ
B¯wÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף"). ה"נמוקי וכפירוש א עמוד מא דף (מנחות כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב שלא 74)שנרחב פי על אף
אנו  אין כי ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף (מנחות
כדי  אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד
לח  דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד

י"ב). סימן חיים אורח יוסף (בית רש"י ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני  המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה,
משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף עד

צ'). סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah 'dÎelqk h"k -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו כ"ט ראשון יום

שנו. תעשה לא מצות
רטז. עשה מצות
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
(qibd)אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאׁשת

עליה" יבא "יבמּה d)יתעּלה: ,dk mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹ
מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּדיני

ְָיבמֹות.

ה'תשע"ח  כסלו ל' שני 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 ֿ ּפי ֿ על אף "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּולפיכ

ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכֹוללת

ה'תשע"ח  טבת א' שלישי 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 ֿ הּמת אׁשת ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,
d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ

ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

ה'תשע"ח  טבת ב' רביעי יום

תעשה לא מצות ריח. רכ. עשה מצות
שנח.
יוםראשוןֿ רביעיכ"טכסלוֿ ב'טבת

שנט. תעשה לא מצות ריט. עשה מצות
― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
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Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«
.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי" "מן נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף
שהרי  שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם).
גאון" אחא דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת
חיים  אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף

ו). קטן סעיף י', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa¯‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk d¯Ùz71.˙Á‡ Áe¯Ó elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט לא שאז

א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï - LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa d¯ÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

¯t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e¯‡‰ ÛBÒ ÔÈ·e73‡l‡ ‚e¯‡‰ ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ - ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»
¯Lk ,‡e‰L Ïk74- ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ

¯Lk ‰·ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó ¯izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ
B¯wÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף"). ה"נמוקי וכפירוש א עמוד מא דף (מנחות כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב שלא 74)שנרחב פי על אף
אנו  אין כי ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף (מנחות
כדי  אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד
לח  דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד

י"ב). סימן חיים אורח יוסף (בית רש"י ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני  המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה,
משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף עד

צ'). סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה
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ה'תשע"ח  כסלו כ"ט ראשון יום

שנו. תעשה לא מצות
רטז. עשה מצות
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
(qibd)אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאׁשת

עליה" יבא "יבמּה d)יתעּלה: ,dk mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹ
מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּדיני

ְָיבמֹות.

ה'תשע"ח  כסלו ל' שני 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 ֿ ּפי ֿ על אף "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּולפיכ

ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכֹוללת

ה'תשע"ח  טבת א' שלישי 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 ֿ הּמת אׁשת ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,
d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ

ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

ה'תשע"ח  טבת ב' רביעי יום

תעשה לא מצות ריח. רכ. עשה מצות
שנח.
יוםראשוןֿ רביעיכ"טכסלוֿ ב'טבת

שנט. תעשה לא מצות ריט. עשה מצות
― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
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(zepfl)"ּבתּולה איׁש ֿ יפּתה "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֶֶַַָָ
(eh ,ak zeny)'ג ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ

מּכתּבֹות. ד' ְִֶֶֻּופרק

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה (lreadהּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlra dleza:יתעּלה אמרֹו והּוא ֿ אנּוסתֹו, את ְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

ּכלֿ ׁשּלחּה ֿ יּוכל לא עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ֿ תהיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"ולֹו
hk)ימיו" ,ak mixac)מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ,(.eh) ְְְִִֵַָָָָָָ

הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ׁשל זה ְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלאו
ֿ תעׂשה לא "ואּמאי, אמרּו: וכ עׂשה. ׁשּקדמֹו ֿ תעׂשה ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלא
"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 ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
ֿ יּוכל לא [וגֹו'] לאּׁשה ֿ תהיה "ולֹו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,

ֿ ימיו" ּכל 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
ֿ ימיו" ּכל לׁשּלחּה ֿ יּוכל לא לאּׁשה ֿ תהיה "ולֹו ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ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 ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ל ֿ יּוכל "לא ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא ֿ אׁשּתֹו, את ׁשּלחּהמּלגרׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ֿ ימיו" אמרֹו:(my)ּכל והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" ֿ תהיה הּמלקּות(my)"ולֹו לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, eh.)ּכדין zekn) ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק

ה'תשע"ח  טבת ג' חמישי יום

קד. תעשה לא מצות רכג. עשה מצות
― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו (`dyהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(drnyp `le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdyְוהּוא
אׁשּתֹו" ֿ תׂשטה ּכי איׁש "איׁש יתעּלה: d,אמרֹו xacna) ְְְְִִִִִִֶֶַָ

(aiאֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ֿ דיני ּכל 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 ֿ קרּבנּה eh)את my)ואם ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּבׁשמן ְְִִֶֶֶָהקריבּה

ה'תשע"ח  טבת ד' שישי יום

שלא. של. קה. תעשה לא מצות
שלד. שלג. שלב.
יוםחמישיֿ שישיג'ֿ ד'טבת
― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

(minya ur ly sxy oin)אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְִַָָּבמנחת
לבנה" עליו ֿ יּתן "ולא eh)יתעּלה: ,d mixac)ספרי ּולׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹ

(my `yp)עֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד :ְִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשעֹוב ּכׁשם ֿ תעׂשה, עלּבלא עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹ

לֹוקה. ― זה לאו על העֹובר ּגם ּולפיכ ְְִֵֶֶַַָָָָלבֹונתֹו".
― לבנה עליו ֿ יּתן ולא ׁשמן עליו ֿ יּצק "לא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹּ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 אבי ֿ אׁשת "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 ֿ אב, אׁשת ּ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 ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
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"ּ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

נ ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא אביוהיא, ezaׂשּואת `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 ֿ אׁשת ּבת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ערות

rnyn)מינּה o`kn)אׁשת ֿ ּבת ּ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' ּבנ ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּבת
(i ,my).

ה'תשע"ח  טבת ה' ש"ק יום

שלה. שלו. תעשה לא מצות
שלט. שלח. שלז.
― 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. ֿ ׁשּכן עּקר(b.)ּכל "ּ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 ֿ אּמּה ואת ֿ אּׁשה את 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 ֿ הּדברים ׁשּכל 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 zernynּׁשּקדם ֿ ֿ מה מּכל הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבּת ֿ ּבת "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" ֿ ּבת "את 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 ֿ ּבּתּה ֿ ּבת "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ
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âð ÷øô äéòùéiÎf

æ:åét çzôé àìå äîìàð äéææâ éðôì ìçøëe ìáeé çáhì äOk åét-çzôé àìå äðòð àeäå Nbðçøöòî ¦©̧§´©£¤»§´Ÿ¦§©¦¼©¤Æ©¤´©½̈§¨¥¾¦§¥¬Ÿ§¤−¨¤¡¨®¨§¬Ÿ¦§©−¦«¥³Ÿ¤
:Bîì òâð énò òLtî íéiç õøàî øæâð ék ççBNé éî BøBc-úàå çwì ètLnîeèíéòLø-úà ïziå ¦¦§¨Æª½̈§¤−¦´§¥®©¦³¦§©Æ¥¤´¤©¦½¦¤¬©©¦−¤¬©¨«©¦¥³¤§¨¦Æ

:åéôa äîøî àìå äNò ñîç-àì ìò åéúîa øéLò-úàå Bøá÷éíéNz-íà éìçä Bàkc õôç ýåýéå ¦§½§¤¨¦−§Ÿ¨®©µŸ¨¨´¨½̈§¬Ÿ¦§−̈§¦«©º̈¨¥³©§Æ¤«¡¦½¦¨¦³
BLôð íLàéøàé òøæ äàøé:çìöé Bãéa ýåýé õôçå íéîé C ¨¨Æ©§½¦§¤¬¤−©©£¦´¨¦®§¥¬¤§−̈§¨¬¦§¨«

i"yx
.äðòð àåäå ùâð (æ):ודוחקים בנוגשים הנה àåäåנגש

.äðòð:בלע"ז שורפרלרי"ן דברים çúôéבאונאת àì
.åéô יובל לטבח אשר השה כמו ושותק היה סובל

נאלמה : גוזזי' לפני אשר åéô.וכרחל çúôé àì מוסב
יובל: לטבח שה ç÷åì.על èôùîîå øöåòî (ç) הנביא

הימים  באחרית העכו"ם יאמרו זאת כי ואומר מבשר
וממשפ' ביד' עצור שהיה העוצר מן כשנלקח כשיראו

עתה: עד שסבל åøåã.היסורין úàå:עליו שעברו שנים
.ççåùé éî היה נגזר כי מצאוהו אשר התלאות את

אשר  ישראל ארץ היא חיים מארץ וגולה מתחילה
שבהם: לצדיקים הזה הנגע בא עמי ïúéåמפשע (è)

.åøá÷ íéòùø úà יגזרו אשר ככל להקבר עצמו את מסר
וקבורת  הריגה עליהם קונסין שהיו האומות רשעי עליו

הכלבים: במעי íéòùø.חמורים úà הרשעים לדעת
חיים: באלהי' יכפור ולא ליקבר øéùòנתרצה úàå

.åéúåîá שגזר מות מיני בכל עצמו מסר המושל ולדעת
רעה  לעשות כפירה עליו לקבל רצה לא על עליו

ביניהם: גר היה אשר הגוים ככל חמס àìåולחמוס
.åéôá äîøî:כו"ם עבודת עליו åàëãלקבל õôç 'äå (é)

.éìçä לפיכך למוטב ולהחזירו לדכאו חפץ הקב"ה
אותו: åâå'.החלה åùôð íùà íéùú íà הקב"ה אמר

להשיבה  בקדושתי ונמסרת נותנת נפשו תהא אם אראה
זרע  ויראה גמולו לו אגמל מעל אשר כל על אשם לי
לו  שחטא למי אדם שנותן כופר לשון זה אשם וגו'
אותו  תשיבו אל בפלשתים שנא' כענין בלע"ז אמינד"א

אשם: לו תשיבו השב כי ריקם

cec zcevn
(Ê).‰Ú ‡Â‰Â ˘‚או עשרו לקחת נלחץ היה זה בעבור

משגת: ידו ואין הוא דל  אם  הגוף בעינויי נענה הוא ÏÂ‡היה
.ÂÈÙ Á˙ÙÈיוסיפו פן פחד  כי  הדבר על  ולהתרעם להתלונן

Ï·ÂÈ.סרה: Á·ËÏ ‰˘Î וכרחל הטבח  אל המובא כשה והיה
תצעק ולא נאלמה היא שהרחל  צמרה הגוזז לפני העומדת
הנמשל  המעונה  התלונן לא וכן  פיו  יפתח לא והשה בקולה 
לרחל  הנמשל המנוגש התרעם  ולא לטבח המובל לשה

Á˜ÂÏ.(Á)הגזוזה: ËÙ˘ÓÓÂ ¯ˆÂÚÓשהיה המאסר ממקום 
נלקח  הנה שם  נדון שהיה  המשפט  וממקום  וכלוא עצור שם

כלום: בלא פטרוהו ולא לענותו או ÈÓלנגשו Â¯Â„ ˙‡Â
.ÁÁÂ˘Èימי בכל עליו עברו אשר  התלאות  כל  לספר יוכל מי 

ÌÈÈÁ.דורו: ı¯‡Ó ¯Ê‚ ÈÎנכרת אשר היה  הדבר סוף  כי 
מיתתו: לקרב סיבה  היו התלאות כי חיים ÈÓÚמארץ  Ú˘ÙÓ

.ÂÓÏ Ú‚בחירתם ברוע  לענותם  בהם פשעו עמי או עמי  מפשע באה  כי  בעוונם הנגע  עליהם  באה לא הנה אחד  כל  יאמר  כן 
עמי: פשעי לכפר  מנוגעים היו הם ˜·¯Â.(Ë)או ÌÈÚ˘¯ ˙‡ Ô˙ÈÂובבזיון רע בענין להם ודומה הרשעים עם להקבר עצמו מסר

מזה: להנצל  דת על לעבור רצה לא ·ÂÈ˙ÂÓ.ר "ל  ¯È˘Ú ˙‡Âהעשיר דעת  עם  להסכים  עצמו  שמסר לומר  ויתן מלת על  מוסב
באמונתו: יעמוד  למען עליו שגזר  מיתות מיני  בכל  Ú˘‰.המושל  ÒÓÁ ‡Ï ÏÚהחמס על  לא המיתה עליו גזר ובחנם ר"ל

בא : ובעלילה מרמה  דיבר  ולא  החמס עשה לא  כי שבפיו המרמה על ולא ‰ÈÏÁ.(È)שעשה Â‡Î„ ıÙÁ '‰Âהנביא מאמר זהו
מיד  באו או המקום  בגזרת ולא בחירתם  מרוע  היו ישראל  על הבאות הצרות אם  כמסתפקים שיהיו  העכו "ם דברי  על כמשיב

אותו: החלי והוא נעשתה המקום  וגזרת לדכאו חפץ  ה' אבל  הוא כן  לא להם  ואמר העכו"ם  עון על  לכפר ‡˘Ìה ' ÌÈ˘˙ Ì‡
.Â˘Ùעצמה את  תשים  נפשו אם  אראה  אמר וכאילו באחריתו להטיבו  לנסותו  אם  כי  העכו"ם עון לכפר  באו לא אולם ר"ל

ימים ויאריך  בעיניו זרעו יראה  חייו ימי שכל  גמולו יהיה  אז אחרי יהרהר  לא ואשם חטא כי  שבא  מה בא שבדין לומר אשם 
בחייו: מי ימות לא  ÁÏˆÈ.ועכ"ז Â„È· '‰ ıÙÁÂ:הדין מדת אחר הרהר  ולא בנסיון עמד כי ה ' חפץ הצליח  והנה

oeiv zcevn
(Ê).˘‚הכסף את נגש  כמו עשרו  לקחת  ונדחק  (מ"ב נלחץ 

או:Â‰Â‡.:כג) במקום היא  עינוי:Ú‰.הוי"ו  Á·ËÏ.מלשון
שי Ï·ÂÈ.לשחיטה: יובל  יח)כמו כריתת‚ÈÊÊÂ‰.:(לעיל ענין

שמהÂÚÓˆ¯.(Á)הצמר: ומעוכב כלוא  שהיה המאסר  מקום
עצור עודנו והוא  לג)וכן ואמירהÁÁÂ˘È.:(ירמ' סיפור ענין

אשוחח ידיך  במעשה  קמג)כמו כמוÊ‚¯.:(תהלים כריתה  ענין 
נגזרתי ג)אמרתי וחלשות :Ú‚.:(איכה כשלון להםÂÓÏ.ר "ל 

אמר לכן  האומה כלל על  יחידי  בלשון  מדבר הענין שכל  ולפי
ידבר: הכלל  שעל לגלות על È˘Ú¯.(Ë)למו כי מושל  ר"ל

העשיר: ימשול הרוב  מיתה :·ÂÈ˙ÂÓ.פי „Â‡Î.(È)מלשון
וכתיתה : שבר חולי :‰ÈÏÁ.ענין חטא‡˘Ì.מלשון  ענין 

ופשע:

בוודאי שישנו סיוע מלמעלה, כמה פעמים ככה, למלא את השליחות לעשות לו ית' דירה בתחתונים, מתוך גאולה וחירות אמיתית, 
עדי יקויים היעוד וההבטחה שתהי' הגאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו.

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



רכי zah 'd w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"ּ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

נ ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא אביוהיא, ezaׂשּואת `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 ֿ אׁשת ּבת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ערות

rnyn)מינּה o`kn)אׁשת ֿ ּבת ּ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' ּבנ ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּבת
(i ,my).

ה'תשע"ח  טבת ה' ש"ק יום

שלה. שלו. תעשה לא מצות
שלט. שלח. שלז.
― 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. ֿ ׁשּכן עּקר(b.)ּכל "ּ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 ֿ אּמּה ואת ֿ אּׁשה את 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 ֿ הּדברים ׁשּכל 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 zernynּׁשּקדם ֿ ֿ מה מּכל הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבּת ֿ ּבת "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" ֿ ּבת "את 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 ֿ ּבּתּה ֿ ּבת "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ
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æ:åét çzôé àìå äîìàð äéææâ éðôì ìçøëe ìáeé çáhì äOk åét-çzôé àìå äðòð àeäå Nbðçøöòî ¦©̧§´©£¤»§´Ÿ¦§©¦¼©¤Æ©¤´©½̈§¨¥¾¦§¥¬Ÿ§¤−¨¤¡¨®¨§¬Ÿ¦§©−¦«¥³Ÿ¤
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:åéôa äîøî àìå äNò ñîç-àì ìò åéúîa øéLò-úàå Bøá÷éíéNz-íà éìçä Bàkc õôç ýåýéå ¦§½§¤¨¦−§Ÿ¨®©µŸ¨¨´¨½̈§¬Ÿ¦§−̈§¦«©º̈¨¥³©§Æ¤«¡¦½¦¨¦³
BLôð íLàéøàé òøæ äàøé:çìöé Bãéa ýåýé õôçå íéîé C ¨¨Æ©§½¦§¤¬¤−©©£¦´¨¦®§¥¬¤§−̈§¨¬¦§¨«

i"yx
.äðòð àåäå ùâð (æ):ודוחקים בנוגשים הנה àåäåנגש

.äðòð:בלע"ז שורפרלרי"ן דברים çúôéבאונאת àì
.åéô יובל לטבח אשר השה כמו ושותק היה סובל

נאלמה : גוזזי' לפני אשר åéô.וכרחל çúôé àì מוסב
יובל: לטבח שה ç÷åì.על èôùîîå øöåòî (ç) הנביא

הימים  באחרית העכו"ם יאמרו זאת כי ואומר מבשר
וממשפ' ביד' עצור שהיה העוצר מן כשנלקח כשיראו

עתה: עד שסבל åøåã.היסורין úàå:עליו שעברו שנים
.ççåùé éî היה נגזר כי מצאוהו אשר התלאות את

אשר  ישראל ארץ היא חיים מארץ וגולה מתחילה
שבהם: לצדיקים הזה הנגע בא עמי ïúéåמפשע (è)

.åøá÷ íéòùø úà יגזרו אשר ככל להקבר עצמו את מסר
וקבורת  הריגה עליהם קונסין שהיו האומות רשעי עליו

הכלבים: במעי íéòùø.חמורים úà הרשעים לדעת
חיים: באלהי' יכפור ולא ליקבר øéùòנתרצה úàå

.åéúåîá שגזר מות מיני בכל עצמו מסר המושל ולדעת
רעה  לעשות כפירה עליו לקבל רצה לא על עליו

ביניהם: גר היה אשר הגוים ככל חמס àìåולחמוס
.åéôá äîøî:כו"ם עבודת עליו åàëãלקבל õôç 'äå (é)

.éìçä לפיכך למוטב ולהחזירו לדכאו חפץ הקב"ה
אותו: åâå'.החלה åùôð íùà íéùú íà הקב"ה אמר

להשיבה  בקדושתי ונמסרת נותנת נפשו תהא אם אראה
זרע  ויראה גמולו לו אגמל מעל אשר כל על אשם לי
לו  שחטא למי אדם שנותן כופר לשון זה אשם וגו'
אותו  תשיבו אל בפלשתים שנא' כענין בלע"ז אמינד"א

אשם: לו תשיבו השב כי ריקם

cec zcevn
(Ê).‰Ú ‡Â‰Â ˘‚או עשרו לקחת נלחץ היה זה בעבור

משגת: ידו ואין הוא דל  אם  הגוף בעינויי נענה הוא ÏÂ‡היה
.ÂÈÙ Á˙ÙÈיוסיפו פן פחד  כי  הדבר על  ולהתרעם להתלונן

Ï·ÂÈ.סרה: Á·ËÏ ‰˘Î וכרחל הטבח  אל המובא כשה והיה
תצעק ולא נאלמה היא שהרחל  צמרה הגוזז לפני העומדת
הנמשל  המעונה  התלונן לא וכן  פיו  יפתח לא והשה בקולה 
לרחל  הנמשל המנוגש התרעם  ולא לטבח המובל לשה

Á˜ÂÏ.(Á)הגזוזה: ËÙ˘ÓÓÂ ¯ˆÂÚÓשהיה המאסר ממקום 
נלקח  הנה שם  נדון שהיה  המשפט  וממקום  וכלוא עצור שם

כלום: בלא פטרוהו ולא לענותו או ÈÓלנגשו Â¯Â„ ˙‡Â
.ÁÁÂ˘Èימי בכל עליו עברו אשר  התלאות  כל  לספר יוכל מי 

ÌÈÈÁ.דורו: ı¯‡Ó ¯Ê‚ ÈÎנכרת אשר היה  הדבר סוף  כי 
מיתתו: לקרב סיבה  היו התלאות כי חיים ÈÓÚמארץ  Ú˘ÙÓ

.ÂÓÏ Ú‚בחירתם ברוע  לענותם  בהם פשעו עמי או עמי  מפשע באה  כי  בעוונם הנגע  עליהם  באה לא הנה אחד  כל  יאמר  כן 
עמי: פשעי לכפר  מנוגעים היו הם ˜·¯Â.(Ë)או ÌÈÚ˘¯ ˙‡ Ô˙ÈÂובבזיון רע בענין להם ודומה הרשעים עם להקבר עצמו מסר

מזה: להנצל  דת על לעבור רצה לא ·ÂÈ˙ÂÓ.ר "ל  ¯È˘Ú ˙‡Âהעשיר דעת  עם  להסכים  עצמו  שמסר לומר  ויתן מלת על  מוסב
באמונתו: יעמוד  למען עליו שגזר  מיתות מיני  בכל  Ú˘‰.המושל  ÒÓÁ ‡Ï ÏÚהחמס על  לא המיתה עליו גזר ובחנם ר"ל

בא : ובעלילה מרמה  דיבר  ולא  החמס עשה לא  כי שבפיו המרמה על ולא ‰ÈÏÁ.(È)שעשה Â‡Î„ ıÙÁ '‰Âהנביא מאמר זהו
מיד  באו או המקום  בגזרת ולא בחירתם  מרוע  היו ישראל  על הבאות הצרות אם  כמסתפקים שיהיו  העכו "ם דברי  על כמשיב

אותו: החלי והוא נעשתה המקום  וגזרת לדכאו חפץ  ה' אבל  הוא כן  לא להם  ואמר העכו"ם  עון על  לכפר ‡˘Ìה ' ÌÈ˘˙ Ì‡
.Â˘Ùעצמה את  תשים  נפשו אם  אראה  אמר וכאילו באחריתו להטיבו  לנסותו  אם  כי  העכו"ם עון לכפר  באו לא אולם ר"ל

ימים ויאריך  בעיניו זרעו יראה  חייו ימי שכל  גמולו יהיה  אז אחרי יהרהר  לא ואשם חטא כי  שבא  מה בא שבדין לומר אשם 
בחייו: מי ימות לא  ÁÏˆÈ.ועכ"ז Â„È· '‰ ıÙÁÂ:הדין מדת אחר הרהר  ולא בנסיון עמד כי ה ' חפץ הצליח  והנה

oeiv zcevn
(Ê).˘‚הכסף את נגש  כמו עשרו  לקחת  ונדחק  (מ"ב נלחץ 

או:Â‰Â‡.:כג) במקום היא  עינוי:Ú‰.הוי"ו  Á·ËÏ.מלשון
שי Ï·ÂÈ.לשחיטה: יובל  יח)כמו כריתת‚ÈÊÊÂ‰.:(לעיל ענין

שמהÂÚÓˆ¯.(Á)הצמר: ומעוכב כלוא  שהיה המאסר  מקום
עצור עודנו והוא  לג)וכן ואמירהÁÁÂ˘È.:(ירמ' סיפור ענין

אשוחח ידיך  במעשה  קמג)כמו כמוÊ‚¯.:(תהלים כריתה  ענין 
נגזרתי ג)אמרתי וחלשות :Ú‚.:(איכה כשלון להםÂÓÏ.ר "ל 

אמר לכן  האומה כלל על  יחידי  בלשון  מדבר הענין שכל  ולפי
ידבר: הכלל  שעל לגלות על È˘Ú¯.(Ë)למו כי מושל  ר"ל

העשיר: ימשול הרוב  מיתה :·ÂÈ˙ÂÓ.פי „Â‡Î.(È)מלשון
וכתיתה : שבר חולי :‰ÈÏÁ.ענין חטא‡˘Ì.מלשון  ענין 

ופשע:
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:äqk íiä éLøLåàì:øéaëîì ìëà-ïzé íénò ïéãé íá-ékáì:òébôîá äéìò åöéå øBà-äqk íétk-ìò §¨§¥−©¨´¦¨«¦¨−¨¦´©¦®¦«¤¬Ÿ¤§©§¦«©©©¬¦¦¨®©§©−¨¤´¨§©§¦«©
âì:äìBò-ìò óà äð÷î Bòø åéìò ãébé©¦´¨¨´¥®¦¹§¤À©´©¤«

i"yx
(ÂÎ).ø÷ç àìå åéðù øôñî להביט לאנוש צריך לפיכך

מהם: וילמד בראשונים שאירע מה לשאול מרחוק
(ÊÎ).òøâé éëשיחה ותגרע כמו ירבה טו)כי ויש (לעיל

ארץ: להורידם השמים מן יגרעם הרקיעים å÷æéå.פותרים
המטר: ïéáé.(ËÎ)לעננו:åãéàì.את íà óà יבין אם או

בתמיה: עב, במפרשי יש מה ערפל úåàåùú.אדם לשון
ùøô.(Ï)סוכתו: ïä(אורו את העב כסה (על הים ושרשי

íá.(Ï‡)בו: éë בעצירת ייסרם עמים ידין בעבים
וארובות  המבול דור חטאו מכה, וכל ברעב גשמים

נפתחו ז)השמים שריפה (בראשית ומלח גפרית סדום אנשי
ארצה כט)כל סיסרא (דברים עם נלחמו השמים מן סיסרא
ה) øéáëîì.:(שופטים ìëåà ïúé הנני מזונות באים משם

השמים מן לחם לכם טו)ממטיר לנחתום (שמות משל
בו  וזורק גחלים חות' שונאו נכנס הכבשן לפני העומד

למי  למכביר לו, ונותן חמה פת מוציא אוהבו נכנס
למזונות: וצריך וכבירים מרובים ìò(Ï·)שטפליו

.íéôëכפים אל לבבינו נשא וכן העננים ג)על על (איכה
איש ככף קטנה עב יח)שם א על (מלכים אמרו ורבותינו

נעצר:(חמס) המטר אור, כסה כפי' äéìò.ועון åöéå לבא
יגיד  שבו וחכם וגדול דור של אוהבו בתפלה מפגיע ע"י

וצרכיו: הדור צרת הקב"ה לפני åéìò(Ï‚)עליו ãéâé
.åòø:אליו ולשוב במעשיה' להם לבדוק להם ידרוש

.äð÷î:הגשמים בו שנקנין קנין äìåò.וזהו ìò óà גם
למעלה כך)למעלה על(עולה אל ישובו ז)כמו או (הושע

אל כג)הקם ב וחמה (שמואל אף קניין פירשוהו ורבותינו
מוכיח  פתח מקנה שנקד הניקוד אבל דעתו המגיס  על
קמץ  נקוד הי' דבוק הי' שאילו לאף דבוק אינו שהוא

ברביעי: נטעם שהוא הטעם פיסוק בו הי' ולא

cec zcevn
(ÂÎ).‡È‚˘ Ï‡ Ô‰לשער נדע  ולא מאוד  הוא גדול  האל  הנה

תחלה להם אין כי להם  חקר  ואין רבו שניו ומספר גדלו
שניו: ממספר ולא מעצמותו לא מהותו א"כ יושג ולא ותכלה 

(ÊÎ).Ú¯‚È ÈÎלפעמים כי פעולותיו מצד  יושג מעט  אולם 
עננו אל  נשפך היה מטר הרבה  כי עם  המטר מי נטפי  יחסר

המטר: את יכלא בחפצו ÂÏÊÈ.(ÁÎ)מ "מ ולפעמים‡˘¯
ממעל  בשמים  אשר המים  מאוצר שחקים יזלו אשר בהפוך
הטוב מאוצרו  ירעפו מ "מ  המטר על  אז יורה לא הטבע כי עם 
על  השואל בדור וחסיד צדיק ר"ל  רב אדם שאלת בעבור 

ÔÈ·È.(ËÎ)המטר : Ì‡ Û‡בוא עת המקום  יבין  כאשר אף
השמים: תחת העב  פרישת המיית˙˘Â‡Â˙.בטבע בוא  עת 

כפל  והוא  האדמה יושבי על  כסוכה היא  אשר הענן עליית 
במ "ש : Ù¯˘.(Ï)ענין Ô‰ויפרוש חסדו יגביר  לפעמים הנה 

ועמקם הים שרשי ואת הטוב מאוצרו  הבא מטרו את הענן על
הטוב : מאוצרו כ"א מהם  הענן יתמלא לבל  ÈÎ(Ï‡)יכסה

.Ì·ועושה להרבות  עד אוכל יתן עצמן ההם  במים  המבול , דור אנשי את  דן היה בהם אשר  השמים מאוצר הבאים  המים  כי
בטבע: הבא  המטר ממי יותר  עוד  ברכה לגשמי יתהפכו ופעם היקום כל את למחות שלחם פעם  אחד  בנושא הפכים שני

(·Ï).ÌÈÙÎ ÏÚלרדת עליה  יצוה ואח"ז הארץ על  יריקו ולא בהם כלואים  והמה העבים על  אשר המטר יכסה אשר  יקרה כבר
על  השואל הצדיק תפלת ¯ÂÚ.(Ï‚)יה:בעבור ÂÈÏÚ „È‚Èקרבה אשר עליה  ויורה  המטר על יגיד  שלו הרעם אשר יקרה וכבר

הגשם יבוא ולא  אותה ומבטלת הרעה הוראת על ממעל  היא עולה  ה' חמת העבירו  הארץ אנשי אשר האף קנין והנה  לבוא
יחטאו כאשר  נעצרים והמה לבוא  קרבו מאוד  ופעם  המפגיע ע "י ויריקו כלואים  הגשמים  פעם כי ההשגחה  גודל  נראה זה  ומכל 

הארץ: אנשי

oeiv zcevn
(ÊÎ).Ú¯‚È:וחסרון גרעון טיפין:ÈÙË.מלשון Â˜ÂÊÈ.מל '

יזוקו  לזהב  ומקום כמו יציקה כח)ענין כמוÂ„‡Ï.:(לעיל לעננו 
הארץ מן יעלה ב)ואד  תזל ÁÎ)(.ÂÏÊÈ:(בראשית כמו יטיפו 

אמרתי לב)כטל  יערוףÂÙÚ¯È.:(דברים כמו נטיפה  ענין הוא  גם
לקחי המלך¯·.:(שם)כמטר  ורבי כמו  וחשוב  מא)גדול  :(ירמיה

(ËÎ).˙Â‡Â˘˙לה חן  חן תשואות כמו  ורעש תמיה (זכריה ענין

והוא‡Â¯Â.(Ï):ד) בענין האמור  אור  כל  וכן  המטר  ענינו
ומלקוש  יורה יא)מלשון  כמוÈ·ÎÓÏ¯.(Ï‡):(דברים להרבות

כביר לא טו)מזער  לפיÌÈÙÎ.(Ï·):(ישעיה העננים יקראו  כן
איש ככף קטנה עב  שנאמר כענין היד  ככף  נראה שבתחלה

יא) האדם:(מ"א בני ראשי על  כפה כמו  שהם לפי או  ,.ÚÈ‚ÙÓ·
בי  תפגע ואל כמו תפלה  ז)ענין מלשון¯ÂÚ.(Ï‚):(ירמיה

הרעם: קול והוא על ÏÚ.תרועה  הוקם  הגבר נאום כמו ממעל 
כג) :(ש"ב
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:ïééå øùááå ,ïéìéùáú 'á ìåëàì éøù ,íåéä éöç øçàì åìéôà ú÷ñôî äðéàù äãåòñá åà ,ú÷ñôîä äãåòñá.dpyi xne` l`ilnb oa oerny oaxäéä íà
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .ãçà ñåë äúåù ïéé ìù úåñåë éðùá ìéâø äéä ,ãçà ìéùáú ìëåà ïéìéùáú éðùá ìéâø.dhnd ziitkaäèîä äôåëù

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ò÷ø÷á àìà äéìò áëùé àìå äéðô ìò
gggg.a`a e"hkåðúð åáå .ìâøì åìòé àìù ìàøùé úà íéòðåî åéäù èáð ïá íòáøé áéùåäù íéøîåùä ïúåà åìèáúð åáå .'îä úðùá øáãî éúî åìë åáù

:ïúåçìî íéöòä ùáéì çë äá ïéàù ,äîç ìù äçë ùú æàîù éôì äëøòîì íéöò úåøëìî íé÷ñåô åéä åáå .äøåá÷ì øúéá éâåøä.mixetkd meieåðúð åáù
:äçéìñå äìéçî íåé àåäå ,úåðåøçàä úåçåì.mile`y:åì ïéàù éî úà ùééáì àìù ,úåøéùò åìéôà ,ïéìàåù ïìåëù.dliah miperhéôì .íåùáìéù íãå÷
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שחל בשבוע נוהגים כיצד  ללמד באה והיא הקודמת, למשנה המשך היא משנתנו
באב. תשעה ובערב באב תשעה בו

dëBúa úBéäì áàa äòLz ìçL úaL תשעה בו שחל  השבוע – ÇÈÆÈÄÀÈÀÈÄÀÀÈ
øtñlîבאב, øeñà, והזקן הראש שערות את –ñaëlîe את – ÈÄÀÇÅÄÀÇÅ

באב. תשעה לאחר  עד שבוע אותו  כל  היינו éLéîçáeהבגדים, – ÇÂÄÄ
שבת בערב להיות באב תשעה eyciwyכשחל onfa ixyt` did dfe)

,(dii`xd it lr ycegd z`ïéøzîשלפני בחמישי  ולכבס לספר  – ËÈÄ
באב, úaMäתשעה ãBák éðtîויש באב. תשעה שלאחר – ÄÀÅÀÇÇÈ

לכבס מותרים ומפרשים: תספורת, ענין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))משמיטים .((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

ובתספורת  אב, חודש  מהתחלת בכיבוס להחמיר  נוהגים בימינו ברם,
בתמוז  עשר  pwz"`).משבעה miig gxe`)áàa äòLz áøòלאחר – ÆÆÄÀÈÀÈ

המפסקת, בסעודה היום, ïéìéLáúחצי  éðL íãà ìëàé àG– ÙÇÈÈÀÅÇÀÄÄ
תבשילין  שני  משום אסור אין מבואר : ובברטנורא ודגים. ביצים כגון
שהוא  כמות הנאכל  דבר  אבל חי , שהוא כמות נאכל  שאינו דבר אלא

ח  כגון  שבישלן ,חי , פי על אף לחה, שהיא בזמן  וקטנית וגבינה לב
תבשילין . שני משום בהן  øNaאין  ìëàé àG,אחד תבשיל  אפילו – ÙÇÈÈ

ïéé äzLé àGå באב מאחד  וביין בבשר איסור נוהגים אנחנו  ברם, – ÀÄÀÆÇÄ
היום. חצות אחר באב עשרה øîBà:עד ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ

äpLé בערב יאכל תבשילים שני  לאכול רגיל היה שאם ממנהגו, – ÀÇÆ
ישתה  יין, כוסות שתי  לשתות רגיל  היה אחד . תבשיל  באב תשעה

אחת. l`ilnb.כוס oa oerny oaxk dkld oi`eáiçî äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÅ
ähnä úiôëa שישכב כדי פיה, על ולהפכה המיטה את לכפות – ÄÀÄÇÇÄÈ

באבילות, כמו הקרקע, íéîëçעל Bì eãBä àGå הסכימו לא – ÀÂÈÄ
ואמנם dcedi.לדעתו. iaxk dkld oi`

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ובנחמה. בטובה מסכתנו  את לסיים באה משנתנו

ìàøNéì íéáBè íéîé eéä àG :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÈÈÄÄÀÄÀÈÅ
íéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk טעמים אמרו  בגמרא – ÇÂÄÈÈÈÀÈÀÇÄÄ

באב: עשר  חמשה של טוב ליום mihayשהוא`.אחדים exzedy mei
,dfa df `ealכתוב בתורה ח ח ח ח ):):):):שכן לולולולו,,,, נחלה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר יורשת בת "וכל 

למען  לאשה, תהיה אביה מטה ממשפחת לאחד  ישראל  בני ממטות
למטה  ממטה נחלה תסוב ולא אבותיו. נחלת איש ישראל בני  יירשו

והתירו  חכמים ועמדו  ישראל", בני  מטות ידבקו  בנחלתו  איש כי  אחר ,
לבנות  ה' צוה אשר  הדבר "זה שדרשו : באב, עשר בחמשה זה דבר

זה בדור  אלא נוהג יהא לא זה דבר – וגו ' cgtlv).צלפחד" zepa ly)
.aבקהל לבוא בנימין שבט שהותר כא כא כא כא ).).).).יום פרקפרקפרקפרק שופטים שופטים שופטים שופטים  יום b.((((עייןעייןעייןעיין

שהיו  שנה ארבעים כל בברייתא: מובא שכן  מדבר , מתי בו  שכלו 

המחנה: בכל  כרוז  מעביר רבנו משה היה באב תשעה ערב בכל במדבר
למחר בהם. ולנים קברות להם וחופרים יוצאים והיו  לחפור! צאו

ומוצאים  עומדים היו  המתים! מן חיים יבדלו  ומכריז: יוצא כרוז  היה
כן  עשו האחרונה הארבעים ובשנת אלף. עשר  חמשה חסרים עצמם

החודש, בחשבון טעינו שמא אמרו : חיים. כולם עצמם ומצאו  ועמדו
שנתמלאה  שראו  וכיון  באב, עשר  חמשה ליל עד  בקבריהם ושכבו  חזרו

בטלה  וכבר  מכוון  החודש  שחשבון  ידעו מהם, אחד מת ולא הלבנה
aeh"),הגזרה mei zetqez" oiir)טוב יום ועשאוהו  ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;ועמדו 

רשרשרשרש""""יייי).).).). איכה איכה איכה איכה ;;;; פרוזדאותc.–מדרש מדרש מדרש מדרש  אלה בן הושע שביטל (mixney)יום
– לרגל. ישראל  יעלו  שלא הדרכים על נבט בן  ירבעם d.שהושיב

– לקבורה. ביתר הרוגי  שניתנו  עצים e.יום מלכרות שפסקו  יום
מתייבשים  העצים ואין  חמה של כוחה תשש  שכבר מפני למערכה,
בו  שיש עץ וכל תולעים, בהם יש  שמא חוששים כך ומתוך יפה,

עשאוהו  ה' מלאכת זה ביום שנגמרה וכיון  למערכה. פסול  תולעת
תורה של לסיומה סעודה שעושים כדרך  טוב, טובטובטובטוב").").").").יום יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

הכפורים הכפורים הכפורים הכפורים  יום יום יום יום  של של של של  שהוא הטעם הטעם הטעם הטעם  מפני  וכן ומחילה; סליחה יום שהוא לפי 
שיבר בתמוז  עשר בשבעה שכן האחרונות. הלוחות בו שניתנו  יום

העגל, את טחן בו  עשר  ובשמונה לעיל, שהזכרנו כמו הלוחות את

וארבעים  לתפילה ארבעים יום, שמונים שם ונשתהה להר ועלה וחזר 
תמוז , של  ימים עשר שנים איפוא, נחשוב, אם אחרונות. ללוחות

א  של  יום שלשלושים ימים ותשעה אלול  של  יום ותשעה עשרים ב,
ולמחרתו  בתשרי , תשעה בסוף כלו  יום שמונים שאותם הרי תשרי ,

הלוחות את ונתן  oiireירד  ;onfd ly hxetn aeyig `iany i"yx oiir)
;("aeh mei zetqez",יתרה שמחה של  ימים אלו טובים ימים היו לפיכך

íéìLeøé úBða ïäaL:גורסים ויש –l`xyi zepa,( בסמוך (וכן  ÆÈÆÀÀÈÇÄ
ïéìeàL ïáì éìëa úBàöBé לבן בגדי להן שהיו  אלו  אפילו – ÀÄÀÅÈÈÀÄ

ולובשות, מחברותיהן  שואלות היו  éîמשלהן úà Liáì àHLÆÀÇÅÆÄ
Bì ïéàL.משלהן לבן  בגדי להן  שאין  אלו את –íéìkä ìk– ÆÅÈÇÅÄ

מחברתה, אחת ששואלות äìéáèהבגדים ïéðeòè,ללבישה קודם – ÀÄÀÄÈ
לבייש שלא הוא הטעם כאן  שאף מפרשים ויש  הם; טמאים שמא

טבילה צריכים שבגדיהן úBàöBé((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אותן  íéìLeøé úBðáeÀÀÈÇÄÀ
íéîøka úBìBçå:בברייתא ושנו בכרמים; ורוקדות –el oi`y in ÀÇÀÈÄ
myl `a did dy`(((( גמרא גמרא גמרא גמרא)))).àð àN ,øeça ?úBøîBà eéä äîeÆÈÀÈÈÈ

Cì øøBa äzà äî ,äàøe Eéðéò,לאשה –éBpa Eéðéò ïzz ìà ÅÆÀÅÈÇÈÅÈÇÄÅÅÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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åì ÷øô áåéàblÎek

åë:ø÷ç-àìå åéðL øtñî òãð àìå àébN ìà-ïäæë:Bãàì øèî ewæé íéî-éôèð òøâé ékçëeìfé-øLà ¤¥´© −¦§´Ÿ¥¨®¦§©−¨¨´§Ÿ¥«¤¦ −§¨©´¦§¥¨®¦¨−Ÿ¨¨´§¥«£¤«¦§¬
:áø íãà | éìò eôòøé íé÷çLèë:Búkñ úBàLz áò-éNøôî ïéáé-íà óàìBøBà åéìò Nøt-ïä §¨¦®¦¹§£À£¥³¨Ä̈¨«©´¦−̈¦¦§§¥¨®§¹ªÀª¨«¥¨©´¨¨´®

:äqk íiä éLøLåàì:øéaëîì ìëà-ïzé íénò ïéãé íá-ékáì:òébôîá äéìò åöéå øBà-äqk íétk-ìò §¨§¥−©¨´¦¨«¦¨−¨¦´©¦®¦«¤¬Ÿ¤§©§¦«©©©¬¦¦¨®©§©−¨¤´¨§©§¦«©
âì:äìBò-ìò óà äð÷î Bòø åéìò ãébé©¦´¨¨´¥®¦¹§¤À©´©¤«

i"yx
(ÂÎ).ø÷ç àìå åéðù øôñî להביט לאנוש צריך לפיכך

מהם: וילמד בראשונים שאירע מה לשאול מרחוק
(ÊÎ).òøâé éëשיחה ותגרע כמו ירבה טו)כי ויש (לעיל

ארץ: להורידם השמים מן יגרעם הרקיעים å÷æéå.פותרים
המטר: ïéáé.(ËÎ)לעננו:åãéàì.את íà óà יבין אם או

בתמיה: עב, במפרשי יש מה ערפל úåàåùú.אדם לשון
ùøô.(Ï)סוכתו: ïä(אורו את העב כסה (על הים ושרשי

íá.(Ï‡)בו: éë בעצירת ייסרם עמים ידין בעבים
וארובות  המבול דור חטאו מכה, וכל ברעב גשמים

נפתחו ז)השמים שריפה (בראשית ומלח גפרית סדום אנשי
ארצה כט)כל סיסרא (דברים עם נלחמו השמים מן סיסרא
ה) øéáëîì.:(שופטים ìëåà ïúé הנני מזונות באים משם

השמים מן לחם לכם טו)ממטיר לנחתום (שמות משל
בו  וזורק גחלים חות' שונאו נכנס הכבשן לפני העומד

למי  למכביר לו, ונותן חמה פת מוציא אוהבו נכנס
למזונות: וצריך וכבירים מרובים ìò(Ï·)שטפליו

.íéôëכפים אל לבבינו נשא וכן העננים ג)על על (איכה
איש ככף קטנה עב יח)שם א על (מלכים אמרו ורבותינו

נעצר:(חמס) המטר אור, כסה כפי' äéìò.ועון åöéå לבא
יגיד  שבו וחכם וגדול דור של אוהבו בתפלה מפגיע ע"י

וצרכיו: הדור צרת הקב"ה לפני åéìò(Ï‚)עליו ãéâé
.åòø:אליו ולשוב במעשיה' להם לבדוק להם ידרוש

.äð÷î:הגשמים בו שנקנין קנין äìåò.וזהו ìò óà גם
למעלה כך)למעלה על(עולה אל ישובו ז)כמו או (הושע

אל כג)הקם ב וחמה (שמואל אף קניין פירשוהו ורבותינו
מוכיח  פתח מקנה שנקד הניקוד אבל דעתו המגיס  על
קמץ  נקוד הי' דבוק הי' שאילו לאף דבוק אינו שהוא

ברביעי: נטעם שהוא הטעם פיסוק בו הי' ולא

cec zcevn
(ÂÎ).‡È‚˘ Ï‡ Ô‰לשער נדע  ולא מאוד  הוא גדול  האל  הנה

תחלה להם אין כי להם  חקר  ואין רבו שניו ומספר גדלו
שניו: ממספר ולא מעצמותו לא מהותו א"כ יושג ולא ותכלה 

(ÊÎ).Ú¯‚È ÈÎלפעמים כי פעולותיו מצד  יושג מעט  אולם 
עננו אל  נשפך היה מטר הרבה  כי עם  המטר מי נטפי  יחסר

המטר: את יכלא בחפצו ÂÏÊÈ.(ÁÎ)מ "מ ולפעמים‡˘¯
ממעל  בשמים  אשר המים  מאוצר שחקים יזלו אשר בהפוך
הטוב מאוצרו  ירעפו מ "מ  המטר על  אז יורה לא הטבע כי עם 
על  השואל בדור וחסיד צדיק ר"ל  רב אדם שאלת בעבור 

ÔÈ·È.(ËÎ)המטר : Ì‡ Û‡בוא עת המקום  יבין  כאשר אף
השמים: תחת העב  פרישת המיית˙˘Â‡Â˙.בטבע בוא  עת 

כפל  והוא  האדמה יושבי על  כסוכה היא  אשר הענן עליית 
במ "ש : Ù¯˘.(Ï)ענין Ô‰ויפרוש חסדו יגביר  לפעמים הנה 

ועמקם הים שרשי ואת הטוב מאוצרו  הבא מטרו את הענן על
הטוב : מאוצרו כ"א מהם  הענן יתמלא לבל  ÈÎ(Ï‡)יכסה

.Ì·ועושה להרבות  עד אוכל יתן עצמן ההם  במים  המבול , דור אנשי את  דן היה בהם אשר  השמים מאוצר הבאים  המים  כי
בטבע: הבא  המטר ממי יותר  עוד  ברכה לגשמי יתהפכו ופעם היקום כל את למחות שלחם פעם  אחד  בנושא הפכים שני

(·Ï).ÌÈÙÎ ÏÚלרדת עליה  יצוה ואח"ז הארץ על  יריקו ולא בהם כלואים  והמה העבים על  אשר המטר יכסה אשר  יקרה כבר
על  השואל הצדיק תפלת ¯ÂÚ.(Ï‚)יה:בעבור ÂÈÏÚ „È‚Èקרבה אשר עליה  ויורה  המטר על יגיד  שלו הרעם אשר יקרה וכבר

הגשם יבוא ולא  אותה ומבטלת הרעה הוראת על ממעל  היא עולה  ה' חמת העבירו  הארץ אנשי אשר האף קנין והנה  לבוא
יחטאו כאשר  נעצרים והמה לבוא  קרבו מאוד  ופעם  המפגיע ע "י ויריקו כלואים  הגשמים  פעם כי ההשגחה  גודל  נראה זה  ומכל 

הארץ: אנשי

oeiv zcevn
(ÊÎ).Ú¯‚È:וחסרון גרעון טיפין:ÈÙË.מלשון Â˜ÂÊÈ.מל '

יזוקו  לזהב  ומקום כמו יציקה כח)ענין כמוÂ„‡Ï.:(לעיל לעננו 
הארץ מן יעלה ב)ואד  תזל ÁÎ)(.ÂÏÊÈ:(בראשית כמו יטיפו 

אמרתי לב)כטל  יערוףÂÙÚ¯È.:(דברים כמו נטיפה  ענין הוא  גם
לקחי המלך¯·.:(שם)כמטר  ורבי כמו  וחשוב  מא)גדול  :(ירמיה

(ËÎ).˙Â‡Â˘˙לה חן  חן תשואות כמו  ורעש תמיה (זכריה ענין

והוא‡Â¯Â.(Ï):ד) בענין האמור  אור  כל  וכן  המטר  ענינו
ומלקוש  יורה יא)מלשון  כמוÈ·ÎÓÏ¯.(Ï‡):(דברים להרבות

כביר לא טו)מזער  לפיÌÈÙÎ.(Ï·):(ישעיה העננים יקראו  כן
איש ככף קטנה עב  שנאמר כענין היד  ככף  נראה שבתחלה

יא) האדם:(מ"א בני ראשי על  כפה כמו  שהם לפי או  ,.ÚÈ‚ÙÓ·
בי  תפגע ואל כמו תפלה  ז)ענין מלשון¯ÂÚ.(Ï‚):(ירמיה

הרעם: קול והוא על ÏÚ.תרועה  הוקם  הגבר נאום כמו ממעל 
כג) :(ש"ב

g dpyn iriax wxt ziprz zkqn

Êñaëlîe øtñlî øeñà dëBúa úBéäì áàa äòLz ìçL úaL,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe.áøò ©¨¤¨¦§¨§¨¦§§¨¨¦§©¥¦§©¥©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨¤¤
áàa äòLz–ïéìéLáú éðL íãà ìëàé àG,ïéé äzLé àGå øNa ìëàé àG.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà: ¦§¨§¨Ÿ©¨¨§¥©§¦¦Ÿ©¨¨§¦§¤©¦©¨¦§¤©§¦¥¥

äpLé.äãeäé éaøähnä úiôëa áiçî;Bì eãBä àGåíéîëç. §©¤©¦§¨§©¥¦§¦©©¦¨§£¨¦
Áøîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:eéä àGíéîéíéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk ìàøNéì íéáBè,úBða ïäaL ¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¨¦¦§¦§¨¥©£¦¨¨¨§¨§©¦¦¤¨¤§

ïéìeàL ïáì éìëa úBàöBé íéìLeøé,LHBì ïéàL éî úà Liáì à;äìéáè ïéðeòè íéìkä ìk.íéìLeøé úBðáe §¨©¦§¦§¥¨¨§¦¤§©¥¤¦¤¥¨©¥¦§¦§¦¨§§¨©¦

ffff.a"h lgy zay:äëåúá úåéäì áàá 'è ìçù òåáù.qakle xtql xeq`éù ãò òåáù åúåà ìë:úéðòúä øåáò.mixzen iyingaeìò íéùã÷î åéäùë
:úáùä ãåáë éðôî úéðòúä éðôìù éùéîçá ñáëì íéøúåî ,úáù áøòá úåéäì áàá äòùú ìçå äéàøä éô.oiliyaz ipyïéìéùáú éðù íåùî øåñà ïéà

éðù íåùî ïäá ïéà ïìùáù ô"òà ,äçì àéäù ïîæá úåéðè÷å äðéáâå áìç ïåâë éç àåäù úåîë ìëàðä øáã ìáà ,éç àåäù úåîë ìëàð åðéàù øáã àìà
:ïéìéùáú.oii dzyi `le xya lk`i `leåìéôà íåéä éöç íãå÷ ìáà .òá÷ úãåòñ äéøçà ìåëàì åúòã ïéàù ú÷ñôîä äãåòñáå íåéä éöç øçàì î"ä

:ïééå øùááå ,ïéìéùáú 'á ìåëàì éøù ,íåéä éöç øçàì åìéôà ú÷ñôî äðéàù äãåòñá åà ,ú÷ñôîä äãåòñá.dpyi xne` l`ilnb oa oerny oaxäéä íà
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .ãçà ñåë äúåù ïéé ìù úåñåë éðùá ìéâø äéä ,ãçà ìéùáú ìëåà ïéìéùáú éðùá ìéâø.dhnd ziitkaäèîä äôåëù

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ò÷ø÷á àìà äéìò áëùé àìå äéðô ìò
gggg.a`a e"hkåðúð åáå .ìâøì åìòé àìù ìàøùé úà íéòðåî åéäù èáð ïá íòáøé áéùåäù íéøîåùä ïúåà åìèáúð åáå .'îä úðùá øáãî éúî åìë åáù

:ïúåçìî íéöòä ùáéì çë äá ïéàù ,äîç ìù äçë ùú æàîù éôì äëøòîì íéöò úåøëìî íé÷ñåô åéä åáå .äøåá÷ì øúéá éâåøä.mixetkd meieåðúð åáù
:äçéìñå äìéçî íåé àåäå ,úåðåøçàä úåçåì.mile`y:åì ïéàù éî úà ùééáì àìù ,úåøéùò åìéôà ,ïéìàåù ïìåëù.dliah miperhéôì .íåùáìéù íãå÷

`xephxa yexit
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שחל בשבוע נוהגים כיצד  ללמד באה והיא הקודמת, למשנה המשך היא משנתנו
באב. תשעה ובערב באב תשעה בו

dëBúa úBéäì áàa äòLz ìçL úaL תשעה בו שחל  השבוע – ÇÈÆÈÄÀÈÀÈÄÀÀÈ
øtñlîבאב, øeñà, והזקן הראש שערות את –ñaëlîe את – ÈÄÀÇÅÄÀÇÅ

באב. תשעה לאחר  עד שבוע אותו  כל  היינו éLéîçáeהבגדים, – ÇÂÄÄ
שבת בערב להיות באב תשעה eyciwyכשחל onfa ixyt` did dfe)

,(dii`xd it lr ycegd z`ïéøzîשלפני בחמישי  ולכבס לספר  – ËÈÄ
באב, úaMäתשעה ãBák éðtîויש באב. תשעה שלאחר – ÄÀÅÀÇÇÈ

לכבס מותרים ומפרשים: תספורת, ענין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))משמיטים .((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

ובתספורת  אב, חודש  מהתחלת בכיבוס להחמיר  נוהגים בימינו ברם,
בתמוז  עשר  pwz"`).משבעה miig gxe`)áàa äòLz áøòלאחר – ÆÆÄÀÈÀÈ

המפסקת, בסעודה היום, ïéìéLáúחצי  éðL íãà ìëàé àG– ÙÇÈÈÀÅÇÀÄÄ
תבשילין  שני  משום אסור אין מבואר : ובברטנורא ודגים. ביצים כגון
שהוא  כמות הנאכל  דבר  אבל חי , שהוא כמות נאכל  שאינו דבר אלא

ח  כגון  שבישלן ,חי , פי על אף לחה, שהיא בזמן  וקטנית וגבינה לב
תבשילין . שני משום בהן  øNaאין  ìëàé àG,אחד תבשיל  אפילו – ÙÇÈÈ

ïéé äzLé àGå באב מאחד  וביין בבשר איסור נוהגים אנחנו  ברם, – ÀÄÀÆÇÄ
היום. חצות אחר באב עשרה øîBà:עד ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ

äpLé בערב יאכל תבשילים שני  לאכול רגיל היה שאם ממנהגו, – ÀÇÆ
ישתה  יין, כוסות שתי  לשתות רגיל  היה אחד . תבשיל  באב תשעה

אחת. l`ilnb.כוס oa oerny oaxk dkld oi`eáiçî äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÅ
ähnä úiôëa שישכב כדי פיה, על ולהפכה המיטה את לכפות – ÄÀÄÇÇÄÈ

באבילות, כמו הקרקע, íéîëçעל Bì eãBä àGå הסכימו לא – ÀÂÈÄ
ואמנם dcedi.לדעתו. iaxk dkld oi`
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ובנחמה. בטובה מסכתנו  את לסיים באה משנתנו

ìàøNéì íéáBè íéîé eéä àG :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÈÈÄÄÀÄÀÈÅ
íéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk טעמים אמרו  בגמרא – ÇÂÄÈÈÈÀÈÀÇÄÄ

באב: עשר  חמשה של טוב ליום mihayשהוא`.אחדים exzedy mei
,dfa df `ealכתוב בתורה ח ח ח ח ):):):):שכן לולולולו,,,, נחלה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר יורשת בת "וכל 

למען  לאשה, תהיה אביה מטה ממשפחת לאחד  ישראל  בני ממטות
למטה  ממטה נחלה תסוב ולא אבותיו. נחלת איש ישראל בני  יירשו

והתירו  חכמים ועמדו  ישראל", בני  מטות ידבקו  בנחלתו  איש כי  אחר ,
לבנות  ה' צוה אשר  הדבר "זה שדרשו : באב, עשר בחמשה זה דבר

זה בדור  אלא נוהג יהא לא זה דבר – וגו ' cgtlv).צלפחד" zepa ly)
.aבקהל לבוא בנימין שבט שהותר כא כא כא כא ).).).).יום פרקפרקפרקפרק שופטים שופטים שופטים שופטים  יום b.((((עייןעייןעייןעיין

שהיו  שנה ארבעים כל בברייתא: מובא שכן  מדבר , מתי בו  שכלו 

המחנה: בכל  כרוז  מעביר רבנו משה היה באב תשעה ערב בכל במדבר
למחר בהם. ולנים קברות להם וחופרים יוצאים והיו  לחפור! צאו

ומוצאים  עומדים היו  המתים! מן חיים יבדלו  ומכריז: יוצא כרוז  היה
כן  עשו האחרונה הארבעים ובשנת אלף. עשר  חמשה חסרים עצמם

החודש, בחשבון טעינו שמא אמרו : חיים. כולם עצמם ומצאו  ועמדו
שנתמלאה  שראו  וכיון  באב, עשר  חמשה ליל עד  בקבריהם ושכבו  חזרו

בטלה  וכבר  מכוון  החודש  שחשבון  ידעו מהם, אחד מת ולא הלבנה
aeh"),הגזרה mei zetqez" oiir)טוב יום ועשאוהו  ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;ועמדו 

רשרשרשרש""""יייי).).).). איכה איכה איכה איכה ;;;; פרוזדאותc.–מדרש מדרש מדרש מדרש  אלה בן הושע שביטל (mixney)יום
– לרגל. ישראל  יעלו  שלא הדרכים על נבט בן  ירבעם d.שהושיב

– לקבורה. ביתר הרוגי  שניתנו  עצים e.יום מלכרות שפסקו  יום
מתייבשים  העצים ואין  חמה של כוחה תשש  שכבר מפני למערכה,
בו  שיש עץ וכל תולעים, בהם יש  שמא חוששים כך ומתוך יפה,

עשאוהו  ה' מלאכת זה ביום שנגמרה וכיון  למערכה. פסול  תולעת
תורה של לסיומה סעודה שעושים כדרך  טוב, טובטובטובטוב").").").").יום יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

הכפורים הכפורים הכפורים הכפורים  יום יום יום יום  של של של של  שהוא הטעם הטעם הטעם הטעם  מפני  וכן ומחילה; סליחה יום שהוא לפי 
שיבר בתמוז  עשר בשבעה שכן האחרונות. הלוחות בו שניתנו  יום

העגל, את טחן בו  עשר  ובשמונה לעיל, שהזכרנו כמו הלוחות את

וארבעים  לתפילה ארבעים יום, שמונים שם ונשתהה להר ועלה וחזר 
תמוז , של  ימים עשר שנים איפוא, נחשוב, אם אחרונות. ללוחות

א  של  יום שלשלושים ימים ותשעה אלול  של  יום ותשעה עשרים ב,
ולמחרתו  בתשרי , תשעה בסוף כלו  יום שמונים שאותם הרי תשרי ,

הלוחות את ונתן  oiireירד  ;onfd ly hxetn aeyig `iany i"yx oiir)
;("aeh mei zetqez",יתרה שמחה של  ימים אלו טובים ימים היו לפיכך

íéìLeøé úBða ïäaL:גורסים ויש –l`xyi zepa,( בסמוך (וכן  ÆÈÆÀÀÈÇÄ
ïéìeàL ïáì éìëa úBàöBé לבן בגדי להן שהיו  אלו  אפילו – ÀÄÀÅÈÈÀÄ

ולובשות, מחברותיהן  שואלות היו  éîמשלהן úà Liáì àHLÆÀÇÅÆÄ
Bì ïéàL.משלהן לבן  בגדי להן  שאין  אלו את –íéìkä ìk– ÆÅÈÇÅÄ

מחברתה, אחת ששואלות äìéáèהבגדים ïéðeòè,ללבישה קודם – ÀÄÀÄÈ
לבייש שלא הוא הטעם כאן  שאף מפרשים ויש  הם; טמאים שמא

טבילה צריכים שבגדיהן úBàöBé((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אותן  íéìLeøé úBðáeÀÀÈÇÄÀ
íéîøka úBìBçå:בברייתא ושנו בכרמים; ורוקדות –el oi`y in ÀÇÀÈÄ
myl `a did dy`(((( גמרא גמרא גמרא גמרא)))).àð àN ,øeça ?úBøîBà eéä äîeÆÈÀÈÈÈ

Cì øøBa äzà äî ,äàøe Eéðéò,לאשה –éBpa Eéðéò ïzz ìà ÅÆÀÅÈÇÈÅÈÇÄÅÅÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîøka úBìBçå úBàöBé.úBøîBà eéä äîe?øeça,éðéò àð àNäàøe E,Cì øøBa äzà äî.éðéò ïzz ìàE §§©§¨¦¤¨§¨¨¨¥¤§¥¨©¨¥¨©¦¥¥¤
éBpa,éðéò ïzäçtLna E.éôiä ìáäå ïçä ø÷L","ìläúú àéä 'ä-úàøé äMà(ì ,àì éìùî);øîBàå(àì ,íù íù): ©¥¥¤©¦§¨¨¤¤©¥§¤¤©Ÿ¦¦¨¦§©¦¦§©¨§¥

äéãé éøtî dì-eðz","äéNòî íéøòMá äeììäéå.øîBà àeä ïëå(àé ,â íéøéùä øéù):ïBiö úBða äðéàøe äðéàö" §¨¦§¦¨¤¨¦©§¨©§¨¦©£¤¨§¥¥§¤¨§¤¨§¦
äîGL Cìna,Búpúç íBéa Bnà Bl-äøhòL äøèòa"Baì úçîN íBéáe;"Búpúç íBéa"–äøBz ïzî äæ,íBéáe" ©¤¤§Ÿ©£¨¨¤¦§¨¦§£ª¨§¦§©¦§£ª¨¤©©¨§
"Baì úçîN–Lc÷nä úéa ïéða äæ,ïîà eðéîéa äøäîa äðaiL. ¦§©¦¤¦§©¥©¦§¨¤¦¨¤¦§¥¨§¨¥¨¥
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‡øNò ãçàa úàø÷ð älâî,øNò íéðLa,GLaøNò äL,øNò äòaøàa,øNò äMîça,øúBé àGå úBçt àG. §¦¨¦§¥§©©¨¨¦§¥¨¨¦§¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨¨§¥
ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç ïéôwnä ïékøk,øNò äMîça ïéøB÷.øNò äòaøàa ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,àlà §©¦©ª¨¦¨¦§ª©¦¦©£¦¨¨¨§¨¦©£¨§¦§©§¨¨¨¨¤¨

äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôkäL. ¤©§¨¦©§¦¦§©§¦¨

:äúéä äãð àîù äúøáçá äàé÷á úçà ìë ïéàù.zelege ze`veiìåçîá äìåúá çîùú æà ,åîë(à"ì äéîøé):.dnly jlna:åìù íåìùäù ä"á÷ä.en`
:ìàøùé úñðë.dxez ozn df:úåðåøçà úåçåì åðúð åáù ë"äåé.ycwnd zia oipa df:ë"äåéá êðçúðù

‰ÏÈ‚Ó ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.xyr mipya xyr cg`a z`xwp dlibn:ìéæàå ùøôîãë ,äæá íéîòôå äæá íéîòô.e"ha oixew oep oa ryedi zenináéúëã(èé ,è øúñà)ïë ìò

íúä áéúëå íéæøôä íéãåäéä àëä áéúë ,éæøô éæøôî ù"â ïì à÷ôð ,òùåäé úåîéîå .å"èá ïéô÷åîã î"ù ã"éá íéæøôãîå ,ã"é íåé úà íéùåò íéæøôä íéãåäéä
(ä ,â íéøáã)åéùëò äîåç íäì ïéàù ô"òà ,òùåäé úåîéî äîåç íéô÷åîä íéëøëäù åð÷úå .òùåäé úåîéî ïàë óà òùåäé úåîéî ïìäì äî ,éæøôä éøòî ãáì

åîë å"èá åàø÷éô"òà íéô÷åîä íéëøë íä åìéàë åáùçéå ïùåù éðáë ïéøå÷ åéäéù éãë ,øúñàå éëãøî éîéá äáøç äúéäù é"àì ãåáë ÷åìçì éãë ,ïùåù¥
áéúëå ,äìçú ÷ìîòá íçìäì ìéçúä òùåäéù éôìå .äæ ñðá é"àì ïåøëæ äéäéå ,ïéáøç äúò íäù(ãé ,æé úåîù),òùåäé éðæàá íéùå øôñá ïåøëæ úàæ áåúë

:òùåäé úåîéî åøéëæä êëéôì.oinicwn mixtkdy `l`,â"éå á"é à"é åú úçëùî éëéäå ,ììëá ìëä ã"éá ïéô÷åî ïéàùå å"èá ïéøå÷ ïéô÷åîù øçàî øîåìë
úåøééòá íéñðëúî íéøôëäù ,äñéðëä íåé ïäù ,úáùá 'ä åà ,ã"é éðôìù úáùá 'á íåé ,äñéðëä íåéì ïúàéø÷ íéã÷äì úåùø íäì åðúð íéøôëäù àìà

`xephxa yexit

האשה, של ביופי  –äçtLna Eéðéò ïz:שכתוב כמו שלה, ביחוס ÅÅÆÇÄÀÈÈ
;"ìläúú àéä 'ä-úàøé äMà ,éôiä ìáäå ïçä ø÷L"ÆÆÇÅÀÆÆÇÙÄÄÈÄÀÇÄÄÀÇÈ
"äéNòî íéøòMá äeììäéå ,äéãé éøtî dì-eðz" :øîBàåÀÅÀÈÄÀÄÈÆÈÄÇÀÈÇÀÈÄÇÂÆÈ

ברייתא: מובאת בגמרא –?zexne` eid dn oday zeititi עיניכם תנו

ליופי. אלא האשה שאין `zexne?ליופי , eid dn oday zeqgein תנו
לבנים. אלא האשה שאין לפי  למשפחה, dnעיניכם oday zexrekn

?zexne` eid."שמים לשום מקחכם øîBàקחו àeä ïëå התנא – ÀÅÅ
שמחה: של  כיום הכיפורים יום על  הנדרש  בפסוק כאן äðéàö"ÀÆÈמסיים

äîGL Cìna ïBiö úBða äðéàøe(ely melydy d"awd)äøèòa ÀÆÈÀÄÇÆÆÀÙÇÂÈÈ
Bnà Bl-äøhòL(ישראל úçîN(כנסת íBéáe Búpúç íBéa ÆÄÀÈÄÀÂËÈÀÄÀÇ

"Baì:ודרשוäøBz ïzî äæ "Búpúç íBéa" הכיפורים יום היינו  – ÄÀÂËÈÆÇÇÈ
כנסת  עם הקב"ה של חתונתו  יום והוא אחרונות, לוחות ניתנו  שבו 

Lc÷näישראל , úéa ïéða äæ "Baì úçîN íBéáe"שנתחנך – ÀÄÀÇÄÆÄÀÇÅÇÄÀÈ
שלמה בימי  הכיפורים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ביום המקדש((((רש רש רש רש """"יייי;;;; בית שנזכר וכיון  ;

בתפילה: המשנה ïîà.מסיימת eðéîéa äøäîa äðaiLÆÄÈÆÄÀÅÈÀÈÅÈÅ
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האלה הפורים ימי  את "לקיים לא): (ט, אסתר  במגילת Ðכתוב "mdipnfaמכאן
משנתנו. דנה כך  על הזמנים? הם ואילו  חכמים. להם תיקנו  הרבה שזמנים למדים,

øNò ãçàa úàø÷ð älâî,באדר –øNò íéðLa בשנים או  – ÀÄÈÄÀÅÀÇÇÈÈÄÀÅÈÈ
או  באדר, GLa,øNòעשר  äL או,øNò äòaøàa אוäMîça ÄÀÈÈÈÀÇÀÈÈÈÈÇÂÄÈ

øNò, אלו זמנים מחמשה באחד כלומר באדר , –úBçt àG לא – ÈÈÈ
עשר , אחד  øúBéלפני  àGå. עשר חמשה לאחר  ולא –ïéôwnä ïékøk ÀÅÀÇÄÇËÈÄ

ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBçשכבש בזמן  חומה מוקפים שהיו  – ÈÄÀËÇÄ
חומה, עכשיו להם שאין פי  על  אף הארץ, את את ÷ïéøBיהושע – Ä

øNòהמגילה, äMîça.באדר –ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk ÇÂÄÈÈÈÀÈÄÇÂÈÀÄ
øNò äòaøàaשנאמר יט יט יט יט ):):):):– ט ט ט ט ,,,, הפרזים ((((אסתר אסתר אסתר אסתר  היהודים כן  "על  ÀÇÀÈÈÈÈ

יום את עושים הפרזות בערי `xcהיושבים ycegl xyr drax` שמחה

נמצאנו  עשר, בארבעה קוראים שהפרזים ומאחר  טוב", ויום ומשתה
במגילה) שמסופר  (כפי שכן עשר , בחמשה קוראים שהמוקפים למדים
ביום  מאויביהם נחו לא הפרזות בערי  ואשר  בשושן  אשר היהודים

בחמשה  נחו בשושן ואשר  עשר, בארבעה נחו הפרזים אלא אחד ,
ושמחה משתה יום בו שנחו היום את אחד כל ועשו ט ט ט ט ,,,,עשר, ((((אסתראסתראסתראסתר

שנח טז טז טז טז ----יח יח יח יח );););); ביום אחד לכל קבעוהו  לדורות, טוב יום כשקבעו לפיכך 
שושן  שהיתה וכיון  עשר , בחמשה ולשושן עשר , בארבעה לפרזים בו,

שקוראים  כשושן, דינם חומה המוקפים שכרכים קבעו  חומה מוקפת
בזמן בחמשה ולא יהושע בזמן החומה היקף את תלו  ולמה עשר.

לארץ  כבוד לחלוק כדי  הטעם, מבואר בירושלמי שושן? כמו אחשורוש 
ואילו  חומות, היו  לא ולעריה אחשורוש  בימי חרבה שהיתה ישראל,

ערי כל של דינן היה אחשורוש, בזמן החומה היקף את תולים היו 
שהיו  הערים שכל תיקנו, הלכך  הפרזות, הערים כדין  ישראל  ארץ

על אף כשושן, עשר בחמשה יקראו  הארץ כיבוש בזמן  חומה מוקפות
זה" בנס ישראל  לארץ זכרון  "ויהיה חומה, עכשיו להם שאין פי 

כן ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) "על  במגילה: שנאמר  שווה, בגזירה זה למדים ובגמרא ,
ונאמר mifxtdהיהודים ה ה ה ה ):):):):", גגגג,,,, חומה ((((דבריםדבריםדבריםדברים בצורות ערים אלה "כל 

מערי  לבד כאן ifxtdגבוהה... אף נון, בן יהושע מימות שם מה ,"
נון . בן יהושע מקום מימות מכל במשה, נאמר זה שפסוק פי על  ואף

מוסיפים  ועוד  לארץ. ישראל את הכניס שהוא לפי ביהושע, תולים
שנלחם  הראשון  היה נון  בן ויהושע שהואיל  הדבר, בטעם המפרשים

וכתוב המן , יצא שמזרעו  ידידידיד):):):):בעמלק, יז יז יז יז ,,,, ז ((((שמות שמות שמות שמות  זאת כרון "כתוב

מכל שמו. על  המוקפים זמן  קבעו  הלכך  יהושע", באזני  ושים בספר 
חמשה  המגילה, לקריאת נקבעו  זמנים ששני  למדים, נמצאנו מקום

וארבעה  נון, בן יהושע מימות חומה המוקפים לכרכים באדר עשר
וכפרים, לעיירות ïéîéc÷îעשר  íéøôkäL àlà קריאתם – ÆÈÆÇÀÈÄÇÀÄÄ

äñéðkäלפעמים, íBéìבני שבהם בשבוע, חמישי או  שני ליום – ÀÇÀÄÈ
הדין , בתי לפני דיניהם להביא גדולות בעיירות מתכנסים הכפרים

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt dlibn zkqn

·ãöék?éðMa øNò äòaøà íBé úBéäì ìç–íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,øçîì äîBç úBôwîe.ìç ¥©¨¦§©§¨¨¨¨©¥¦§¨¦©£¨§¦©ª¨¨§¨¨¨
éòéáøa Bà éLéìMa úBéäì–äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk,íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå,øçîì äîBç úBôwîe. ¦§©§¦¦¨§¦¦§¨¦©§¦¦§©§¦¨©£¨§¦©ª¨¨§¨¨

éLéîça úBéäì ìç–íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,øçîì äîBç úBôwîe.úaL áøò úBéäì ìç–íéøôk ¨¦§©£¦¦§¨¦©£¨§¦©ª¨¨§¨¨¨¦§¤¤©¨§¨¦
äñéðkä íBéì ïéîéc÷î,íBia Ba ïéøB÷ äîBç úBôwîe úBìBãb úBøéòå.úaMa úBéäì ìç–úBìBãb úBøéòå íéøôk ©§¦¦§©§¦¨©£¨§ª¨¨¦©¨¦§©©¨§¨¦©£¨§

äñéðkä íBéì ïéøB÷å ïéîéc÷î,øçîì äîBç úBôwîe.úaMä øçà úBéäì ìç–äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk, ©§¦¦§¦§©§¦¨ª¨¨§¨¨¨¦§©©©©¨§¨¦©§¦¦§©§¦¨
íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå,äîBç úBôwîeøçîì. ©£¨§¦©ª¨¨§¨¨

‚äìBãb øéò àéä Bæéà?íéðìèa äøNò da LiL ìk.ïàkî úBçt–øôk äæ éøä.àGå ïéîéc÷î :eøîà elàa ¥¦¦§¨¨¤¤¨£¨¨©§¨¦¨¦¨£¥¤§¨§¥¨§©§¦¦§

úåø÷ì êë ìë íéàé÷á íðéà íéøôëäå .äøåúä úàéø÷ òåîùì 'äå 'áá úåøééòì íéøôëä ïéñðëúî ,éîð éà .àøæò úð÷úá 'äå 'áá íéáùåé ã"áù éôì ,èôùîì
éðáì íéøåô úãåòñ éëøö ÷éôñäì íéøåô íåéá íééåðô åéäéù éãë ,ã"é íåéá àáìå øåæçì íéîëç íåçéøèä àìå ,øéòä éðáî ãçà íäì äðàø÷éù íéëéøöå

áéúëã ,àø÷îä ïî æîø äæ øáãì åàöîå .úåøééòä(àì ,è øúñà)íéáåúëä å"èå ã"é àìà øúñàå éëãøî ïå÷ú àì éàå ,íäéðîæá äìàä íéøåôä éîé úà íéé÷ì
î õåç íéøçà íéðîæ 'á ãåò î"ù ,íäéðîæ éàî ,íðîæá àø÷ àîéì ,àø÷îáø÷éòù ,äàéø÷ì éåàø àäéù ééåáøì àø÷ êéøö àì â"éå ,äìéâîá íéáåúëä ïúåà

å"èå ã"é øçàìù æ"éå æ"è éáøã øîåì ïéàå .á"éå à"é àìà àø÷ éáø àì êçøë ìò ,úåðéãî øàùá ïéá ïùåùá ïéá íäéáéåàî í÷ðäì åìä÷ð åáù ,äéä åá ñðä
àø÷ øîàã ,äìéâîá íéáåúëä(íù):øåáòé àìå

aaaa.zeidl lg:ã"é.meia ea oixew oitwene zexiir ,y"raíàå ,íéáøä úåùøá úåîà 'ã äðøéáòéå åãéá äðìèé àîù äøéæâ ,úáùá äìéâî úàéø÷ ïéàù
÷ìîò àáéå ïéøå÷ ïéà î"î ,úáùá úåéäì å"è ìçùë ã"éá äìéâîä ïéøå÷ íéëøëä éðáù ô"òàå .øåáòé àìå àø÷ øîàå ,å"é äéì äåä úáùá ãçà ãò äðøçàé
ïéøå÷ åáù ã"é íåéá äì éãáòã éøîàã úéà ,íéøåô úãåòñå .úáù äúåà ìë íéøåô úåëìäá ïéùøåãå ïéìàåùå ,éúã÷ô íéøéèôîå ,å"è íåé àåäù úáùá àìà
íéùåò ïéà ò"åëìå .ïéîéã÷î àìå ïéøçàî úáùá úåéäì ìçù íéøåô úãåòñã ,éîìùåøéá òîùî éëäå .úáùä øçàì äúåà ïéøçàîã éøîàã úéàå ,äìéâîä úà

:úáùá äúåà.zeidl lg.ã"é.dqipkd meil oinicwn mixtk ,zaya cg`aïîæá ,äñéðëä íåéì íéã÷äì íéøôëä éðáì íéîëç åìé÷äù î"äå .à"é ì"äã
äìéâîä úàéø÷á ïéìëúñî íòäù äæä ïîæá ìáà .òá÷ð çñôä éúîå ùãçä ã"á åùãé÷ éúî òéãåäì íéàöåé ïéã úéá éçåìùå ïúîãà ìò ïééåøù ìàøùéù
êëéôì ,çñô ìù íéðåøçà íéîéá õîç ïéìëåà åàöîðå ,äàéø÷ ìù íåé 'ì óåñì çñôä åùòé éøä ïúàéø÷ íéøôëä åîéã÷é íà ,çñôì íåé íéùìù äðîî íéðåîå

:äðîæá àìà äúåà ïéøå÷ ïéà
bbbb.oiplha dxyr:ð"ëäáá äìéôúä úòùá ãéîú ïééåöî úåéäì éãë ,øåáö ìùî íéðåæðå ïúëàìîî íéìèáù ,úñðëä úéá ìù.exn` el`aäìéâî ìù íéðîæá

`xephxa yexit

בעצמם  בקיאים שאינם ומתוך עזרא, מתקנת וחמישי שני  בכל  היושבים
ולא  הכניסה, ביום העיר  מבני  אחד  להם שיקרא בהם הקלו  לקרוא,

עשר ארבעה ביום ולבוא לחזור  שיום ((((רש רש רש רש """"יייי))))הטריחום מפרשים, ויש .
הכפרים  בני  בהם שמתכנסים לפי  הכניסה, ימי נקראים וחמישי  שני 

התורה ולקריאת בציבור לתפילה חננאל חננאל חננאל חננאל ))))בעיירות אמרו ,((((רבנורבנורבנורבנו ובגמרא ,
שבכרכים. לאחיהם ומזון מים שמספקים מפני הכפרים, לבני  שהקילו 

עשר בשלשה קוראים שפעמים יוצא הכניסה ליום שמקדימים וכיון
אחד לפני  לא אבל  עשר, באחד  ופעמים עשר בשנים פעמים באדר,

הבאה. במשנה כמפורש  עשר ,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ãöék?' וכו עשר  בשנים עשר , באחד  נקראת מגילה –úBéäì ìç ÅÇÈÄÀ
éðMa øNò äòaøà íBé,בשבוע שני ביום –úBøéòå íéøôk ÇÀÈÈÈÈÇÅÄÀÈÄÇÂÈ
íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb הכפרים אף הוא, כניסה ויום הואיל  – ÀÄÇ

בו , øçîìקוראים äîBç úBôwîeעשר בחמשה למחר  קוראים – ËÈÈÀÈÈ
úBéäìבאדר . ìç, באדר עשר  ארבעה –éòéáøa Bà éLéìMa– ÈÄÀÇÀÄÄÈÀÄÄ

äñéðkäבשבוע, íBéì ïéîéc÷î íéøôk,בשבוע שני ליום – ÀÈÄÇÀÄÄÀÇÀÄÈ
או  בשלישי; להיות עשר  ארבעה חל אם באדר , עשר  שלשה שהוא

ברביעי , להיות עשר ארבעה חל  אם באדר, עשר  שנים úBøéòåÇÂÈהוא
íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb,באדר עשר  בארבעה –äîBç úBôwîe ÀÄÇËÈÈ

øçîì. עשר בחמשה –úBéäì ìç, עשר ארבעה –éLéîça– ÀÈÈÈÄÀÇÂÄÄ
כניסה, יום שהוא íBiaבשבוע, Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôkÀÈÄÇÂÈÀÄÇ

שהוא שני , ליום מקדימים הכפרים ואין עשר; בארבעה עשר– אחד 

מקדימים. אין כניסה ליום כניסה שמיום äîBçבאדר , úBôwîeËÈÈ
øçîì. עשר בחמשה –úBéäì ìç, עשר ארבעה –úaL áøò– ÀÈÈÈÄÀÆÆÇÈ

ששי, äñéðkäביום íBéì ïéîéc÷î íéøôk שהוא החמישי, ליום – ÀÈÄÇÀÄÄÀÇÀÄÈ
באדר, עשר Baשלשה ïéøB÷ äîBç úBôwîe úBìBãb úBøéòåÇÂÈÀËÈÈÄ

íBia קוראים עשר  בחמשה לקרוא שדינם חומה מוקפות אף – Ç
ארבע  יעבירנה שמא גזירה בשבת, המגילה קריאת שאין עשר, בארבעה

ליום  חומה המוקפות של  קריאתן דוחים ואין הרבים. ברשות אמות
וכתוב באדר , עשר  ששה כבר  שהוא לפי כז כז כז כז ):):):):ראשון, ט ט ט ט ,,,, "le`((((אסתראסתראסתראסתר

."xeari,בשבת אלא עמלק" "ויבוא פרשת קוראים אין מקום ומכל
בארבעה  שעושים סוברים, יש פורים קוראים וסעודת שבו  ביום עשר ,

ראשון  ליום אותה שדוחים סוברים, ויש  המגילה. ìçÈ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).את
úBéäì,עשר ארבעה –úaMaעל הלבנה את שקידשו  בזמן היינו  – ÄÀÇÇÈ

הראיה ipyaפי  `l s`e zaya mixet legi `l mlerl geld itl oky)
,(iriaxaeäñéðkä íBéì ïéøB÷å ïéîéc÷î úBìBãb úBøéòå íéøôkÀÈÄÇÂÈÀÇÀÄÄÀÄÀÇÀÄÈ

מקדימות, שהעיירות שכיון  באדר, עשר  שנים שהוא חמישי, ליום –
כאחד , הכפרים עם הן  øçîìקוראות äîBç úBôwîe בחמשה – ËÈÈÀÈÈ

úBéäìעשר . ìç, עשר ארבעה –úaMä øçà ראשון ביום – ÈÄÀÇÇÇÇÈ
äñéðkäבשבוע, íBéì ïéîéc÷î íéøôkשלפני חמישי ליום – ÀÈÄÇÀÄÄÀÇÀÄÈ

באדר , עשר אחד שהוא íBiaהשבת, Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòåÇÂÈÀÄÇ
עשר , בארבעה –øçîì äîBç úBôwîe.באדר עשר  בחמשה – ËÈÈÀÈÈ

ברייתא מובאת א א א א ):):):):בגמרא בבבב,,,, ביום `izni((((מגילהמגילהמגילהמגילה וקוראים (מקדימים
onfaהכניסה)? la` ,oznc` lr oiiexy l`xyie opwizk mipydy onfa

dpnfa `l` dze` oixew oi` dfd ומוקפות עשר , בארבעה ועיירות (כפרים
עשר; בחמשה וברש וברש וברש וברש """"ייייחומה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ).עייןעייןעייןעיין

i y i l y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

äìBãb øéò àéä Bæéàעשר בארבעה המגילה את בה שקוראים – ÅÄÄÀÈ
íéðìèaבאדר ? äøNò da LiL ìk ומצויים ממלאכתם הבטלים – ÈÆÆÈÂÈÈÇÀÈÄ

התפילה בשעת הכנסת בבית המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).תמיד  ïàkî((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; úBçt– ÈÄÈ
בטלנים, מעשרה פחות בה יש øôkאם äæ éøä ליום ומקדים – ÂÅÆÀÈ

המגילה,elàaהכניסה. קריאת בזמני –eøîà:חכמים –ïéîéc÷î ÀÅÈÀÇÀÄÄ
בשבת, קריאתה זמן  חל אם המגילה, בקריאת –ïéøçàî àGå– ÀÀÇÂÄ

שנאמר  השבת, לאחר כז כז כז כז ):):):):קריאתה ט ט ט ט ,,,, שכבר((((אסתר אסתר אסתר אסתר  כמו  יעבור", "ולא
הקודמת. במשנה íéðäëבארנו éöò ïîæ ìáà הקבועים הזמנים – ÂÈÀÇÂÅÙÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîøka úBìBçå úBàöBé.úBøîBà eéä äîe?øeça,éðéò àð àNäàøe E,Cì øøBa äzà äî.éðéò ïzz ìàE §§©§¨¦¤¨§¨¨¨¥¤§¥¨©¨¥¨©¦¥¥¤
éBpa,éðéò ïzäçtLna E.éôiä ìáäå ïçä ø÷L","ìläúú àéä 'ä-úàøé äMà(ì ,àì éìùî);øîBàå(àì ,íù íù): ©¥¥¤©¦§¨¨¤¤©¥§¤¤©Ÿ¦¦¨¦§©¦¦§©¨§¥

äéãé éøtî dì-eðz","äéNòî íéøòMá äeììäéå.øîBà àeä ïëå(àé ,â íéøéùä øéù):ïBiö úBða äðéàøe äðéàö" §¨¦§¦¨¤¨¦©§¨©§¨¦©£¤¨§¥¥§¤¨§¤¨§¦
äîGL Cìna,Búpúç íBéa Bnà Bl-äøhòL äøèòa"Baì úçîN íBéáe;"Búpúç íBéa"–äøBz ïzî äæ,íBéáe" ©¤¤§Ÿ©£¨¨¤¦§¨¦§£ª¨§¦§©¦§£ª¨¤©©¨§
"Baì úçîN–Lc÷nä úéa ïéða äæ,ïîà eðéîéa äøäîa äðaiL. ¦§©¦¤¦§©¥©¦§¨¤¦¨¤¦§¥¨§¨¥¨¥

d l i b n z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡øNò ãçàa úàø÷ð älâî,øNò íéðLa,GLaøNò äL,øNò äòaøàa,øNò äMîça,øúBé àGå úBçt àG. §¦¨¦§¥§©©¨¨¦§¥¨¨¦§¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨¨§¥
ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç ïéôwnä ïékøk,øNò äMîça ïéøB÷.øNò äòaøàa ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,àlà §©¦©ª¨¦¨¦§ª©¦¦©£¦¨¨¨§¨¦©£¨§¦§©§¨¨¨¨¤¨

äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôkäL. ¤©§¨¦©§¦¦§©§¦¨

:äúéä äãð àîù äúøáçá äàé÷á úçà ìë ïéàù.zelege ze`veiìåçîá äìåúá çîùú æà ,åîë(à"ì äéîøé):.dnly jlna:åìù íåìùäù ä"á÷ä.en`
:ìàøùé úñðë.dxez ozn df:úåðåøçà úåçåì åðúð åáù ë"äåé.ycwnd zia oipa df:ë"äåéá êðçúðù

‰ÏÈ‚Ó ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.xyr mipya xyr cg`a z`xwp dlibn:ìéæàå ùøôîãë ,äæá íéîòôå äæá íéîòô.e"ha oixew oep oa ryedi zenináéúëã(èé ,è øúñà)ïë ìò

íúä áéúëå íéæøôä íéãåäéä àëä áéúë ,éæøô éæøôî ù"â ïì à÷ôð ,òùåäé úåîéîå .å"èá ïéô÷åîã î"ù ã"éá íéæøôãîå ,ã"é íåé úà íéùåò íéæøôä íéãåäéä
(ä ,â íéøáã)åéùëò äîåç íäì ïéàù ô"òà ,òùåäé úåîéî äîåç íéô÷åîä íéëøëäù åð÷úå .òùåäé úåîéî ïàë óà òùåäé úåîéî ïìäì äî ,éæøôä éøòî ãáì

åîë å"èá åàø÷éô"òà íéô÷åîä íéëøë íä åìéàë åáùçéå ïùåù éðáë ïéøå÷ åéäéù éãë ,øúñàå éëãøî éîéá äáøç äúéäù é"àì ãåáë ÷åìçì éãë ,ïùåù¥
áéúëå ,äìçú ÷ìîòá íçìäì ìéçúä òùåäéù éôìå .äæ ñðá é"àì ïåøëæ äéäéå ,ïéáøç äúò íäù(ãé ,æé úåîù),òùåäé éðæàá íéùå øôñá ïåøëæ úàæ áåúë

:òùåäé úåîéî åøéëæä êëéôì.oinicwn mixtkdy `l`,â"éå á"é à"é åú úçëùî éëéäå ,ììëá ìëä ã"éá ïéô÷åî ïéàùå å"èá ïéøå÷ ïéô÷åîù øçàî øîåìë
úåøééòá íéñðëúî íéøôëäù ,äñéðëä íåé ïäù ,úáùá 'ä åà ,ã"é éðôìù úáùá 'á íåé ,äñéðëä íåéì ïúàéø÷ íéã÷äì úåùø íäì åðúð íéøôëäù àìà

`xephxa yexit

האשה, של ביופי  –äçtLna Eéðéò ïz:שכתוב כמו שלה, ביחוס ÅÅÆÇÄÀÈÈ
;"ìläúú àéä 'ä-úàøé äMà ,éôiä ìáäå ïçä ø÷L"ÆÆÇÅÀÆÆÇÙÄÄÈÄÀÇÄÄÀÇÈ
"äéNòî íéøòMá äeììäéå ,äéãé éøtî dì-eðz" :øîBàåÀÅÀÈÄÀÄÈÆÈÄÇÀÈÇÀÈÄÇÂÆÈ

ברייתא: מובאת בגמרא –?zexne` eid dn oday zeititi עיניכם תנו

ליופי. אלא האשה שאין `zexne?ליופי , eid dn oday zeqgein תנו
לבנים. אלא האשה שאין לפי  למשפחה, dnעיניכם oday zexrekn

?zexne` eid."שמים לשום מקחכם øîBàקחו àeä ïëå התנא – ÀÅÅ
שמחה: של  כיום הכיפורים יום על  הנדרש  בפסוק כאן äðéàö"ÀÆÈמסיים

äîGL Cìna ïBiö úBða äðéàøe(ely melydy d"awd)äøèòa ÀÆÈÀÄÇÆÆÀÙÇÂÈÈ
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"Baì:ודרשוäøBz ïzî äæ "Búpúç íBéa" הכיפורים יום היינו  – ÄÀÂËÈÆÇÇÈ
כנסת  עם הקב"ה של חתונתו  יום והוא אחרונות, לוחות ניתנו  שבו 

Lc÷näישראל , úéa ïéða äæ "Baì úçîN íBéáe"שנתחנך – ÀÄÀÇÄÆÄÀÇÅÇÄÀÈ
שלמה בימי  הכיפורים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ביום המקדש((((רש רש רש רש """"יייי;;;; בית שנזכר וכיון  ;
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האלה הפורים ימי  את "לקיים לא): (ט, אסתר  במגילת Ðכתוב "mdipnfaמכאן
משנתנו. דנה כך  על הזמנים? הם ואילו  חכמים. להם תיקנו  הרבה שזמנים למדים,

øNò ãçàa úàø÷ð älâî,באדר –øNò íéðLa בשנים או  – ÀÄÈÄÀÅÀÇÇÈÈÄÀÅÈÈ
או  באדר, GLa,øNòעשר  äL או,øNò äòaøàa אוäMîça ÄÀÈÈÈÀÇÀÈÈÈÈÇÂÄÈ

øNò, אלו זמנים מחמשה באחד כלומר באדר , –úBçt àG לא – ÈÈÈ
עשר , אחד  øúBéלפני  àGå. עשר חמשה לאחר  ולא –ïéôwnä ïékøk ÀÅÀÇÄÇËÈÄ

ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBçשכבש בזמן  חומה מוקפים שהיו  – ÈÄÀËÇÄ
חומה, עכשיו להם שאין פי  על  אף הארץ, את את ÷ïéøBיהושע – Ä

øNòהמגילה, äMîça.באדר –ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk ÇÂÄÈÈÈÀÈÄÇÂÈÀÄ
øNò äòaøàaשנאמר יט יט יט יט ):):):):– ט ט ט ט ,,,, הפרזים ((((אסתר אסתר אסתר אסתר  היהודים כן  "על  ÀÇÀÈÈÈÈ

יום את עושים הפרזות בערי `xcהיושבים ycegl xyr drax` שמחה

נמצאנו  עשר, בארבעה קוראים שהפרזים ומאחר  טוב", ויום ומשתה
במגילה) שמסופר  (כפי שכן עשר , בחמשה קוראים שהמוקפים למדים
ביום  מאויביהם נחו לא הפרזות בערי  ואשר  בשושן  אשר היהודים

בחמשה  נחו בשושן ואשר  עשר, בארבעה נחו הפרזים אלא אחד ,
ושמחה משתה יום בו שנחו היום את אחד כל ועשו ט ט ט ט ,,,,עשר, ((((אסתראסתראסתראסתר

שנח טז טז טז טז ----יח יח יח יח );););); ביום אחד לכל קבעוהו  לדורות, טוב יום כשקבעו לפיכך 
שושן  שהיתה וכיון  עשר , בחמשה ולשושן עשר , בארבעה לפרזים בו,

שקוראים  כשושן, דינם חומה המוקפים שכרכים קבעו  חומה מוקפת
בזמן בחמשה ולא יהושע בזמן החומה היקף את תלו  ולמה עשר.

לארץ  כבוד לחלוק כדי  הטעם, מבואר בירושלמי שושן? כמו אחשורוש 
ואילו  חומות, היו  לא ולעריה אחשורוש  בימי חרבה שהיתה ישראל,

ערי כל של דינן היה אחשורוש, בזמן החומה היקף את תולים היו 
שהיו  הערים שכל תיקנו, הלכך  הפרזות, הערים כדין  ישראל  ארץ

על אף כשושן, עשר בחמשה יקראו  הארץ כיבוש בזמן  חומה מוקפות
זה" בנס ישראל  לארץ זכרון  "ויהיה חומה, עכשיו להם שאין פי 

כן ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) "על  במגילה: שנאמר  שווה, בגזירה זה למדים ובגמרא ,
ונאמר mifxtdהיהודים ה ה ה ה ):):):):", גגגג,,,, חומה ((((דבריםדבריםדבריםדברים בצורות ערים אלה "כל 

מערי  לבד כאן ifxtdגבוהה... אף נון, בן יהושע מימות שם מה ,"
נון . בן יהושע מקום מימות מכל במשה, נאמר זה שפסוק פי על  ואף

מוסיפים  ועוד  לארץ. ישראל את הכניס שהוא לפי ביהושע, תולים
שנלחם  הראשון  היה נון  בן ויהושע שהואיל  הדבר, בטעם המפרשים

וכתוב המן , יצא שמזרעו  ידידידיד):):):):בעמלק, יז יז יז יז ,,,, ז ((((שמות שמות שמות שמות  זאת כרון "כתוב

מכל שמו. על  המוקפים זמן  קבעו  הלכך  יהושע", באזני  ושים בספר 
חמשה  המגילה, לקריאת נקבעו  זמנים ששני  למדים, נמצאנו מקום

וארבעה  נון, בן יהושע מימות חומה המוקפים לכרכים באדר עשר
וכפרים, לעיירות ïéîéc÷îעשר  íéøôkäL àlà קריאתם – ÆÈÆÇÀÈÄÇÀÄÄ

äñéðkäלפעמים, íBéìבני שבהם בשבוע, חמישי או  שני ליום – ÀÇÀÄÈ
הדין , בתי לפני דיניהם להביא גדולות בעיירות מתכנסים הכפרים
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·ãöék?éðMa øNò äòaøà íBé úBéäì ìç–íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,øçîì äîBç úBôwîe.ìç ¥©¨¦§©§¨¨¨¨©¥¦§¨¦©£¨§¦©ª¨¨§¨¨¨
éòéáøa Bà éLéìMa úBéäì–äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk,íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå,øçîì äîBç úBôwîe. ¦§©§¦¦¨§¦¦§¨¦©§¦¦§©§¦¨©£¨§¦©ª¨¨§¨¨

éLéîça úBéäì ìç–íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,øçîì äîBç úBôwîe.úaL áøò úBéäì ìç–íéøôk ¨¦§©£¦¦§¨¦©£¨§¦©ª¨¨§¨¨¨¦§¤¤©¨§¨¦
äñéðkä íBéì ïéîéc÷î,íBia Ba ïéøB÷ äîBç úBôwîe úBìBãb úBøéòå.úaMa úBéäì ìç–úBìBãb úBøéòå íéøôk ©§¦¦§©§¦¨©£¨§ª¨¨¦©¨¦§©©¨§¨¦©£¨§

äñéðkä íBéì ïéøB÷å ïéîéc÷î,øçîì äîBç úBôwîe.úaMä øçà úBéäì ìç–äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk, ©§¦¦§¦§©§¦¨ª¨¨§¨¨¨¦§©©©©¨§¨¦©§¦¦§©§¦¨
íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå,äîBç úBôwîeøçîì. ©£¨§¦©ª¨¨§¨¨

‚äìBãb øéò àéä Bæéà?íéðìèa äøNò da LiL ìk.ïàkî úBçt–øôk äæ éøä.àGå ïéîéc÷î :eøîà elàa ¥¦¦§¨¨¤¤¨£¨¨©§¨¦¨¦¨£¥¤§¨§¥¨§©§¦¦§

úåø÷ì êë ìë íéàé÷á íðéà íéøôëäå .äøåúä úàéø÷ òåîùì 'äå 'áá úåøééòì íéøôëä ïéñðëúî ,éîð éà .àøæò úð÷úá 'äå 'áá íéáùåé ã"áù éôì ,èôùîì
éðáì íéøåô úãåòñ éëøö ÷éôñäì íéøåô íåéá íééåðô åéäéù éãë ,ã"é íåéá àáìå øåæçì íéîëç íåçéøèä àìå ,øéòä éðáî ãçà íäì äðàø÷éù íéëéøöå

áéúëã ,àø÷îä ïî æîø äæ øáãì åàöîå .úåøééòä(àì ,è øúñà)íéáåúëä å"èå ã"é àìà øúñàå éëãøî ïå÷ú àì éàå ,íäéðîæá äìàä íéøåôä éîé úà íéé÷ì
î õåç íéøçà íéðîæ 'á ãåò î"ù ,íäéðîæ éàî ,íðîæá àø÷ àîéì ,àø÷îáø÷éòù ,äàéø÷ì éåàø àäéù ééåáøì àø÷ êéøö àì â"éå ,äìéâîá íéáåúëä ïúåà

å"èå ã"é øçàìù æ"éå æ"è éáøã øîåì ïéàå .á"éå à"é àìà àø÷ éáø àì êçøë ìò ,úåðéãî øàùá ïéá ïùåùá ïéá íäéáéåàî í÷ðäì åìä÷ð åáù ,äéä åá ñðä
àø÷ øîàã ,äìéâîá íéáåúëä(íù):øåáòé àìå

aaaa.zeidl lg:ã"é.meia ea oixew oitwene zexiir ,y"raíàå ,íéáøä úåùøá úåîà 'ã äðøéáòéå åãéá äðìèé àîù äøéæâ ,úáùá äìéâî úàéø÷ ïéàù
÷ìîò àáéå ïéøå÷ ïéà î"î ,úáùá úåéäì å"è ìçùë ã"éá äìéâîä ïéøå÷ íéëøëä éðáù ô"òàå .øåáòé àìå àø÷ øîàå ,å"é äéì äåä úáùá ãçà ãò äðøçàé
ïéøå÷ åáù ã"é íåéá äì éãáòã éøîàã úéà ,íéøåô úãåòñå .úáù äúåà ìë íéøåô úåëìäá ïéùøåãå ïéìàåùå ,éúã÷ô íéøéèôîå ,å"è íåé àåäù úáùá àìà
íéùåò ïéà ò"åëìå .ïéîéã÷î àìå ïéøçàî úáùá úåéäì ìçù íéøåô úãåòñã ,éîìùåøéá òîùî éëäå .úáùä øçàì äúåà ïéøçàîã éøîàã úéàå ,äìéâîä úà

:úáùá äúåà.zeidl lg.ã"é.dqipkd meil oinicwn mixtk ,zaya cg`aïîæá ,äñéðëä íåéì íéã÷äì íéøôëä éðáì íéîëç åìé÷äù î"äå .à"é ì"äã
äìéâîä úàéø÷á ïéìëúñî íòäù äæä ïîæá ìáà .òá÷ð çñôä éúîå ùãçä ã"á åùãé÷ éúî òéãåäì íéàöåé ïéã úéá éçåìùå ïúîãà ìò ïééåøù ìàøùéù
êëéôì ,çñô ìù íéðåøçà íéîéá õîç ïéìëåà åàöîðå ,äàéø÷ ìù íåé 'ì óåñì çñôä åùòé éøä ïúàéø÷ íéøôëä åîéã÷é íà ,çñôì íåé íéùìù äðîî íéðåîå

:äðîæá àìà äúåà ïéøå÷ ïéà
bbbb.oiplha dxyr:ð"ëäáá äìéôúä úòùá ãéîú ïééåöî úåéäì éãë ,øåáö ìùî íéðåæðå ïúëàìîî íéìèáù ,úñðëä úéá ìù.exn` el`aäìéâî ìù íéðîæá
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בעצמם  בקיאים שאינם ומתוך עזרא, מתקנת וחמישי שני  בכל  היושבים
ולא  הכניסה, ביום העיר  מבני  אחד  להם שיקרא בהם הקלו  לקרוא,

עשר ארבעה ביום ולבוא לחזור  שיום ((((רש רש רש רש """"יייי))))הטריחום מפרשים, ויש .
הכפרים  בני  בהם שמתכנסים לפי  הכניסה, ימי נקראים וחמישי  שני 

התורה ולקריאת בציבור לתפילה חננאל חננאל חננאל חננאל ))))בעיירות אמרו ,((((רבנורבנורבנורבנו ובגמרא ,
שבכרכים. לאחיהם ומזון מים שמספקים מפני הכפרים, לבני  שהקילו 

עשר בשלשה קוראים שפעמים יוצא הכניסה ליום שמקדימים וכיון
אחד לפני  לא אבל  עשר, באחד  ופעמים עשר בשנים פעמים באדר,

הבאה. במשנה כמפורש  עשר ,
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ãöék?' וכו עשר  בשנים עשר , באחד  נקראת מגילה –úBéäì ìç ÅÇÈÄÀ
éðMa øNò äòaøà íBé,בשבוע שני ביום –úBøéòå íéøôk ÇÀÈÈÈÈÇÅÄÀÈÄÇÂÈ
íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb הכפרים אף הוא, כניסה ויום הואיל  – ÀÄÇ

בו , øçîìקוראים äîBç úBôwîeעשר בחמשה למחר  קוראים – ËÈÈÀÈÈ
úBéäìבאדר . ìç, באדר עשר  ארבעה –éòéáøa Bà éLéìMa– ÈÄÀÇÀÄÄÈÀÄÄ

äñéðkäבשבוע, íBéì ïéîéc÷î íéøôk,בשבוע שני ליום – ÀÈÄÇÀÄÄÀÇÀÄÈ
או  בשלישי; להיות עשר  ארבעה חל אם באדר , עשר  שלשה שהוא

ברביעי , להיות עשר ארבעה חל  אם באדר, עשר  שנים úBøéòåÇÂÈהוא
íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb,באדר עשר  בארבעה –äîBç úBôwîe ÀÄÇËÈÈ

øçîì. עשר בחמשה –úBéäì ìç, עשר ארבעה –éLéîça– ÀÈÈÈÄÀÇÂÄÄ
כניסה, יום שהוא íBiaבשבוע, Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôkÀÈÄÇÂÈÀÄÇ

שהוא שני , ליום מקדימים הכפרים ואין עשר; בארבעה עשר– אחד 

מקדימים. אין כניסה ליום כניסה שמיום äîBçבאדר , úBôwîeËÈÈ
øçîì. עשר בחמשה –úBéäì ìç, עשר ארבעה –úaL áøò– ÀÈÈÈÄÀÆÆÇÈ

ששי, äñéðkäביום íBéì ïéîéc÷î íéøôk שהוא החמישי, ליום – ÀÈÄÇÀÄÄÀÇÀÄÈ
באדר, עשר Baשלשה ïéøB÷ äîBç úBôwîe úBìBãb úBøéòåÇÂÈÀËÈÈÄ

íBia קוראים עשר  בחמשה לקרוא שדינם חומה מוקפות אף – Ç
ארבע  יעבירנה שמא גזירה בשבת, המגילה קריאת שאין עשר, בארבעה

ליום  חומה המוקפות של  קריאתן דוחים ואין הרבים. ברשות אמות
וכתוב באדר , עשר  ששה כבר  שהוא לפי כז כז כז כז ):):):):ראשון, ט ט ט ט ,,,, "le`((((אסתראסתראסתראסתר

."xeari,בשבת אלא עמלק" "ויבוא פרשת קוראים אין מקום ומכל
בארבעה  שעושים סוברים, יש פורים קוראים וסעודת שבו  ביום עשר ,

ראשון  ליום אותה שדוחים סוברים, ויש  המגילה. ìçÈ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).את
úBéäì,עשר ארבעה –úaMaעל הלבנה את שקידשו  בזמן היינו  – ÄÀÇÇÈ

הראיה ipyaפי  `l s`e zaya mixet legi `l mlerl geld itl oky)
,(iriaxaeäñéðkä íBéì ïéøB÷å ïéîéc÷î úBìBãb úBøéòå íéøôkÀÈÄÇÂÈÀÇÀÄÄÀÄÀÇÀÄÈ

מקדימות, שהעיירות שכיון  באדר, עשר  שנים שהוא חמישי, ליום –
כאחד , הכפרים עם הן  øçîìקוראות äîBç úBôwîe בחמשה – ËÈÈÀÈÈ

úBéäìעשר . ìç, עשר ארבעה –úaMä øçà ראשון ביום – ÈÄÀÇÇÇÇÈ
äñéðkäבשבוע, íBéì ïéîéc÷î íéøôkשלפני חמישי ליום – ÀÈÄÇÀÄÄÀÇÀÄÈ

באדר , עשר אחד שהוא íBiaהשבת, Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòåÇÂÈÀÄÇ
עשר , בארבעה –øçîì äîBç úBôwîe.באדר עשר  בחמשה – ËÈÈÀÈÈ

ברייתא מובאת א א א א ):):):):בגמרא בבבב,,,, ביום `izni((((מגילהמגילהמגילהמגילה וקוראים (מקדימים
onfaהכניסה)? la` ,oznc` lr oiiexy l`xyie opwizk mipydy onfa

dpnfa `l` dze` oixew oi` dfd ומוקפות עשר , בארבעה ועיירות (כפרים
עשר; בחמשה וברש וברש וברש וברש """"ייייחומה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ).עייןעייןעייןעיין
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äìBãb øéò àéä Bæéàעשר בארבעה המגילה את בה שקוראים – ÅÄÄÀÈ
íéðìèaבאדר ? äøNò da LiL ìk ומצויים ממלאכתם הבטלים – ÈÆÆÈÂÈÈÇÀÈÄ

התפילה בשעת הכנסת בבית המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).תמיד  ïàkî((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; úBçt– ÈÄÈ
בטלנים, מעשרה פחות בה יש øôkאם äæ éøä ליום ומקדים – ÂÅÆÀÈ

המגילה,elàaהכניסה. קריאת בזמני –eøîà:חכמים –ïéîéc÷î ÀÅÈÀÇÀÄÄ
בשבת, קריאתה זמן  חל אם המגילה, בקריאת –ïéøçàî àGå– ÀÀÇÂÄ

שנאמר  השבת, לאחר כז כז כז כז ):):):):קריאתה ט ט ט ט ,,,, שכבר((((אסתר אסתר אסתר אסתר  כמו  יעבור", "ולא
הקודמת. במשנה íéðäëבארנו éöò ïîæ ìáà הקבועים הזמנים – ÂÈÀÇÂÅÙÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøçàî.íéðäë éöò ïîæ ìáà,áàa äòLúå,äâéâçå,ìä÷äå–ïéîéc÷î àGå ïéøçàî.ìò óàïéîéc÷î eøîàL ét §©£¦£¨§©£¥Ÿ£¦§¦§¨§¨©£¦¨§©§¥§©£¦§©§¦¦©©¦¤¨§©§¦¦
ïéøçàî àGå,ïéøzîíéðBéáàì úBðzîe úBiðòúáe ãtñäa.øîà:äãeäé éaøéúîéà?éðMa ïéñðëpL íB÷î §§©£¦ª¨¦§¤§¥§©£¦©¨¨¤§¦¨©©¦§¨¥¨©§¤¦§¨¦©¥¦

éLéîçáe;éLéîça àGå éðMa àG ïéñðëð ïéàL íB÷î ìáà,dpîæa àlà dúBà ïéøB÷ ïéà. ©£¦¦£¨§¤¥¦§¨¦©¥¦§©£¦¦¥¦¨¤¨¦§©¨
„äðMä äøaòúðå ïBLàøä øãàa älânä úà eàø÷–éðMä øãàa dúBà ïéøB÷.øãàì ïBLàøä øãà ïéa ïéà ¨§¤©§¦¨©£¨¨¦§¦§©§¨©¨¨¦¨©£¨©¥¦¥¥£¨¨¦©£¨

éðMä,íéðBéáàì úBðzîe älânä úàéø÷ àlà. ©¥¦¤¨§¦©©§¦¨©¨¨¤§¦
‰ãáìa Lôð ìëà àlà úaMì áBè íBé ïéa ïéà.íéøetkä íBéì úaL ïéa ïéà,äæå íãà éãéa BðBãæ äfL àlà ¥¥©©¨¤¨Ÿ¤¤¤¦§©¥¥©¨§©¦¦¤¨¤¤§¦¥¨¨§¤

úøëa BðBãæ. §§¨¥

:úáùá äúàéø÷ ïîæ ìç íà ïéîéã÷î åøîà.mrde mipdkd ivr onf la`ëá íéîé íäì íéòåá÷ù ìàøùéì úåçôùî åéäùùã÷îì íéöò àéáäì äðù ì
:øçî íåéì íéøçàî úáùá úåéäì ìç íà ,äáãð úåìåò íäîò íéöò ïáø÷ ïéàéáîå ,äëøòîä êøåöì.a`a dryze'à ìç íà ,úåéðòú øàù ïéãä àåäå

:úáùá úåéäì ïäî.dbibgeïëå .'æ ìë ïéîåìùú äì ùé éøäù ,øçîì äâéâç éîìù ïéçåã úáùá è"é ìç íàldwdäðùî øôñá àøå÷ êìîä äéäù ,íòä úà
áéúëãë ,íôè úà àéáäìå àáì ïéáééç íòä ìëå ,äøåú(áé ,àì íéøáã):øçîì åúåà ïéçåãå øùôà éà úáùáå ,óèäå íéùðäå íéùðàä.oinicwn `leéúëàã

:ïðéîã÷î àì àúåðòøåô éîåã÷àã ,áàá äòùúå .åäééáåéç ïîæ éèî àì
cccc.'eke ipy xc`l oey`x xc` oia oi`ïéðòì àä ,íéðåéáàì úåðúîå äìéâî àø÷î àìà ,éðù øãà ìù å"èå ã"éì ïåùàø øãà ìù å"èå ã"é ïéá ïéà ÷"ä

:ïéåù äæå äæ úéðòúå ãôñä
dddd.cala ytp lke` `l` zayl h"ei oia oi`éøîàã ,àéä ù"á ïéúéðúî(à"ò áé äöéá)úåùøì ú"ñä úà àìå áìåìä úà àìå ïè÷ä úà ïéàéöåî ïéà

äìéëà êøåöì àìù éîð äøúåä äìéëà êøåöì äàöåä äøúåäù êåúî éøîàã ,ììä úéá éøáãë àìà ,äëìä ïë ïéàå .ùôð ìëåà êøåö íäá ïéàù ïåéë ,íéáøä
:úáùá àì ìáà ,è"åéá äáåøà êøã úåøéô ïéìéùî ïåâë ,ùôð ìëåà êøåö íðéàù ô"òà è"åéá íéøúåîå úáùá íéøåñàù àðéøçà éìéî éîð àëéàå.epecf dfy

.mc` icia:ã"á úúéî äá ùé úáù

`xephxa yexit

המזבח, שעל האש למערכת עצים להביא מסויימות למשפחות
וכל ה); (ד, תענית במסכת ששנינו כמו והעם", כהנים "עצי  הנקראים
את  שמביאה ביום אחת כל לעצמן  טוב יום קבעו המשפחות אותן 

העצים"; "קרבן הנקרא נדבה עולת קרבן בו  מקריבות והיו  העצים,
áàa äòLúå,התעניות שאר  הדין  והוא –äâéâçå,חגיגה שלמי – ÀÄÀÈÀÈÇÂÄÈ

הרגלים, בשלושת מביאים שנאמר ìä÷äåשהיו  י י י י ----יגיגיגיג):):):):– לא לא לא לא ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים  ÀÇÀÅ
את  תקרא הסוכות... בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ

באזניהם. ישראל כל נגד  הזאת lהתורה d w d והנשים האנשים העם את
סוכות,והטף" של הראשון טוב יום במוצאי  קבוע היה וזמנו  ...

ïéîéc÷î àGå ïéøçàî דוחים בשבת, אלו  מזמנים אחד  חל אם – ÀÇÂÄÀÇÀÄÄ
בגמרא  מבואר הטעם השבת. לפני אותו מקדימין  ואין  מחר , ליום אותו 

שפורענות  הוא, הטעם באב ובתשעה חיובם. זמן  הגיע לא שעדיין  לפי
מקדימים. dbibgאין  inly תשלומין להם שיש לפי שבת, דוחים אינם

שבעה. ldwdכל  zeevne העם כל שחייבים לפי  השבת, מפני  נדחית
לשאתו  שאסור  להביאו, אפשר אי ובשבת טפם, את ולהביא לבוא

הרבים עושים ((((רש רש רש רש """"יייי))))ברשות שהיו לפי  הטעם, מבואר  ובירושלמי  .
יום  ומערב בשבת; לעשותה אפשר  ואי בעזרה עץ של בימה למלך 

היום. לצורך שלא בעזרה דוחק יהא שלא לעשותה, יכולים אין  טוב
החצוצרות  תקיעת מפני הירושלמי): פי  (על אחר  טעם כותב והרמב"ם

השבת את דוחין  שאינן  ז ז ז ז ).).).).והתחינות גגגג,,,, חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  ét((((הל הל הל הל '''' ìò óàÇÇÄ
ïéøçàî àGå ïéîéc÷î eøîàL,המגילה בקריאת –ïéøzî ÆÈÀÇÀÄÄÀÀÇÂÄËÈÄ

úBiðòúáe ãtñäa,בהם לקרוא שהקדימו בימים –úBðzîe ÀÆÀÅÀÇÂÄÇÈ
íéðBéáàìידי יצאו  לאביונים מתנות אלו  בימים נתנו  שאם כלומר  – ÈÆÀÄ

סעודה,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))חובתם בזמן אלא נוהג אינו  מנות משלוח ברם, .

בזמנה לעשותה צריכים פורים ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ).).).).וסעודת עפ עפ עפ עפ """"יייי ויש((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף 
mipeia`lמפרשים: zepzne שהקדימו בימים מתנות מליתן  שפטורים –

בהם éúîéà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לקרוא :äãeäé éaø øîà חכמים התירו – ÈÇÇÄÀÈÅÈÇ
הכניסה? ליום להקדים éLéîçáeלכפרים éðMa ïéñðëpL íB÷îÀÆÄÀÈÄÇÅÄÇÂÄÄ

ולפי א; במשנה שבארנו כמו בעיירות אלו בימים שמתכנסים –
כנסיות; בבתי  אלו בימים שמתקבצים ïéàLהרמב"ם, íB÷î ìáàÂÈÀÆÅ

dpîæa àlà dúBà ïéøB÷ ïéà ,éLéîça àGå éðMa àG ïéñðëðÄÀÈÄÇÅÄÀÇÂÄÄÅÄÈÆÈÄÀÇÈ
באדר. עשר  בארבעה –

ד ה נ ש מ ר ו א ב

מעוברת. בשנה המגילה קריאת של הזמן בענין  דנה משנתנו

äðMä äøaòúðå ïBLàøä øãàa älânä úà eàø÷לאחר – ÈÀÆÇÀÄÈÇÂÈÈÄÀÄÀÇÀÈÇÈÈ
שני , אדר  לה והוסיפו  השנה את דין  בית עיברו  הפורים ïéøB÷Äימי 

éðMä øãàa dúBà בקריאה חובה ידי  יוצאים שאין  שנייה, פעם – ÈÇÂÈÇÅÄ
ראשון. éðMäשבאדר øãàì ïBLàøä øãà ïéa ïéà בגמרא – ÅÅÂÈÈÄÇÂÈÇÅÄ

לארבעה  הראשון  אדר  של עשר וחמישה עשר  ארבעה בין אין  מבואר:

השני אדר  של  עשר  וחמישה úBðzîeעשר  älânä úàéø÷ àlàÆÈÀÄÇÇÀÄÈÇÈ
íéðBéáàì הטעם ואמרו בראשון; ולא השני  באדר  נוהגות שהן – ÈÆÀÄ

הספד לענין אבל פסח. לגאולת פורים גאולת סמיכת משום בגמרא,

הראשון  שבאדר עשר  ובחמישה עשר  בארבעה שאף הם, שווים ותענית
ובתענית. בהספד אסורים

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בלשון המתחילות שונות הלכות פרקנו  סוף ועד  מכאן באות הקודמת המשנה אגב

."`l` ...oia oi`"

úaMì áBè íBé ïéa ïéà,מלאכות איסור לענין  –àìëà àl ÅÅÇÇÈÆÈÙÆ
ãáìa Lôðאוכל לצורך שהיא מלאכה לעשות מותר  טוב שביום – ÆÆÄÀÇ
שנאמר טז טז טז טז ):):):):נפש, יב יב יב יב ,,,, יעשה ((((שמותשמותשמותשמות לבדו  הוא נפש לכל יאכל  אשר "אך

ב), (ה, ביצה במסכת שנויה זו  משנה בשבת. כן שאין מה לכם",
ההלכה  אבל  שמאי, בית לדעת היא שהמשנה (שם) בגמרא ומבואר 

והבערה  הוצאה טוב ביום שהותרה שמתוך  הסוברים, הלל  כבית היא
מצווה  צורך בה שיש כגון  לצורך, שלא גם הותרה נפש אוכל  לצורך

לאדם הנאה איזו  צורך  d).או ,a ;d ,` dvia oiir)úaL ïéa ïéàÅÅÇÈ
íéøetkä íBéì,בשניהם האסורה מלאכה לענין –äfL àlà ÀÇÄÄÆÈÆÆ
íãà éãéa BðBãæ,אדם בידי  עונשו  במזיד בשבת מלאכה העושה – ÀÄÅÈÈ

דין, בית ידי  על  סקילה úøëaשחייב BðBãæ äæå מלאכה והעושה – ÀÆÀÀÈÅ
שמים בידי שעונשו היינו כרת, חייב במזיד הכיפורים ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ביום ((((עייןעייןעייןעיין

לללל).).).). מכרתכגכגכגכג,,,, פטור והלקוהו  בו  התרו אם טוטוטוטו).).).).ברם, גגגג,,,, מכותמכותמכותמכות ((((משנהמשנהמשנהמשנה

izdw - zex`ean zeipyn
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Âìëàî epnî øcnì Bøáçî äàðä øcnä ïéa ïéà,Lôð ìëà ïäa ïéNBò ïéàL íéìëå ìâøä úñéøc àlà.ïéà ¥¥©ª¨£¨¨¥£¥©ª¨¦¤©£¨¤¨§¦©¨¤¤§¥¦¤¥¦¨¤Ÿ¤¤¤¥
úBáãðì íéøãð ïéa,ïúeéøçàa áiç íéøãpäL àlà,ïúeéøçàa áiç Bðéà úBáãðe. ¥§¨¦¦§¨¤¨¤©§¨¦©¨§©£¨¨§¨¥©¨§©£¨¨

ÊézL äàBøä áæ ïéa ïéàGL äàBøì úBiàøïaø÷ àlà ,L.èìçî òøöîì øbñî òøöî ïéa ïéà,äòéøt àlà ¥¥¨¨¤§¥§¦§¤¨¤¨¨§¨¥¥§Ÿ̈ª§¨¦§Ÿ̈ª£¨¤¨§¦¨
äîéøôe.èìçä CBzî øBäèì øbñä CBzî øBäè ïéa ïéà,íéøtöå úçìâz àlà. §¦¨¥¥¨¦¤§¥§¨¦¤§¥¤¨¦§©©§¦¢¦
ÁúBæeæîe ïélôúì íéøôñ ïéa ïéà,ì ìëa ïéázëð íéøôqäL àlàïBL,úéøeMà àlà úBázëð ïðéà úBæeæîe ïélôúe. ¥¥§¨¦¦§¦¦§¤¨¤©§¨¦¦§¨¦§¨¨§¦¦§¥¨¦§¨¤¨©¦

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úéðåé àlà eáúkiL eøézä àG íéøôqa óà. ©¨¦§¤©§¦¥¥©©§¨¦¦¦¤¦¨§¤¨§¨¦

eeee.d`pd xcend oia oi`:øúåî ìëàî øãåîå åìù êåúá ñðëéì åì øåñà äàðä øãåîù ,ìâøä úñéøã àìà ìëàî øãåîî øåîç äàðä øãåî ïéàmilke
.ytp lke` oda oiyer oi`yäàðä ìëã ,øåñà ,íäá àöåéë ïéøéëùîù íå÷îá ìáà ,íäá àöåéë ïéøéëùî ïéàù íå÷îá à÷åãå .ìëàî øãåîì ïìéàùäì øúåî

:ìëàî äá úåð÷ì äèåøô äúåà äéåàø éøäù ,àåä ìëàî úàðä ,äèåøô äåù äá øñåçî äæ åäðää àì íàù ìëàî éãéì äàéáîä.xcpéìò éøä øîåàä
:äúåéøçàá áééç ,äãáàðå äùéøôä ïîæ øçàìå ,äìåò.dacp,øçàú ìá ïéðòì ìáà .åéìò äìá÷ àì éøäù ,äúåéøçàá áééç åðéà ,äãáàðå ,äìåò åæ éøä øîåàä

áéúëã ïéåù äæå äæ(ãë ,â"ë íéøáã):ïéðòá íéøåîà äáãðå øãð éøä ,êéôá úøáã øùà äáãð êéäìà 'äì úøãð øùàë
ffff.zei`x izy:øçîì ãçàå ãçà íåéá 'á åà ,íéôåöø íéîé 'âá ïéá ,ãçà íåéá ïéá ,úåéàø 'â ïëå .íéôåöø íéîé éðùá ïéá ,ãçà íåéá ïéá.oaxw `l`áæù

íéé÷ð 'æ úåðîì êéøöù ,åáåæî ÷åñôéùî 'æ úøéôñå ,ïäá òâð àì åìéôàå äàîåèä áà áùåîå áëùî úåùòì ïéðòì ìáà .ïáø÷ ïåòè åðéà úåéàø 'á äàåøä
:íéåù äæå äæ ,ìåáèéù íãå÷.xbqen rxevn oia oi`áéúëãë ,øâñä ïåòèù(ä ,âé àø÷éå):íéîé úòáù ïäëä åøéâñäå.hlgen rxevnl:éøîâì ïäëä åàîèù

.dnixte drixt `l`:ïéåù äæå äæ ,äàîåèå çåìù ïéðòì àä.mixtve zglbz `l` hlgd jezn xedhl xbqd jezn xedh oia oi`íéøôöå úçìâú éáâã
áéúë(â ,ãé íù),òåøöä ïî úòøöä òâð àôøð äðäåäøäè ïéðòì ìáà .íéîé äòáù øâñåî úåéäì êéøö àôøð åìéôàù ,íéîéá äéåìú åúòøöù øâñåî àöé

áéúë éîð øâñä êåúî øåäèáã ,ïéåù äæå äæ ,äå÷îá(å ,âé íù)åúàåôøå åúøäè íåéá àëä åäéî ,ïîù âåìå íùà úåðáø÷ éîð àëéàã â"òàå .øäèå åéãâá ñáëå
:éðéîùá ïäù úåðáø÷á éøééà àìå ,éðú÷ã àåä

`xephxa yexit

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáçî äàðä øcnä ïéa ïéà, משלו מליהנות חברו שהדירו  – ÅÅÇËÈÂÈÈÅÂÅ
ממנו, ייהנה שלא עליו  שאסר ìëàîכלומר epnî øcnìלמי – ÇËÈÄÆÇÂÈ

מאכל, הנאת ממנו ייהנה שלא חבירו  ìâøäשהדירו úñéøc àlàÆÈÀÄÇÈÆÆ
לרשות  להיכנס אף לו  אסור  מחברו הנאה שהמודר  חברו , בחצר –

לרשותו , ליכנס מותר מחברו מאכל  המודר אבל ïéàLחברו , íéìëåÀÅÄÆÅ
Lôð ìëà ïäa ïéNBò בהם משתמשים שאין חברו של  כלים – ÄÈÆÙÆÆÆ

כאלו , כלים ממנו  לשאול  אסור  מחברו  הנאה המודר אכילה, לצורך

להשכיר שנוהגים במקום ברם, לשאול. מותר  מחברו מאכל  המודר  אבל 
המו  אף כאלו , נהנה כלים שכן  אותם, לשאול אסור מחברו  מאכל  דר 

הוא  יכול  אלו ובדמים עליהם, לו וויתר  שחברו  השכירות מדמי  הוא
מאכל, לידי המביאה הנאה מחברו  נהנה ונמצא נפש, אוכל צרכי  לקנות

היא מאכל הנאת מאכל לידי המביאה הנאה א א א א ;;;;וכל  דדדד,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים ((((משנה משנה משנה משנה 

úBáãðìברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). íéøãð ïéa ïéà:או עולה" עלי  "הרי  האומר : – ÅÅÀÈÄÄÀÈ
עולה" זו  בהמה "הרי האומר: אבל  נדר ; זה הרי  שלמים", עלי "הרי 

נדבה; זו הרי  "שלמים", zeacplאו  mixcp oia oi`eíéøãpäL àlàÆÈÆÇÀÈÄ
ïúeéøçàa áiç,נגנב או  ואבד  קרבנו את הנודר  הפריש  שאם – ÇÈÀÇÂÈÈ

אחר , קרבן  להביא הוא ïúeéøçàaחייב áiç Bðéà úBáãðe שאם – ÀÈÅÇÈÀÇÂÈÈ
במקומה. אחרת להביא חייב אינו  נגנבה, או לקרבן  שנדב הבהמה מתה

שנאמר שווים, ונדבות נדרים תאחר" "בל לענין כגכגכגכג,,,,ברם, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

שפתיךכבכבכבכב----כדכדכדכד):):):): מוצא לשלמו... תאחר לא אֿלהיך  לה' נדר  תדור "כי 
כאשר  ועשית, אֿלהיך zxcpתשמור –dacpלה' בפיך " דברת אשר 

בענין  אמורים ונדבה נדר  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).הרי ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

i y i n g m e i
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úBiàø ézL äàBøä áæ ïéa ïéàבשני או  אחד ביום זיבה של – ÅÅÈÈÆÀÅÀÄ
רצופים, GLימים äàBøìL בשניים או  אחד ביום זיבה של ראיות – ÀÆÈ

רצופים, ימים בשלשה ÷ïaøאו  àlà ראיות שתי הרואה שזב – ÆÈÈÀÈ
לערב, בקדשים ואוכל השביעי  ביום וטובל  נקיים ימים שבעה מונה

השמיני ביום קרבן להביא גם חייב שלש  הרואה אבל  קרבן, טעון  ואינו 
יונה" בני  שני או תורים ידידידיד),),),),"שתי טוטוטוטו,,,, בקדשים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אוכל ואינו

קרבנו. שהביא לאחר øbñîאלא òøöî ïéa ïéà הכהן שהסגירו  – ÅÅÀÙÈËÀÈ
הצרעת נגע פשה אם לראות ד ד ד ד ----ה ה ה ה ),),),),כדי  יגיגיגיג,,,, èìçî((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  òøöîìÄÀÙÈËÂÈ

מוחלט, באופן  הכהן  שטימאו  –äîéøôe äòéøt àlà שמצורע – ÆÈÀÄÈÀÄÈ
בו נאמר מ מ מ מ ):):):):מוחלט שם שם שם שם ,,,, פרומים((((שם שם שם שם  יהיו  וראשו (mirexw)"בגדיו

שנאמר מה לענין אבל מוסגר. במצורע כן שאין  מה וכו ', פרוע" יהיה
מומומומו):):):): שם שם שם שם ,,,, למחנה ((((שם שם שם שם  מחוץ ישב בדד  יטמא... בו הנגע אשר  ימי "כל 

שווים. וזה זה øbñäמושבו ", CBzî øBäè ïéa ïéàשנאמר – ÅÅÈÄÆÀÅ
מוסגר וווו):):):):במצורע יגיגיגיג,,,, שנית ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  השביעי  ביום אותו  הכהן "וראה

הכהן", וטהרו בעור הנגע פשה ולא הנגע כהה CBzîוהנה øBäèìÀÈÄ
èìçä, ממנו הצרעת נגע נרפא שהוחלט שלאחר  –úçìâz àlà ÆÀÅÆÈÄÀÇÇ

íéøtöå' וכו צפרים שתי ומביא מתגלח החלט מתוך שהטהור  – ÀÄÃÄ
מצורע בפרשת ידידידיד),),),),כמפורט נגע ((((ויקראויקראויקראויקרא נרפא "והנה שם: נאמר שכן

מתוך טהור יצא ברפואות, תלויה שצרעתו מי  – הצרוע" מן  הצרעת
טבילה  לענין  אבל  בימים. אלא ברפואות תלויה צרעתו שאין הסגר 
נאמר הסגר מתוך בטהור שאף שווים, שניהם בגדים וכיבוס במקווה

וווו):):):): שם שם שם שם ,,,, יש((((שםשםשםשם שמן ולוג אשם קרבן  גם ואמנם וטהר ". בגדיו "וכבס
עוסקת  משנתנו אין אבל  הסגר, מתוך  בטהור  ואין  החלט מתוך בטהור

ביום  שהם בקרבנות ולא טהרתו ביום בהם שמחוייב בדברים אלא
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השמיני ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
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íéøôñ ïéa ïéà,וכתובים נביאים תורה –úBæeæîe ïélôúì– ÅÅÀÈÄÄÀÄÄÀ
והמזוזות, התפילין של ìëaלפרשיות ïéázëð íéøôqäL àlàÆÈÆÇÀÈÄÄÀÈÄÀÈ

ïBLì,אחרת אומה של  ובלשון  בכתב אפילו –úBæeæîe ïélôúe ÈÀÄÄÀ
úéøeMà àlà úBázëð ïðéàהקודש ובלשון הקודש בכתב – ÅÈÄÀÈÆÈÇÄ

שנאמר ((((רש רש רש רש """"יייי)))) וווו):):):):, וווו,,,, יהיו ,((((דברים דברים דברים דברים  בהווייתם – האלה" הדברים "והיו 

הידים  את ולטמא בגידים לתפרם אבל  ולשונם. מצורתם ישתנו שלא
הם íéøôqa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שווים óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÀÈÄ

eáúkiL eøézä àG, הקודש לשון מלבד אחרת בלשון –àlà ÄÄÆÄÈÀÆÈ
úéðåéשנאמר בגמרא, מבואר  הטעם יוונית. ובלשון  יווני בכתב – ÀÈÄ

כז כז כז כז ):):):): ט ט ט ט ,,,, של((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית יפיּותֹו – שם" באהלי וישכן  ליפת אֿלהים "יפת
ztiיפת ipa lk lyn dtid oeyld `idy zipeeid oeyld epiid)רש רש רש רש """"יייי ––––(

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøçàî.íéðäë éöò ïîæ ìáà,áàa äòLúå,äâéâçå,ìä÷äå–ïéîéc÷î àGå ïéøçàî.ìò óàïéîéc÷î eøîàL ét §©£¦£¨§©£¥Ÿ£¦§¦§¨§¨©£¦¨§©§¥§©£¦§©§¦¦©©¦¤¨§©§¦¦
ïéøçàî àGå,ïéøzîíéðBéáàì úBðzîe úBiðòúáe ãtñäa.øîà:äãeäé éaøéúîéà?éðMa ïéñðëpL íB÷î §§©£¦ª¨¦§¤§¥§©£¦©¨¨¤§¦¨©©¦§¨¥¨©§¤¦§¨¦©¥¦

éLéîçáe;éLéîça àGå éðMa àG ïéñðëð ïéàL íB÷î ìáà,dpîæa àlà dúBà ïéøB÷ ïéà. ©£¦¦£¨§¤¥¦§¨¦©¥¦§©£¦¦¥¦¨¤¨¦§©¨
„äðMä äøaòúðå ïBLàøä øãàa älânä úà eàø÷–éðMä øãàa dúBà ïéøB÷.øãàì ïBLàøä øãà ïéa ïéà ¨§¤©§¦¨©£¨¨¦§¦§©§¨©¨¨¦¨©£¨©¥¦¥¥£¨¨¦©£¨

éðMä,íéðBéáàì úBðzîe älânä úàéø÷ àlà. ©¥¦¤¨§¦©©§¦¨©¨¨¤§¦
‰ãáìa Lôð ìëà àlà úaMì áBè íBé ïéa ïéà.íéøetkä íBéì úaL ïéa ïéà,äæå íãà éãéa BðBãæ äfL àlà ¥¥©©¨¤¨Ÿ¤¤¤¦§©¥¥©¨§©¦¦¤¨¤¤§¦¥¨¨§¤

úøëa BðBãæ. §§¨¥

:úáùá äúàéø÷ ïîæ ìç íà ïéîéã÷î åøîà.mrde mipdkd ivr onf la`ëá íéîé íäì íéòåá÷ù ìàøùéì úåçôùî åéäùùã÷îì íéöò àéáäì äðù ì
:øçî íåéì íéøçàî úáùá úåéäì ìç íà ,äáãð úåìåò íäîò íéöò ïáø÷ ïéàéáîå ,äëøòîä êøåöì.a`a dryze'à ìç íà ,úåéðòú øàù ïéãä àåäå

:úáùá úåéäì ïäî.dbibgeïëå .'æ ìë ïéîåìùú äì ùé éøäù ,øçîì äâéâç éîìù ïéçåã úáùá è"é ìç íàldwdäðùî øôñá àøå÷ êìîä äéäù ,íòä úà
áéúëãë ,íôè úà àéáäìå àáì ïéáééç íòä ìëå ,äøåú(áé ,àì íéøáã):øçîì åúåà ïéçåãå øùôà éà úáùáå ,óèäå íéùðäå íéùðàä.oinicwn `leéúëàã

:ïðéîã÷î àì àúåðòøåô éîåã÷àã ,áàá äòùúå .åäééáåéç ïîæ éèî àì
cccc.'eke ipy xc`l oey`x xc` oia oi`ïéðòì àä ,íéðåéáàì úåðúîå äìéâî àø÷î àìà ,éðù øãà ìù å"èå ã"éì ïåùàø øãà ìù å"èå ã"é ïéá ïéà ÷"ä

:ïéåù äæå äæ úéðòúå ãôñä
dddd.cala ytp lke` `l` zayl h"ei oia oi`éøîàã ,àéä ù"á ïéúéðúî(à"ò áé äöéá)úåùøì ú"ñä úà àìå áìåìä úà àìå ïè÷ä úà ïéàéöåî ïéà

äìéëà êøåöì àìù éîð äøúåä äìéëà êøåöì äàöåä äøúåäù êåúî éøîàã ,ììä úéá éøáãë àìà ,äëìä ïë ïéàå .ùôð ìëåà êøåö íäá ïéàù ïåéë ,íéáøä
:úáùá àì ìáà ,è"åéá äáåøà êøã úåøéô ïéìéùî ïåâë ,ùôð ìëåà êøåö íðéàù ô"òà è"åéá íéøúåîå úáùá íéøåñàù àðéøçà éìéî éîð àëéàå.epecf dfy

.mc` icia:ã"á úúéî äá ùé úáù

`xephxa yexit

המזבח, שעל האש למערכת עצים להביא מסויימות למשפחות
וכל ה); (ד, תענית במסכת ששנינו כמו והעם", כהנים "עצי  הנקראים
את  שמביאה ביום אחת כל לעצמן  טוב יום קבעו המשפחות אותן 

העצים"; "קרבן הנקרא נדבה עולת קרבן בו  מקריבות והיו  העצים,
áàa äòLúå,התעניות שאר  הדין  והוא –äâéâçå,חגיגה שלמי – ÀÄÀÈÀÈÇÂÄÈ

הרגלים, בשלושת מביאים שנאמר ìä÷äåשהיו  י י י י ----יגיגיגיג):):):):– לא לא לא לא ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים  ÀÇÀÅ
את  תקרא הסוכות... בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ

באזניהם. ישראל כל נגד  הזאת lהתורה d w d והנשים האנשים העם את
סוכות,והטף" של הראשון טוב יום במוצאי  קבוע היה וזמנו  ...

ïéîéc÷î àGå ïéøçàî דוחים בשבת, אלו  מזמנים אחד  חל אם – ÀÇÂÄÀÇÀÄÄ
בגמרא  מבואר הטעם השבת. לפני אותו מקדימין  ואין  מחר , ליום אותו 

שפורענות  הוא, הטעם באב ובתשעה חיובם. זמן  הגיע לא שעדיין  לפי
מקדימים. dbibgאין  inly תשלומין להם שיש לפי שבת, דוחים אינם

שבעה. ldwdכל  zeevne העם כל שחייבים לפי  השבת, מפני  נדחית
לשאתו  שאסור  להביאו, אפשר אי ובשבת טפם, את ולהביא לבוא

הרבים עושים ((((רש רש רש רש """"יייי))))ברשות שהיו לפי  הטעם, מבואר  ובירושלמי  .
יום  ומערב בשבת; לעשותה אפשר  ואי בעזרה עץ של בימה למלך 

היום. לצורך שלא בעזרה דוחק יהא שלא לעשותה, יכולים אין  טוב
החצוצרות  תקיעת מפני הירושלמי): פי  (על אחר  טעם כותב והרמב"ם

השבת את דוחין  שאינן  ז ז ז ז ).).).).והתחינות גגגג,,,, חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  ét((((הל הל הל הל '''' ìò óàÇÇÄ
ïéøçàî àGå ïéîéc÷î eøîàL,המגילה בקריאת –ïéøzî ÆÈÀÇÀÄÄÀÀÇÂÄËÈÄ

úBiðòúáe ãtñäa,בהם לקרוא שהקדימו בימים –úBðzîe ÀÆÀÅÀÇÂÄÇÈ
íéðBéáàìידי יצאו  לאביונים מתנות אלו  בימים נתנו  שאם כלומר  – ÈÆÀÄ

סעודה,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))חובתם בזמן אלא נוהג אינו  מנות משלוח ברם, .

בזמנה לעשותה צריכים פורים ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ).).).).וסעודת עפ עפ עפ עפ """"יייי ויש((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף 
mipeia`lמפרשים: zepzne שהקדימו בימים מתנות מליתן  שפטורים –

בהם éúîéà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לקרוא :äãeäé éaø øîà חכמים התירו – ÈÇÇÄÀÈÅÈÇ
הכניסה? ליום להקדים éLéîçáeלכפרים éðMa ïéñðëpL íB÷îÀÆÄÀÈÄÇÅÄÇÂÄÄ

ולפי א; במשנה שבארנו כמו בעיירות אלו בימים שמתכנסים –
כנסיות; בבתי  אלו בימים שמתקבצים ïéàLהרמב"ם, íB÷î ìáàÂÈÀÆÅ

dpîæa àlà dúBà ïéøB÷ ïéà ,éLéîça àGå éðMa àG ïéñðëðÄÀÈÄÇÅÄÀÇÂÄÄÅÄÈÆÈÄÀÇÈ
באדר. עשר  בארבעה –
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מעוברת. בשנה המגילה קריאת של הזמן בענין  דנה משנתנו

äðMä äøaòúðå ïBLàøä øãàa älânä úà eàø÷לאחר – ÈÀÆÇÀÄÈÇÂÈÈÄÀÄÀÇÀÈÇÈÈ
שני , אדר  לה והוסיפו  השנה את דין  בית עיברו  הפורים ïéøB÷Äימי 

éðMä øãàa dúBà בקריאה חובה ידי  יוצאים שאין  שנייה, פעם – ÈÇÂÈÇÅÄ
ראשון. éðMäשבאדר øãàì ïBLàøä øãà ïéa ïéà בגמרא – ÅÅÂÈÈÄÇÂÈÇÅÄ

לארבעה  הראשון  אדר  של עשר וחמישה עשר  ארבעה בין אין  מבואר:

השני אדר  של  עשר  וחמישה úBðzîeעשר  älânä úàéø÷ àlàÆÈÀÄÇÇÀÄÈÇÈ
íéðBéáàì הטעם ואמרו בראשון; ולא השני  באדר  נוהגות שהן – ÈÆÀÄ

הספד לענין אבל פסח. לגאולת פורים גאולת סמיכת משום בגמרא,

הראשון  שבאדר עשר  ובחמישה עשר  בארבעה שאף הם, שווים ותענית
ובתענית. בהספד אסורים
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בלשון המתחילות שונות הלכות פרקנו  סוף ועד  מכאן באות הקודמת המשנה אגב

."`l` ...oia oi`"

úaMì áBè íBé ïéa ïéà,מלאכות איסור לענין  –àìëà àl ÅÅÇÇÈÆÈÙÆ
ãáìa Lôðאוכל לצורך שהיא מלאכה לעשות מותר  טוב שביום – ÆÆÄÀÇ
שנאמר טז טז טז טז ):):):):נפש, יב יב יב יב ,,,, יעשה ((((שמותשמותשמותשמות לבדו  הוא נפש לכל יאכל  אשר "אך

ב), (ה, ביצה במסכת שנויה זו  משנה בשבת. כן שאין מה לכם",
ההלכה  אבל  שמאי, בית לדעת היא שהמשנה (שם) בגמרא ומבואר 

והבערה  הוצאה טוב ביום שהותרה שמתוך  הסוברים, הלל  כבית היא
מצווה  צורך בה שיש כגון  לצורך, שלא גם הותרה נפש אוכל  לצורך

לאדם הנאה איזו  צורך  d).או ,a ;d ,` dvia oiir)úaL ïéa ïéàÅÅÇÈ
íéøetkä íBéì,בשניהם האסורה מלאכה לענין –äfL àlà ÀÇÄÄÆÈÆÆ
íãà éãéa BðBãæ,אדם בידי  עונשו  במזיד בשבת מלאכה העושה – ÀÄÅÈÈ

דין, בית ידי  על  סקילה úøëaשחייב BðBãæ äæå מלאכה והעושה – ÀÆÀÀÈÅ
שמים בידי שעונשו היינו כרת, חייב במזיד הכיפורים ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ביום ((((עייןעייןעייןעיין

לללל).).).). מכרתכגכגכגכג,,,, פטור והלקוהו  בו  התרו אם טוטוטוטו).).).).ברם, גגגג,,,, מכותמכותמכותמכות ((((משנהמשנהמשנהמשנה

izdw - zex`ean zeipyn
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Âìëàî epnî øcnì Bøáçî äàðä øcnä ïéa ïéà,Lôð ìëà ïäa ïéNBò ïéàL íéìëå ìâøä úñéøc àlà.ïéà ¥¥©ª¨£¨¨¥£¥©ª¨¦¤©£¨¤¨§¦©¨¤¤§¥¦¤¥¦¨¤Ÿ¤¤¤¥
úBáãðì íéøãð ïéa,ïúeéøçàa áiç íéøãpäL àlà,ïúeéøçàa áiç Bðéà úBáãðe. ¥§¨¦¦§¨¤¨¤©§¨¦©¨§©£¨¨§¨¥©¨§©£¨¨

ÊézL äàBøä áæ ïéa ïéàGL äàBøì úBiàøïaø÷ àlà ,L.èìçî òøöîì øbñî òøöî ïéa ïéà,äòéøt àlà ¥¥¨¨¤§¥§¦§¤¨¤¨¨§¨¥¥§Ÿ̈ª§¨¦§Ÿ̈ª£¨¤¨§¦¨
äîéøôe.èìçä CBzî øBäèì øbñä CBzî øBäè ïéa ïéà,íéøtöå úçìâz àlà. §¦¨¥¥¨¦¤§¥§¨¦¤§¥¤¨¦§©©§¦¢¦
ÁúBæeæîe ïélôúì íéøôñ ïéa ïéà,ì ìëa ïéázëð íéøôqäL àlàïBL,úéøeMà àlà úBázëð ïðéà úBæeæîe ïélôúe. ¥¥§¨¦¦§¦¦§¤¨¤©§¨¦¦§¨¦§¨¨§¦¦§¥¨¦§¨¤¨©¦

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úéðåé àlà eáúkiL eøézä àG íéøôqa óà. ©¨¦§¤©§¦¥¥©©§¨¦¦¦¤¦¨§¤¨§¨¦

eeee.d`pd xcend oia oi`:øúåî ìëàî øãåîå åìù êåúá ñðëéì åì øåñà äàðä øãåîù ,ìâøä úñéøã àìà ìëàî øãåîî øåîç äàðä øãåî ïéàmilke
.ytp lke` oda oiyer oi`yäàðä ìëã ,øåñà ,íäá àöåéë ïéøéëùîù íå÷îá ìáà ,íäá àöåéë ïéøéëùî ïéàù íå÷îá à÷åãå .ìëàî øãåîì ïìéàùäì øúåî

:ìëàî äá úåð÷ì äèåøô äúåà äéåàø éøäù ,àåä ìëàî úàðä ,äèåøô äåù äá øñåçî äæ åäðää àì íàù ìëàî éãéì äàéáîä.xcpéìò éøä øîåàä
:äúåéøçàá áééç ,äãáàðå äùéøôä ïîæ øçàìå ,äìåò.dacp,øçàú ìá ïéðòì ìáà .åéìò äìá÷ àì éøäù ,äúåéøçàá áééç åðéà ,äãáàðå ,äìåò åæ éøä øîåàä

áéúëã ïéåù äæå äæ(ãë ,â"ë íéøáã):ïéðòá íéøåîà äáãðå øãð éøä ,êéôá úøáã øùà äáãð êéäìà 'äì úøãð øùàë
ffff.zei`x izy:øçîì ãçàå ãçà íåéá 'á åà ,íéôåöø íéîé 'âá ïéá ,ãçà íåéá ïéá ,úåéàø 'â ïëå .íéôåöø íéîé éðùá ïéá ,ãçà íåéá ïéá.oaxw `l`áæù

íéé÷ð 'æ úåðîì êéøöù ,åáåæî ÷åñôéùî 'æ úøéôñå ,ïäá òâð àì åìéôàå äàîåèä áà áùåîå áëùî úåùòì ïéðòì ìáà .ïáø÷ ïåòè åðéà úåéàø 'á äàåøä
:íéåù äæå äæ ,ìåáèéù íãå÷.xbqen rxevn oia oi`áéúëãë ,øâñä ïåòèù(ä ,âé àø÷éå):íéîé úòáù ïäëä åøéâñäå.hlgen rxevnl:éøîâì ïäëä åàîèù

.dnixte drixt `l`:ïéåù äæå äæ ,äàîåèå çåìù ïéðòì àä.mixtve zglbz `l` hlgd jezn xedhl xbqd jezn xedh oia oi`íéøôöå úçìâú éáâã
áéúë(â ,ãé íù),òåøöä ïî úòøöä òâð àôøð äðäåäøäè ïéðòì ìáà .íéîé äòáù øâñåî úåéäì êéøö àôøð åìéôàù ,íéîéá äéåìú åúòøöù øâñåî àöé

áéúë éîð øâñä êåúî øåäèáã ,ïéåù äæå äæ ,äå÷îá(å ,âé íù)åúàåôøå åúøäè íåéá àëä åäéî ,ïîù âåìå íùà úåðáø÷ éîð àëéàã â"òàå .øäèå åéãâá ñáëå
:éðéîùá ïäù úåðáø÷á éøééà àìå ,éðú÷ã àåä

`xephxa yexit
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Bøáçî äàðä øcnä ïéa ïéà, משלו מליהנות חברו שהדירו  – ÅÅÇËÈÂÈÈÅÂÅ
ממנו, ייהנה שלא עליו  שאסר ìëàîכלומר epnî øcnìלמי – ÇËÈÄÆÇÂÈ

מאכל, הנאת ממנו ייהנה שלא חבירו  ìâøäשהדירו úñéøc àlàÆÈÀÄÇÈÆÆ
לרשות  להיכנס אף לו  אסור  מחברו הנאה שהמודר  חברו , בחצר –

לרשותו , ליכנס מותר מחברו מאכל  המודר אבל ïéàLחברו , íéìëåÀÅÄÆÅ
Lôð ìëà ïäa ïéNBò בהם משתמשים שאין חברו של  כלים – ÄÈÆÙÆÆÆ

כאלו , כלים ממנו  לשאול  אסור  מחברו  הנאה המודר אכילה, לצורך

להשכיר שנוהגים במקום ברם, לשאול. מותר  מחברו מאכל  המודר  אבל 
המו  אף כאלו , נהנה כלים שכן  אותם, לשאול אסור מחברו  מאכל  דר 

הוא  יכול  אלו ובדמים עליהם, לו וויתר  שחברו  השכירות מדמי  הוא
מאכל, לידי המביאה הנאה מחברו  נהנה ונמצא נפש, אוכל צרכי  לקנות

היא מאכל הנאת מאכל לידי המביאה הנאה א א א א ;;;;וכל  דדדד,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים ((((משנה משנה משנה משנה 

úBáãðìברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). íéøãð ïéa ïéà:או עולה" עלי  "הרי  האומר : – ÅÅÀÈÄÄÀÈ
עולה" זו  בהמה "הרי האומר: אבל  נדר ; זה הרי  שלמים", עלי "הרי 

נדבה; זו הרי  "שלמים", zeacplאו  mixcp oia oi`eíéøãpäL àlàÆÈÆÇÀÈÄ
ïúeéøçàa áiç,נגנב או  ואבד  קרבנו את הנודר  הפריש  שאם – ÇÈÀÇÂÈÈ

אחר , קרבן  להביא הוא ïúeéøçàaחייב áiç Bðéà úBáãðe שאם – ÀÈÅÇÈÀÇÂÈÈ
במקומה. אחרת להביא חייב אינו  נגנבה, או לקרבן  שנדב הבהמה מתה

שנאמר שווים, ונדבות נדרים תאחר" "בל לענין כגכגכגכג,,,,ברם, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

שפתיךכבכבכבכב----כדכדכדכד):):):): מוצא לשלמו... תאחר לא אֿלהיך  לה' נדר  תדור "כי 
כאשר  ועשית, אֿלהיך zxcpתשמור –dacpלה' בפיך " דברת אשר 

בענין  אמורים ונדבה נדר  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).הרי ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
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úBiàø ézL äàBøä áæ ïéa ïéàבשני או  אחד ביום זיבה של – ÅÅÈÈÆÀÅÀÄ
רצופים, GLימים äàBøìL בשניים או  אחד ביום זיבה של ראיות – ÀÆÈ

רצופים, ימים בשלשה ÷ïaøאו  àlà ראיות שתי הרואה שזב – ÆÈÈÀÈ
לערב, בקדשים ואוכל השביעי  ביום וטובל  נקיים ימים שבעה מונה

השמיני ביום קרבן להביא גם חייב שלש  הרואה אבל  קרבן, טעון  ואינו 
יונה" בני  שני או תורים ידידידיד),),),),"שתי טוטוטוטו,,,, בקדשים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אוכל ואינו

קרבנו. שהביא לאחר øbñîאלא òøöî ïéa ïéà הכהן שהסגירו  – ÅÅÀÙÈËÀÈ
הצרעת נגע פשה אם לראות ד ד ד ד ----ה ה ה ה ),),),),כדי  יגיגיגיג,,,, èìçî((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  òøöîìÄÀÙÈËÂÈ

מוחלט, באופן  הכהן  שטימאו  –äîéøôe äòéøt àlà שמצורע – ÆÈÀÄÈÀÄÈ
בו נאמר מ מ מ מ ):):):):מוחלט שם שם שם שם ,,,, פרומים((((שם שם שם שם  יהיו  וראשו (mirexw)"בגדיו

שנאמר מה לענין אבל מוסגר. במצורע כן שאין  מה וכו ', פרוע" יהיה
מומומומו):):):): שם שם שם שם ,,,, למחנה ((((שם שם שם שם  מחוץ ישב בדד  יטמא... בו הנגע אשר  ימי "כל 

שווים. וזה זה øbñäמושבו ", CBzî øBäè ïéa ïéàשנאמר – ÅÅÈÄÆÀÅ
מוסגר וווו):):):):במצורע יגיגיגיג,,,, שנית ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  השביעי  ביום אותו  הכהן "וראה

הכהן", וטהרו בעור הנגע פשה ולא הנגע כהה CBzîוהנה øBäèìÀÈÄ
èìçä, ממנו הצרעת נגע נרפא שהוחלט שלאחר  –úçìâz àlà ÆÀÅÆÈÄÀÇÇ

íéøtöå' וכו צפרים שתי ומביא מתגלח החלט מתוך שהטהור  – ÀÄÃÄ
מצורע בפרשת ידידידיד),),),),כמפורט נגע ((((ויקראויקראויקראויקרא נרפא "והנה שם: נאמר שכן

מתוך טהור יצא ברפואות, תלויה שצרעתו מי  – הצרוע" מן  הצרעת
טבילה  לענין  אבל  בימים. אלא ברפואות תלויה צרעתו שאין הסגר 
נאמר הסגר מתוך בטהור שאף שווים, שניהם בגדים וכיבוס במקווה

וווו):):):): שם שם שם שם ,,,, יש((((שםשםשםשם שמן ולוג אשם קרבן  גם ואמנם וטהר ". בגדיו "וכבס
עוסקת  משנתנו אין אבל  הסגר, מתוך  בטהור  ואין  החלט מתוך בטהור

ביום  שהם בקרבנות ולא טהרתו ביום בהם שמחוייב בדברים אלא
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השמיני ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ח ה נ ש מ ר ו א ב

íéøôñ ïéa ïéà,וכתובים נביאים תורה –úBæeæîe ïélôúì– ÅÅÀÈÄÄÀÄÄÀ
והמזוזות, התפילין של ìëaלפרשיות ïéázëð íéøôqäL àlàÆÈÆÇÀÈÄÄÀÈÄÀÈ

ïBLì,אחרת אומה של  ובלשון  בכתב אפילו –úBæeæîe ïélôúe ÈÀÄÄÀ
úéøeMà àlà úBázëð ïðéàהקודש ובלשון הקודש בכתב – ÅÈÄÀÈÆÈÇÄ

שנאמר ((((רש רש רש רש """"יייי)))) וווו):):):):, וווו,,,, יהיו ,((((דברים דברים דברים דברים  בהווייתם – האלה" הדברים "והיו 

הידים  את ולטמא בגידים לתפרם אבל  ולשונם. מצורתם ישתנו שלא
הם íéøôqa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שווים óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÀÈÄ

eáúkiL eøézä àG, הקודש לשון מלבד אחרת בלשון –àlà ÄÄÆÄÈÀÆÈ
úéðåéשנאמר בגמרא, מבואר  הטעם יוונית. ובלשון  יווני בכתב – ÀÈÄ

כז כז כז כז ):):):): ט ט ט ט ,,,, של((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית יפיּותֹו – שם" באהלי וישכן  ליפת אֿלהים "יפת
ztiיפת ipa lk lyn dtid oeyld `idy zipeeid oeyld epiid)רש רש רש רש """"יייי ––––(
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Ëá äaøîì äçLnä ïîLa çeLî ïäk ïéa ïéàíéãâ,úBönä ìk ìò àaä øt àlà.LnLî ïäk ïéa ïéà ¥¥Ÿ¥¨©§¤¤©¦§¨¦§ª¤§¨¦¤¨©©¨©¨©¦§¥¥Ÿ¥§©¥
øáòL ïäëì,äôéàä úéøéNòå íéøetkä íBé øt àlà. §Ÿ¥¤¨©¤¨©©¦¦©£¦¦¨¥¨

Èíéçñt àlà äpè÷ äîáì äìBãb äîa ïéa ïéà.ììkä äæ:ácðå øcð àeäL ìk–äîaa áø÷,BðéàL ìëå ¥¥¨¨§¨§¨¨§©¨¤¨§¨¦¤©§¨¨¤¦¨§¦¨¨¥©¨¨§¨¤¥
ácð àGå øcð àG–äîaa áø÷ Bðéà. ¦¨§¦¨¥¨¥©¨¨

gggg.oeyl lka oiazkp:äîåà ìë ìù ïåùìáå äîåà ìë ìù áúëá.zipei `l` oiazkp oi`àø÷ øîàã ,úåðåùì øàùî øúåé úéðåéá íéøôñ åøùã àîòèå
(æë ,è úéùàøá)éðá ìëá äôé ïåùì êì ïéàå ,íù éìäàá ïåëùé ,úôé éðá ìëáù äôéä ïåùìä øîåìë ,úôé ìù åúåôéôé ,íù éìäàá ïåëùéå úôéì íéäìà úôé

:ùãå÷ä ïåùìáå ùãå÷ä áúëá àìà äæä ïîæá íéøôñ ïéáúåë ïéà êëéôì ,ùáúùðå éðåé ïåùì åúåà ãáà øáë ,äæä ïîæá åäéî .â"áùøë äëìäå .éðåé ïåùìë úôé
hhhh.micbaa daexnàìà íéìåãâ íéðäë åéä àìå ,åéîéá äçùîä ïîù ìù úéçåìö äæðâðù ,êìéàå åäéùàé ïî ïåùàø úéáá óàå ,éðù úéáá åùîùù íéðäë

:ãáìá íéãâáä úùéáìá.zevnd lk lr `ad xtáéúëãë øô àéáî ,åúàøåäë äùòå ,úøë åðåãæù øáãá øúéä äøåäù çåùî ïäë(â ,ã àø÷éå)ïäëä íàå
:çéùîä.ynynd odk:øáò éðùäå ,ùîùî éåø÷ ïåùàøä .åéúçú àáä åøéáòäå ,åúãåáòì øæçå åìåñô øáòå åéúçú øçà åðéîå ìåñô åá òøéàù ìåãâ ïäë

.k"dei xt `l`ì àä .íéúù àéáäì à"àù ,íåé ìëáù ìåãâ ïäë éúéáç ,äôéàä úéøéùò ïëå .íéúù àéáäì à"àùàá íà ,ïéåù äæå äæ ,íéøáã øàù ìë
:ïéððåà ïéáéø÷îå .äðîìàä ìò íéøäæåîå ,äìåúáä ìò ïéååöî íäéðùå ,íéãâá äðîùá ùîùî äãåáò íåù ãåáòì åà øéè÷äì

iiii.dlecb dna oia oi`:ïåòáâå áåðá äúéäù ,øåáö úîá àéä äìåãâ äîá .éøééî úåîáä øúéä úòùá.dphw dnaläéä ãçà ìëù ,ãéçéå ãéçé ìë ìù
:åîöòì äîá äùåò.migqt `l`,ïîæ íäì òåá÷ ïéàù úåáåç ìáà .íéôñåîå íéãéîú ïåâë ,çñôë ïîæ ïäì òåá÷ù úåáåçä åðééäã ,íéçñô ïéòë àåäù ìëå

:ïéáø÷ åéä àì äìåãâ äîáá óà ,äøæ äãåáò éøéòùå øåáö ìù øáã íìòä øô ïåâë

`xephxa yexit

בגמרא: ואמרו  שם. באהלי  okeישכון  ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld
.m"anxd wqet היוונית הלשון  נשתבשה שכבר  כותב הרמב"ם ברם,

אשורית. אלא ספרים אפילו  היום כותבים אין  ולפיכך ואבדה,
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íéãâá äaøîì äçLnä ïîLa çeLî ïäk ïéa ïéàבימי – ÅÅÙÅÈÇÀÆÆÇÄÀÈÄÀËÆÀÈÄ
המשחה, בשמן מינויו בשעת נמשח הגדול הכהן היה הראשון  הבית
המשחה, שמן היה לא שני בית ובזמן ואילך  יאשיהו  המלך  מימי אבל 

היינו  בגדים, בריבוי מתחנך  היה הגדול והכהן יאשיהו , ידי  על  נגנז כי
שהרי למינויו , עד שלבש  הארבעה על בגדים ארבעה לו  שהוסיפו 

בשמונה גדול וכהן בגדים, בארבעה משמש הדיוט f,כהן  `nei oiir)
,(d;"בבגדים "המרובה הגדול  הכהן  אז  נקרא odkdומכאן oia oi`e

cbd,micbaa daexnd lecbd odkl dgynd onya geynd leøt àlàÆÈÇ
úBönä ìk ìò àaä מצוות "מכל  אחת על עבר  משוח כהן  שאם – ÇÈÇÈÇÄÀ

שחייבים  בדבר היתר  לעצמו  והורה שטעה היינו  תעשינה", לא אשר  ה'
להביא  חייב הוראתו , פי  על ועשה חטאת, שגגתו  ועל כרת זדונו  על 

שנאמר חטאתו, על בבבב----גגגג):):):):פר דדדד,,,, lkn((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  dbbya `hgz ik ytp"
.dpdn zg`n dyre dpiyrz `l xy` 'd zeevn` h g i g i y n d o d k d m `

,mrd zny`la i x w d e`hg xy` ez`hg lrx w a o a x t'dl minz
."z`hgl'ה מצוות מ"כל אחת על  בשגגה שעבר  בגדים מרובה אבל 

לחטאת  פר מביא אינו  ומעשה, הוראה בשגגת תעשינה" לא אשר
בשגגה שחטא הדיוט כדין  שעירה, או כשבה ואילך ואילך ואילך ואילך ).).).).אלא כז כז כז כז  שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

øáòL ïäëì LnLî ïäk ïéa ïéà בכהן פסול  אירע אם שכן  – ÅÅÙÅÀÇÅÀÙÅÆÈÇ
לעבודתו , חזר הראשון  של  פסולו וכשעבר  תחתיו , אחר ממנים היו  גדול 

שעבר "כהן  נקרא והשני  משמש" "כהן הראשון נקרא ומאז 
xaryממשיחותו ". odkl ynyn odk oia oi`eíéøetkä íBé øt àlàÆÈÇÇÄÄ

שעבר , הכהן  ולא מקריבו  המשמש  הגדול שהכהן  –äôéàä úéøéNòåÇÂÄÄÈÅÈ
שנאמר יגיגיגיג----טוטוטוטו):):):):– ו ו ו ו ,,,, לה'((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקריבו  אשר ובניו  אהרן  קרבן  "זה

אותו  המשח dביום t i ` d z i x i y rבבוקר מחציתה תמיד , מנחה סולת

קרבן  אותה"; יעשה מבניו תחתיו המשיח והכהן בערב... ומחציתה
ואין  יום, כל  כליל מקריב הגדול שהכהן  חביתין ", "מנחת נקרא זה

שעבר. גדול בכהן ולא המשמש  הגדול בכהן אלא נוהגת זו  מנחה
נשואי לאיסור הכיפורים, יום לעבודת כגון דברים, שאר  לכל אבל 

הורי במסכת כמפורט שווים, שניהם קרובים, טומאת ולאיסור ות אלמנה
ד ). (ג,

י ה נ ש מ ר ו א ב

בבמות  קרבנותיהם את להקריב לישראל  היה מותר  במדבר  המשכן  שהוקם קודם
רבנו. משה ועד הראשון  מאדם שהקריבו כמו  שרצו , מקום בכל  מקימים שהיו 
שבמשכן המזבח על אלא בבמות קרבנות להקריב היה אסור  המשכן , משהוקם
פי על אף לגלגל, ובאו  יהושע בימי  הירדן  את כשעברו  ד). יז, ויקרא (עיין  בלבד
מקום  מכל  רבנו, משה שעשה הנחושת מזבח ובתוכו  המשכן  את שם שהעמידו
הותרו במלחמותיהם, עמהם הולך  שהיה המשכן , בתוך  הארון  היה ולא הואיל 
ולהקריב  שירצה מקום בכל במה לו לבנות ואחד  אחד לכל היה שמותר  הבמות,

נקרא שבמשכן המזבח והיה קרבנות. dlecb"עליו dna"וכל ציבור ", "במת או 
נקראה יחיד  dphw"במת dna" יהושע) המשכן  את שם והעמידו לשילה, משבאו .

שחרבה  לאחר הבמות. נאסרו  והארון , המזבח את בו ונתנו  הואיל א), יח,
לעיר באו ג), א (שמואל הכהן עלי  בימי  הפלשתים ידי  על  הארון ונלקח שילה
בימי נוב שחרבה ולאחר שנה. עשרה שלש שם שעמד משכן , שם והקימו  נוב,
לגבעון, המשכן את העבירו כא-כב) פרקים א בשמואל  (כמסופר  המלך  שאול

היא כי שם לזבוח גבעונה המלך "וילך  ד): ג , א (מלכים שכתבו  dnadכמו
dlecbdוגבעון נוב של זו  בתקופה שנים. וארבע ארבעים המשכן  שם ועמד ,"

המקדש  שנבנה עד  א) קיט, זבחים בגמרא הטעם (עיין הבמות הותרו שוב
והיא  הבמות, היתר  בזמן דנה משנתנו  עולם. עד  הבמות נאסרו ואז בירושלים,

הקטנה. לבמה הגדולה הבמה בין  מה ללמד  באה

äìBãb äîa ïéa ïéà ובנוב בגלגל  במשכן, שהיתה הציבור במת – ÅÅÈÈÀÈ
÷äpèובגבעון , äîáì, לעצמו עושה היה אחד שכל יחיד, במת – ÀÈÈÀÇÈ

íéçñt àlà, שלו קטנה בבמה פסחו מקריב היה לא יחיד שכל  – ÆÈÀÈÄ
אלא  בלבד  לפסחים הכוונה שאין  מבואר , בגמרא גדולה. בבמה אלא
ומוספים, תמידים כגון  כפסחים, זמן  להן  שקבוע החובה קרבנות לכל 

קריבים קבוע שאינם שאין חובה קרבנות ברם, גדולה. בבמה אלא
ציבור של דבר העלם פר כגון  זמן , יגיגיגיג----ידידידיד),),),),להם דדדד,,,, בבמה ((((ויקראויקראויקראויקרא אף

קריבים. היו  לא ácðåגדולה øcð àeäL ìk :ììkä äæ קרבן – ÆÇÀÈÈÆÄÈÀÄÈ
נדבה, או  נדר משום äîaaהבא áø÷.קטנה –àG BðéàL ìëå ÈÅÇÈÈÀÈÆÅ

äîaa áø÷ Bðéà ,ácð àGå øcð,גדולה בבמה אלא קטנה, – ÄÈÀÄÈÅÈÅÇÈÈ
גדולה  בבמה לא קריבים שאינם זמן , להם שאין  חובה מקרבנות חוץ

לעיל. שהבאנו  כמו קטנה, בבמה ולא

y c e w z a y
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הבמות, נאסרו בשילה המשכן שעמד שבזמן הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו  כבר 
משנתנו בירושלים. במקדש  כמו  שבמשכן , המזבח על  קרבים הקרבנות כל והיו 

ירושלים. למקדש שילה משכן בין  הבדל  יש מקום שמכל  ללמד , באה

äGéL ïéa ïéà,המשכן שם שעמד  בזמן –íéìLeøéì בזמן – ÅÅÄÄÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ÈíéìLeøéì äGéL ïéa ïéà,äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ íéìëBà äGéLaL àlà,íéðôì íéìLeøéáe ¥¥¦¦¨©¦¤¨¤§¦§¦¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤¦¨©¦¦§¦
äîBçä ïî.ïàëå ïàëå–íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷.øzä äéøçà Lé äGéL úMã÷,úMã÷e ¦©¨§¨§¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§ª©¦¥©£¤¨¤¥§ª©

øzä äéøçà ïéà íéìLeøé. §¨©¦¥©£¤¨¤¥
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡òøôîì älânä úà àøBwä–àöé àG.ät ìò dàø÷,íebøz dàø÷,ì ìëaïBL–àöé àG.ïéøB÷ ìáà ©¥¤©§¦¨§©§¥©¨¨§¨¨©¤§¨¨©§§¨¨¨¨£¨¦
æòìa úBæòBlì dúBà.úéøeMà òîML æòBläå–àöé. ¨©£§©©§©¥¤¨©©¦¨¨

`i`i`i`i.d`exd lka:äìéù úà íùî úåàøì ìåëéù íå÷î ìëá.xzid dixg` yi:úåîáä åøúåä äìéù äáøçùë
a`̀̀̀.`vi `l rxtnl dlbnd z` `xewdáéúëã(çë ,è øúñà)øùò äùîç àäéù à"àã ,òøôîì à"à íéîéä úééùò äî ,íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå

:àì òøôîì ,äìéâîä úàéø÷ àéäù äøéëæ óà ,øùò äòáøà íãå÷.dt lr d`xwíúä áéúëå ,íéøëæð àëä áéúë .àöé àì(ãé ,æé úåîù)ïåøëæ úàæ áåúë
:øôñá.`vi `l oeyl lka mebxz d`xw:àöé àì ,ïéáî åðéàù ïåùì øàù ìëá åà ,íåâøú 'ìá ïéáî åðéàå íåâøú äàø÷ù éøáò ,øîà÷ éëäoixew la`

.frla zefrell dze`:äô ìò àøå÷ àäé àìù ,ïåùì åúåàá äáåúë àäúù ãáìáå .íéðéáî íäù ïåùì åúåàá.`vi zixey` rnyy freldeéøä úéðåéå
åùì åúåà ãáà øáëù àìà .äæ ïéãì úéøåùàë àåäìéòì ïðéáúëãë çëúùðå éðåéä ï(ç"î à"ô):

`xephxa yexit

המקדש, ÷íélבית íéLã÷ íéìëBà äGéLaL àlà כגון – ÆÈÆÀÄÀÄÈÈÄÇÄ
ופסח, שלמים éðLתודה, øNòîeשני במעשר נתחייבו  שכן  – ÇÂÅÅÄ

הארץ, את  וחלקו שכבשו  äàBøäלאחר  ìëa שרואים מקום בכל – ÀÈÈÆ
שילה את מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי))))משם ויש ;d`exd lka מקום בכל  –

ה' מבית קצת משם שנאמר((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שרואים ממה זה דין  ודרשו

יגיגיגיג):):):): יביביביב,,,, לך ((((דברים דברים דברים דברים  dlrz"השמר  ot"תראה אשר  מקום בכל  עולותיך 
תראה אשר מקום בכל  –,dlrn dz` i` אבלlke` dz` מקום בכל

תראה; äîBçäאשר  ïî íéðôì íéìLeøéáe אוכלים אין – ÄÈÇÄÄÀÄÄÇÈ
ירושלים. מחומת לפנים אלא שני ומעשר קלים ïàëåקדשים ïàëåÀÈÀÈ

בירושלים, בין בשילה בין –íéLã÷ éLã÷,ואשמות חטאות כגון – ÈÀÅÈÈÄ
íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð מחומות ולפנים בשילה המשכן של  – ÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄ

קלעים). נקראו  העזרה חומות (שאף המקדש בית של úMã÷ÀËÇהעזרה
øzä äéøçà Lé äGéL כמו הבמות, הותרו  שילה כשחרבה – ÄÅÇÂÆÈÆÅ

הקודמת, למשנה בהקדמה äéøçàשהזכרנו  ïéà íéìLeøé úMã÷eÀËÇÀÈÇÄÅÇÂÆÈ
øzä הבמות היתר עוד היה לא המקדש  שחרב לאחר שאף – ÆÅ

לעולם.

א ה נ ש מ ר ו א ב

בענייני הלכות פרטי ללמד  באה והיא בפורים, המגילה קריאת לדיני חוזר  פרקנו 
הקריאה.

òøôîì älânä úà àøBwäלפני במגילה המאוחר  את שקרא – ÇÅÆÇÀÄÈÀÇÀÅÇ
בתחילה, שכתוב àöéמה àG שכתוב ממה זה למדים בגמרא – ÈÈ

כח כח כח כח ):):):): טטטט,,,, זכירה ((((אסתראסתראסתראסתר הוקשה – ונעשים" נזכרים האלה "והימים

לא למפרע עשיה מה iptlלעשייה, xyr dyng `diy xyt` i` ixdy)
xyr drax`–הטעם,)רש רש רש רש """"יייי מבארים ויש  לא. למפרע זכירה אף ,

זו , בקריאה נס פרסום כלל שאין  קריאה שאינה מפני  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).וכן 

íebøz dàø÷ ,ät ìò dàø÷, מבינו ואינו ארמי , –ïBLì ìëa ÀÈÈÇÆÀÈÈÇÀÀÈÈ
אף  לשון , באותה מבין ואינו  הקודש , מלשון  חוץ לשון, בכל  או –

קורא, שהוא בלשון כתובה שהמגילה פי  àöéעל  àGשנאמר – ÈÈ
האלה((((שם שם שם שם ):):):): וכתובmixkfp"והימים ידידידיד):):):):", יז יז יז יז ,,,, זכרון ((((שמות שמות שמות שמות  זאת "כתוב

אף  בספר שם מה זכירה", "זכירה, שווה, בגזירה ולמדים בספר ",
או  תרגום קראה ואם יצא. לא פה על קראה אם לפיכך  בספר , כאן 

מתוך שקרא פי  על  אף לשון, באותה מבין ואינו  הואיל  לשון , בכל
יצא. לא dúBàהכתב, ïéøB÷ ìáà,המגילה את –úBæòBlì– ÂÈÄÈÇÂ

לעז , לשון אלא הקודש  לשון מבינים שאינם בלשון æòìaלאלה – ÀÇÇ
שהוא  בלשון  כתובה שלפניו  המגילה שתהא ובלבד מבינים, שהם

בה. úéøeMàקורא òîML æòBläå בלשון המגילה את ששמע – ÀÇÅÆÈÇÇÄ
מבין .àöéהקודש , שאינו פי  על אף זו , בקריאה – ÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëá äaøîì äçLnä ïîLa çeLî ïäk ïéa ïéàíéãâ,úBönä ìk ìò àaä øt àlà.LnLî ïäk ïéa ïéà ¥¥Ÿ¥¨©§¤¤©¦§¨¦§ª¤§¨¦¤¨©©¨©¨©¦§¥¥Ÿ¥§©¥
øáòL ïäëì,äôéàä úéøéNòå íéøetkä íBé øt àlà. §Ÿ¥¤¨©¤¨©©¦¦©£¦¦¨¥¨

Èíéçñt àlà äpè÷ äîáì äìBãb äîa ïéa ïéà.ììkä äæ:ácðå øcð àeäL ìk–äîaa áø÷,BðéàL ìëå ¥¥¨¨§¨§¨¨§©¨¤¨§¨¦¤©§¨¨¤¦¨§¦¨¨¥©¨¨§¨¤¥
ácð àGå øcð àG–äîaa áø÷ Bðéà. ¦¨§¦¨¥¨¥©¨¨

gggg.oeyl lka oiazkp:äîåà ìë ìù ïåùìáå äîåà ìë ìù áúëá.zipei `l` oiazkp oi`àø÷ øîàã ,úåðåùì øàùî øúåé úéðåéá íéøôñ åøùã àîòèå
(æë ,è úéùàøá)éðá ìëá äôé ïåùì êì ïéàå ,íù éìäàá ïåëùé ,úôé éðá ìëáù äôéä ïåùìä øîåìë ,úôé ìù åúåôéôé ,íù éìäàá ïåëùéå úôéì íéäìà úôé

:ùãå÷ä ïåùìáå ùãå÷ä áúëá àìà äæä ïîæá íéøôñ ïéáúåë ïéà êëéôì ,ùáúùðå éðåé ïåùì åúåà ãáà øáë ,äæä ïîæá åäéî .â"áùøë äëìäå .éðåé ïåùìë úôé
hhhh.micbaa daexnàìà íéìåãâ íéðäë åéä àìå ,åéîéá äçùîä ïîù ìù úéçåìö äæðâðù ,êìéàå åäéùàé ïî ïåùàø úéáá óàå ,éðù úéáá åùîùù íéðäë

:ãáìá íéãâáä úùéáìá.zevnd lk lr `ad xtáéúëãë øô àéáî ,åúàøåäë äùòå ,úøë åðåãæù øáãá øúéä äøåäù çåùî ïäë(â ,ã àø÷éå)ïäëä íàå
:çéùîä.ynynd odk:øáò éðùäå ,ùîùî éåø÷ ïåùàøä .åéúçú àáä åøéáòäå ,åúãåáòì øæçå åìåñô øáòå åéúçú øçà åðéîå ìåñô åá òøéàù ìåãâ ïäë

.k"dei xt `l`ì àä .íéúù àéáäì à"àù ,íåé ìëáù ìåãâ ïäë éúéáç ,äôéàä úéøéùò ïëå .íéúù àéáäì à"àùàá íà ,ïéåù äæå äæ ,íéøáã øàù ìë
:ïéððåà ïéáéø÷îå .äðîìàä ìò íéøäæåîå ,äìåúáä ìò ïéååöî íäéðùå ,íéãâá äðîùá ùîùî äãåáò íåù ãåáòì åà øéè÷äì

iiii.dlecb dna oia oi`:ïåòáâå áåðá äúéäù ,øåáö úîá àéä äìåãâ äîá .éøééî úåîáä øúéä úòùá.dphw dnaläéä ãçà ìëù ,ãéçéå ãéçé ìë ìù
:åîöòì äîá äùåò.migqt `l`,ïîæ íäì òåá÷ ïéàù úåáåç ìáà .íéôñåîå íéãéîú ïåâë ,çñôë ïîæ ïäì òåá÷ù úåáåçä åðééäã ,íéçñô ïéòë àåäù ìëå

:ïéáø÷ åéä àì äìåãâ äîáá óà ,äøæ äãåáò éøéòùå øåáö ìù øáã íìòä øô ïåâë

`xephxa yexit

בגמרא: ואמרו  שם. באהלי  okeישכון  ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld
.m"anxd wqet היוונית הלשון  נשתבשה שכבר  כותב הרמב"ם ברם,

אשורית. אלא ספרים אפילו  היום כותבים אין  ולפיכך ואבדה,

i y y m e i
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íéãâá äaøîì äçLnä ïîLa çeLî ïäk ïéa ïéàבימי – ÅÅÙÅÈÇÀÆÆÇÄÀÈÄÀËÆÀÈÄ
המשחה, בשמן מינויו בשעת נמשח הגדול הכהן היה הראשון  הבית
המשחה, שמן היה לא שני בית ובזמן ואילך  יאשיהו  המלך  מימי אבל 

היינו  בגדים, בריבוי מתחנך  היה הגדול והכהן יאשיהו , ידי  על  נגנז כי
שהרי למינויו , עד שלבש  הארבעה על בגדים ארבעה לו  שהוסיפו 

בשמונה גדול וכהן בגדים, בארבעה משמש הדיוט f,כהן  `nei oiir)
,(d;"בבגדים "המרובה הגדול  הכהן  אז  נקרא odkdומכאן oia oi`e

cbd,micbaa daexnd lecbd odkl dgynd onya geynd leøt àlàÆÈÇ
úBönä ìk ìò àaä מצוות "מכל  אחת על עבר  משוח כהן  שאם – ÇÈÇÈÇÄÀ

שחייבים  בדבר היתר  לעצמו  והורה שטעה היינו  תעשינה", לא אשר  ה'
להביא  חייב הוראתו , פי  על ועשה חטאת, שגגתו  ועל כרת זדונו  על 

שנאמר חטאתו, על בבבב----גגגג):):):):פר דדדד,,,, lkn((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  dbbya `hgz ik ytp"
.dpdn zg`n dyre dpiyrz `l xy` 'd zeevn` h g i g i y n d o d k d m `

,mrd zny`la i x w d e`hg xy` ez`hg lrx w a o a x t'dl minz
."z`hgl'ה מצוות מ"כל אחת על  בשגגה שעבר  בגדים מרובה אבל 

לחטאת  פר מביא אינו  ומעשה, הוראה בשגגת תעשינה" לא אשר
בשגגה שחטא הדיוט כדין  שעירה, או כשבה ואילך ואילך ואילך ואילך ).).).).אלא כז כז כז כז  שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

øáòL ïäëì LnLî ïäk ïéa ïéà בכהן פסול  אירע אם שכן  – ÅÅÙÅÀÇÅÀÙÅÆÈÇ
לעבודתו , חזר הראשון  של  פסולו וכשעבר  תחתיו , אחר ממנים היו  גדול 

שעבר "כהן  נקרא והשני  משמש" "כהן הראשון נקרא ומאז 
xaryממשיחותו ". odkl ynyn odk oia oi`eíéøetkä íBé øt àlàÆÈÇÇÄÄ

שעבר , הכהן  ולא מקריבו  המשמש  הגדול שהכהן  –äôéàä úéøéNòåÇÂÄÄÈÅÈ
שנאמר יגיגיגיג----טוטוטוטו):):):):– ו ו ו ו ,,,, לה'((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקריבו  אשר ובניו  אהרן  קרבן  "זה

אותו  המשח dביום t i ` d z i x i y rבבוקר מחציתה תמיד , מנחה סולת

קרבן  אותה"; יעשה מבניו תחתיו המשיח והכהן בערב... ומחציתה
ואין  יום, כל  כליל מקריב הגדול שהכהן  חביתין ", "מנחת נקרא זה

שעבר. גדול בכהן ולא המשמש  הגדול בכהן אלא נוהגת זו  מנחה
נשואי לאיסור הכיפורים, יום לעבודת כגון דברים, שאר  לכל אבל 

הורי במסכת כמפורט שווים, שניהם קרובים, טומאת ולאיסור ות אלמנה
ד ). (ג,

י ה נ ש מ ר ו א ב

בבמות  קרבנותיהם את להקריב לישראל  היה מותר  במדבר  המשכן  שהוקם קודם
רבנו. משה ועד הראשון  מאדם שהקריבו כמו  שרצו , מקום בכל  מקימים שהיו 
שבמשכן המזבח על אלא בבמות קרבנות להקריב היה אסור  המשכן , משהוקם
פי על אף לגלגל, ובאו  יהושע בימי  הירדן  את כשעברו  ד). יז, ויקרא (עיין  בלבד
מקום  מכל  רבנו, משה שעשה הנחושת מזבח ובתוכו  המשכן  את שם שהעמידו
הותרו במלחמותיהם, עמהם הולך  שהיה המשכן , בתוך  הארון  היה ולא הואיל 
ולהקריב  שירצה מקום בכל במה לו לבנות ואחד  אחד לכל היה שמותר  הבמות,

נקרא שבמשכן המזבח והיה קרבנות. dlecb"עליו dna"וכל ציבור ", "במת או 
נקראה יחיד  dphw"במת dna" יהושע) המשכן  את שם והעמידו לשילה, משבאו .

שחרבה  לאחר הבמות. נאסרו  והארון , המזבח את בו ונתנו  הואיל א), יח,
לעיר באו ג), א (שמואל הכהן עלי  בימי  הפלשתים ידי  על  הארון ונלקח שילה
בימי נוב שחרבה ולאחר שנה. עשרה שלש שם שעמד משכן , שם והקימו  נוב,
לגבעון, המשכן את העבירו כא-כב) פרקים א בשמואל  (כמסופר  המלך  שאול

היא כי שם לזבוח גבעונה המלך "וילך  ד): ג , א (מלכים שכתבו  dnadכמו
dlecbdוגבעון נוב של זו  בתקופה שנים. וארבע ארבעים המשכן  שם ועמד ,"

המקדש  שנבנה עד  א) קיט, זבחים בגמרא הטעם (עיין הבמות הותרו שוב
והיא  הבמות, היתר  בזמן דנה משנתנו  עולם. עד  הבמות נאסרו ואז בירושלים,

הקטנה. לבמה הגדולה הבמה בין  מה ללמד  באה

äìBãb äîa ïéa ïéà ובנוב בגלגל  במשכן, שהיתה הציבור במת – ÅÅÈÈÀÈ
÷äpèובגבעון , äîáì, לעצמו עושה היה אחד שכל יחיד, במת – ÀÈÈÀÇÈ

íéçñt àlà, שלו קטנה בבמה פסחו מקריב היה לא יחיד שכל  – ÆÈÀÈÄ
אלא  בלבד  לפסחים הכוונה שאין  מבואר , בגמרא גדולה. בבמה אלא
ומוספים, תמידים כגון  כפסחים, זמן  להן  שקבוע החובה קרבנות לכל 

קריבים קבוע שאינם שאין חובה קרבנות ברם, גדולה. בבמה אלא
ציבור של דבר העלם פר כגון  זמן , יגיגיגיג----ידידידיד),),),),להם דדדד,,,, בבמה ((((ויקראויקראויקראויקרא אף

קריבים. היו  לא ácðåגדולה øcð àeäL ìk :ììkä äæ קרבן – ÆÇÀÈÈÆÄÈÀÄÈ
נדבה, או  נדר משום äîaaהבא áø÷.קטנה –àG BðéàL ìëå ÈÅÇÈÈÀÈÆÅ

äîaa áø÷ Bðéà ,ácð àGå øcð,גדולה בבמה אלא קטנה, – ÄÈÀÄÈÅÈÅÇÈÈ
גדולה  בבמה לא קריבים שאינם זמן , להם שאין  חובה מקרבנות חוץ

לעיל. שהבאנו  כמו קטנה, בבמה ולא

y c e w z a y
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הבמות, נאסרו בשילה המשכן שעמד שבזמן הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו  כבר 
משנתנו בירושלים. במקדש  כמו  שבמשכן , המזבח על  קרבים הקרבנות כל והיו 

ירושלים. למקדש שילה משכן בין  הבדל  יש מקום שמכל  ללמד , באה

äGéL ïéa ïéà,המשכן שם שעמד  בזמן –íéìLeøéì בזמן – ÅÅÄÄÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ÈíéìLeøéì äGéL ïéa ïéà,äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ íéìëBà äGéLaL àlà,íéðôì íéìLeøéáe ¥¥¦¦¨©¦¤¨¤§¦§¦¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤¦¨©¦¦§¦
äîBçä ïî.ïàëå ïàëå–íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷.øzä äéøçà Lé äGéL úMã÷,úMã÷e ¦©¨§¨§¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§ª©¦¥©£¤¨¤¥§ª©

øzä äéøçà ïéà íéìLeøé. §¨©¦¥©£¤¨¤¥
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡òøôîì älânä úà àøBwä–àöé àG.ät ìò dàø÷,íebøz dàø÷,ì ìëaïBL–àöé àG.ïéøB÷ ìáà ©¥¤©§¦¨§©§¥©¨¨§¨¨©¤§¨¨©§§¨¨¨¨£¨¦
æòìa úBæòBlì dúBà.úéøeMà òîML æòBläå–àöé. ¨©£§©©§©¥¤¨©©¦¨¨

`i`i`i`i.d`exd lka:äìéù úà íùî úåàøì ìåëéù íå÷î ìëá.xzid dixg` yi:úåîáä åøúåä äìéù äáøçùë
a`̀̀̀.`vi `l rxtnl dlbnd z` `xewdáéúëã(çë ,è øúñà)øùò äùîç àäéù à"àã ,òøôîì à"à íéîéä úééùò äî ,íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå

:àì òøôîì ,äìéâîä úàéø÷ àéäù äøéëæ óà ,øùò äòáøà íãå÷.dt lr d`xwíúä áéúëå ,íéøëæð àëä áéúë .àöé àì(ãé ,æé úåîù)ïåøëæ úàæ áåúë
:øôñá.`vi `l oeyl lka mebxz d`xw:àöé àì ,ïéáî åðéàù ïåùì øàù ìëá åà ,íåâøú 'ìá ïéáî åðéàå íåâøú äàø÷ù éøáò ,øîà÷ éëäoixew la`

.frla zefrell dze`:äô ìò àøå÷ àäé àìù ,ïåùì åúåàá äáåúë àäúù ãáìáå .íéðéáî íäù ïåùì åúåàá.`vi zixey` rnyy freldeéøä úéðåéå
åùì åúåà ãáà øáëù àìà .äæ ïéãì úéøåùàë àåäìéòì ïðéáúëãë çëúùðå éðåéä ï(ç"î à"ô):

`xephxa yexit

המקדש, ÷íélבית íéLã÷ íéìëBà äGéLaL àlà כגון – ÆÈÆÀÄÀÄÈÈÄÇÄ
ופסח, שלמים éðLתודה, øNòîeשני במעשר נתחייבו  שכן  – ÇÂÅÅÄ

הארץ, את  וחלקו שכבשו  äàBøäלאחר  ìëa שרואים מקום בכל – ÀÈÈÆ
שילה את מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי))))משם ויש ;d`exd lka מקום בכל  –

ה' מבית קצת משם שנאמר((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שרואים ממה זה דין  ודרשו

יגיגיגיג):):):): יביביביב,,,, לך ((((דברים דברים דברים דברים  dlrz"השמר  ot"תראה אשר  מקום בכל  עולותיך 
תראה אשר מקום בכל  –,dlrn dz` i` אבלlke` dz` מקום בכל

תראה; äîBçäאשר  ïî íéðôì íéìLeøéáe אוכלים אין – ÄÈÇÄÄÀÄÄÇÈ
ירושלים. מחומת לפנים אלא שני ומעשר קלים ïàëåקדשים ïàëåÀÈÀÈ

בירושלים, בין בשילה בין –íéLã÷ éLã÷,ואשמות חטאות כגון – ÈÀÅÈÈÄ
íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð מחומות ולפנים בשילה המשכן של  – ÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄ

קלעים). נקראו  העזרה חומות (שאף המקדש בית של úMã÷ÀËÇהעזרה
øzä äéøçà Lé äGéL כמו הבמות, הותרו  שילה כשחרבה – ÄÅÇÂÆÈÆÅ

הקודמת, למשנה בהקדמה äéøçàשהזכרנו  ïéà íéìLeøé úMã÷eÀËÇÀÈÇÄÅÇÂÆÈ
øzä הבמות היתר עוד היה לא המקדש  שחרב לאחר שאף – ÆÅ

לעולם.
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בענייני הלכות פרטי ללמד  באה והיא בפורים, המגילה קריאת לדיני חוזר  פרקנו 
הקריאה.

òøôîì älânä úà àøBwäלפני במגילה המאוחר  את שקרא – ÇÅÆÇÀÄÈÀÇÀÅÇ
בתחילה, שכתוב àöéמה àG שכתוב ממה זה למדים בגמרא – ÈÈ

כח כח כח כח ):):):): טטטט,,,, זכירה ((((אסתראסתראסתראסתר הוקשה – ונעשים" נזכרים האלה "והימים

לא למפרע עשיה מה iptlלעשייה, xyr dyng `diy xyt` i` ixdy)
xyr drax`–הטעם,)רש רש רש רש """"יייי מבארים ויש  לא. למפרע זכירה אף ,

זו , בקריאה נס פרסום כלל שאין  קריאה שאינה מפני  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).וכן 

íebøz dàø÷ ,ät ìò dàø÷, מבינו ואינו ארמי , –ïBLì ìëa ÀÈÈÇÆÀÈÈÇÀÀÈÈ
אף  לשון , באותה מבין ואינו  הקודש , מלשון  חוץ לשון, בכל  או –

קורא, שהוא בלשון כתובה שהמגילה פי  àöéעל  àGשנאמר – ÈÈ
האלה((((שם שם שם שם ):):):): וכתובmixkfp"והימים ידידידיד):):):):", יז יז יז יז ,,,, זכרון ((((שמות שמות שמות שמות  זאת "כתוב

אף  בספר שם מה זכירה", "זכירה, שווה, בגזירה ולמדים בספר ",
או  תרגום קראה ואם יצא. לא פה על קראה אם לפיכך  בספר , כאן 

מתוך שקרא פי  על  אף לשון, באותה מבין ואינו  הואיל  לשון , בכל
יצא. לא dúBàהכתב, ïéøB÷ ìáà,המגילה את –úBæòBlì– ÂÈÄÈÇÂ

לעז , לשון אלא הקודש  לשון מבינים שאינם בלשון æòìaלאלה – ÀÇÇ
שהוא  בלשון  כתובה שלפניו  המגילה שתהא ובלבד מבינים, שהם

בה. úéøeMàקורא òîML æòBläå בלשון המגילה את ששמע – ÀÇÅÆÈÇÇÄ
מבין .àöéהקודש , שאינו פי  על אף זו , בקריאה – ÈÈ
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ואפים במשך כל ימי חייהם. וכידוע המשל זה מהגרעין, אשר גם שריטה קלה בו מתגלית אח"כ בהיזק 

גדול לאילן, משא"כ אותה שריטה עצמה באילן לא היתה משאירה אלא רושם קטן במקומה.

אבל ביחד עם האחריות הגדולה המוטלת על האדם שיש בידו לעצב במידה חשובה מהלך חיי 

הנוער, הנה יש בזה גם זכות יתרה שבידו מסרו מלמעלה היכולת להשפיע על מאות וגם אלפים מבני 

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  פעמים  כמה  ששמענו  הבעש"ט  פתגם  פי  על  אשר,  ישראל,  ובנות 

עם  וביחד  שבשמים.  לאבינו  וחביבותו  יחיד"  "בן  חשיבות  בבחינת  הוא  מהם  אחד  כל  זי"ע,  נבג"מ 

האחריות והזכות ניתנים לאדם מלמעלה גם הכשרונות והכוחות הדרושים למלא תפקידו זה בעולמנו 

זה בשלימות, רק כדי שלא יהי' נהמא דכסופא ניתנה הבחירה החפשית אם להשתמש בכוחות שניתנו 

לו במילואם ובמגמה הישרה, או ח"ו להיפך.

והזכות  התפקיד  טוב  היותר  הצד  על  לפועל  להוציא  יזכה  אשר  באיחולי,  מכתבי  ואחתום 

שניתנו לו ביחס לאלה שבידו להיטיב להם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בענינים  גם  והצלחה  ברכה  מביא  להכלל  בנוגע  החובה  מילוי  בתורתנו אשר  אנו  ומובטחים 

הפרטיים הנוגעים לו ולכל אשר לו.

בכבוד וברכה.

הטשך טעטוד רלא
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ע"ב: טו הגמרא:דף déãáeòמבררת äåä éàî[מעשיו]äáäà øa àcà áøc ©£¨§¥§©©¨©©£¨

כזו. בשמירה הגמרא:שזיכוהו éaøמשיבה úà) åéãéîìz eìàL ,øîzàc àä ék¦¨§¦§©¨£©§¦¨¤©¦
äna ,äáäà øa àcà áøì (dì éøîàå àøéæ ש íäì,זכית øîà .íéîé zëøàä ¥¨§¨§¥¨§©©¨©©£¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤

épnî ìBãbL éî éðôa ézãòö àìå ,éúéa CBúa ézãt÷ä àì éîiî כשהלכתי - ¦¨©Ÿ¦§©§¦§¥¦§Ÿ¨©§¦¦§¥¦¤¨¦¤¦
אחד, בצעד אף הקדמתיו לא ממני הגדול ézøäøäבצידי àìåתורה úBàBánaבדברי §Ÿ¦§©§¦©§

,ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøà ézëìä àìå ,úBôpeènä לא ולכן ©§¨§Ÿ¨©§¦©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦
זאת לעשות שמותר אף המטונפות במבואות כד:)הלכתי ברכות ézðLé,(ראה àìå§Ÿ¨©§¦

L àì Løãnä úéáaòá÷ úðéהאסורהéàøò úðéL àìå,המותרתézNN àìå §¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©§Ÿ©§¦
Búðéëäa éøéáçì éúàø÷ àìå ,éøáç úìwúa,לגנאי בכינויו -dì éøîàå §©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦©£¦¨§¨§¥¨

Búëéðça.לגנאי למשפחתו שהוסיפו לווי בשם - ©£¦¨
הונא: רב של מעלותיו את מביאה àîéìהגמרא ,àtt øa íøôøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©§¨©¨¨¥¨

àúéélòî éléî éðäî øî ïìטובים מעשים -déì øîà .àðeä áø ãéáò äåäc ¨©¥¨¥¦¥§©§¨¨©£¨¨¦©¨¨©¥
מעשיו פפא, בר צעירותו]déúe÷ðéaרפרם ],àðøéëc àìאךdéúeáéña[זקנותו] §©§¥Ÿ§¦§¨§¦¥

àáéòc àîBé ìëc ,àðøéëc,החומות את הרוח שתפיל חשש שיש המעונן] eåä[יום §¦§¨§¨¨§¥¨£
àáäãc à÷øäeâa déì ïé÷tî,בעגלה התלויה זהב תיבת -øééñå[בדק]dì ©§¦¥§©§¨§©£¨§¨©¨

dì øúñ äåä ,àúòéòø úååäc àúéLà ìëå ,àúî dleëì ברוח תיפול שלא §¨¨¨§¨£¦¨©£©§¦§¨£¨¨©¨
ו  dì[אם]éàותזיק, éða døîì øLôà,בעצמוøLôà àì éàå,ממון מחסרון לו ¦¤§¨§¨¨¨¥¨§¦Ÿ¤§¨

eäéà dì éða[הונא מכספו.déãécî[רב - ¨¥¨¦¦¦¥
שלו: נוסף טוב àúaLמעשה éìòîc àéðt ìëåערב לפנות שישי יום -øcLî äåä §¨©§¨§©£¥©§¨£¨§©©

ì àçeìLLéét äåäc à÷øé ìëå ,à÷eL[נשאר]éàpéâì eäì[ירקות ïéáæ[מוכרי §¨§¨§¨©§¨©£¨¨¥§§¦¨¥¨¦
.àøäðì déì éãLå ,déì:הגמרא íéiðòì.שואלת déáúéìå:הגמרא ïéðîæמשיבה ¥§¨¥¥§©£¨§¥§¥©£¦¦¦§¦

eäéézòã àëîñcאלו ירקות על העניים ïaæéîìשל eúà àìå ואם יקנו, לא ולכך - §©§¨©§©§§Ÿ¨§¦§©
לשבת. ירקות לעניים יהיו לא ירקות ישארו הגמרא:לא ìe,äîäáìשואלת dééãL §©§¥¦§¥¨

בנהר. מלאבד עדיף הגמרא:וזה äîäáìמשיבה ïéìéëàî ïéà íãà ìëàî øáñ÷̈¨©©£©¨¨¥©£¦¦¦§¥¨
בעולם. ה' שהשפיע בטובה כבועט שנראה אוכלים, ביזוי הגמרא:משום àìå§Ÿשואלת

ììk déðaæéì.אלו הגמרא:לירקות כןמשיבה ïìéLëîאם úàöîð יםלמוכרãéúòì ¦§§¥§¨¦§¥©§¦¨¤¨¦
àáì.עתה אצלם ישארו אם ירקות, אז יביאו שלא אחרת, לשבת כלומר ¨Ÿ

הונא: רב של נוסף טוב àúeñàcמעשה àúléî déì äåä ék,[תרופה]éìî éåä ¦£¨¥¦§¨§¨¨£¥¨¥
àiîcממנה àæek,[מים של àtéña[כלי déì élúå[פתח]ìk ,øîàå ,àúéác ¨§©¨§¨¥¥§¦¨§¥¨§¨©¨

ìB÷Léìå éúéì éòác.ממנהéøîàc àkéàå,אחר באופן זה àúléîמעשה §¨¥¥¥§¦§§¦¨§¨§¦¦§¨
øéîb äåä àúáéLc בלא לאוכל המזיקים 'שיבתא' ששמם השדים במנהג בקי היה - §¦§¨£¨¨¦

ידים, déìנטילת élãå àiîc àæek çpî äåäå בגובה מים מלא כד תולה היה - ©£¨©©¨§©¨§¨¥¥
éøöcנטילה, ìk ,øîàåìBòéìå éúéì C,ידיו ליטול מהם ïkzñì.ויקח àìc §¨©¨¦§¦¥¥§¥§Ÿ¦§©¥

נוסף: טוב àzôéøמעשה Cøk äåä ék,פת אוכל כשהיה -déáaì çút äåä דלת] ¦£¨¨©¦§¨£¨¨©§¨¥
éøöcביתו], ïàî ìk ,øîàåì C.ìBëéìå éúé §¨©¨©§¨¦¥¥§¥

אלו: מעשים על רבא àðîéi÷îדברי àðéöî eälek ,àáø øîà יכול אני אף - ¨©¨¨§¨¦¨§©¥§¨
àäîלעשותם, øáì,לסעודתי הכל את להזמין זה ממעשה חוץ -àðéöî àìc §©¥¨§Ÿ¨¦¨
,ãáòéîìàæBçî(c àìéç) éða éLéôðc íeMî רבים וממילא רבא, מגורי מקום §¤¡©¦¦§¦¥§¥¥¨¦§¨

כספי. כל יכלה כך, אכריז ואם העניים,

i"yx

éúéá êåúá éúãô÷ä àìàìå
äøåú àìá éúëìä`zry lkc Ð

.qixb dedåúðéëäáel mipkny Ð
.ieel my oebk ,mc` ipaåúëéðçÐ

cr oihiba zea` zkipg :enk
.(`,gt oihib) zexec dxyràîåéá

àáéòãgex iedc ,opernd mei Ð
litz `lc itzqne ,zaypn

.zenegà÷øäåâádielz daiz Ð
.oda zeayei zexye ,dlbraøééñå

(cl zeny) cwet mebxz .wcea Ð
xq `lc `gah i`d :enk ,xrqn Ð
dil ded ik :mkg dinw `pikq
`fek` dil inx `zeq`c `zlin

.opiqxb `l 'ek `incéãùå äéì ïéáæ
àøäðá äéìi`c ,edl oiaf ikdl Ð

oippbl icin xiizyn ded`lf` Ð
`vnpe ,zaya `ynknc ceai`l
iziin `lc ,`eal cizrl oliykn

.zay zcerql iwxiàëîñã
åäééúòãeze`l miipr oiknqpy Ð

oikixv ep` oi` :mixne`e ,wxi
my xiizyi `l `nye ,zepwl
.zaya lek`l dn odl oi`e melk

äîäáì ïúåà ïéìéëàî ïéàÐ
hreak ifgne ,oilke` iefia meyn
`ed jexa yecwd ritydy daeha
dxez dqgc meyn :inp i` .mlera
,xdpl wxfe .l`xyi ly openn lr
oi`vene ,xg` mewnl oiklede
jk ,oze` oilke`e mc` ipa mze`

.izrnyàúáéùã àúìéîbdpn Ð
epi`e lk`iy inl oiwifny ,micy
opiqxbc jdk `zaiyc .eici lhep
iia` xn` :(a,fr) `nei zkqna
dil ilz dede .`zaiy meyn
ikid ik ,`inc `fek `eddl

.dpin ediici eynilcàäî øáÐ
liir ded irac o`n lkc ,efn ueg

.lk`eàæåçî éðá éùéôðã íåùîÐ
.`pxw ilkin `we ,ith iipr `ki`c



רלי ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו הגמרא:דף déãáeòמבררת äåä éàî[מעשיו]äáäà øa àcà áøc ©£¨§¥§©©¨©©£¨

כזו. בשמירה הגמרא:שזיכוהו éaøמשיבה úà) åéãéîìz eìàL ,øîzàc àä ék¦¨§¦§©¨£©§¦¨¤©¦
äna ,äáäà øa àcà áøì (dì éøîàå àøéæ ש íäì,זכית øîà .íéîé zëøàä ¥¨§¨§¥¨§©©¨©©£¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤

épnî ìBãbL éî éðôa ézãòö àìå ,éúéa CBúa ézãt÷ä àì éîiî כשהלכתי - ¦¨©Ÿ¦§©§¦§¥¦§Ÿ¨©§¦¦§¥¦¤¨¦¤¦
אחד, בצעד אף הקדמתיו לא ממני הגדול ézøäøäבצידי àìåתורה úBàBánaבדברי §Ÿ¦§©§¦©§

,ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøà ézëìä àìå ,úBôpeènä לא ולכן ©§¨§Ÿ¨©§¦©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦
זאת לעשות שמותר אף המטונפות במבואות כד:)הלכתי ברכות ézðLé,(ראה àìå§Ÿ¨©§¦

L àì Løãnä úéáaòá÷ úðéהאסורהéàøò úðéL àìå,המותרתézNN àìå §¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©§Ÿ©§¦
Búðéëäa éøéáçì éúàø÷ àìå ,éøáç úìwúa,לגנאי בכינויו -dì éøîàå §©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦©£¦¨§¨§¥¨

Búëéðça.לגנאי למשפחתו שהוסיפו לווי בשם - ©£¦¨
הונא: רב של מעלותיו את מביאה àîéìהגמרא ,àtt øa íøôøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©§¨©¨¨¥¨

àúéélòî éléî éðäî øî ïìטובים מעשים -déì øîà .àðeä áø ãéáò äåäc ¨©¥¨¥¦¥§©§¨¨©£¨¨¦©¨¨©¥
מעשיו פפא, בר צעירותו]déúe÷ðéaרפרם ],àðøéëc àìאךdéúeáéña[זקנותו] §©§¥Ÿ§¦§¨§¦¥

àáéòc àîBé ìëc ,àðøéëc,החומות את הרוח שתפיל חשש שיש המעונן] eåä[יום §¦§¨§¨¨§¥¨£
àáäãc à÷øäeâa déì ïé÷tî,בעגלה התלויה זהב תיבת -øééñå[בדק]dì ©§¦¥§©§¨§©£¨§¨©¨

dì øúñ äåä ,àúòéòø úååäc àúéLà ìëå ,àúî dleëì ברוח תיפול שלא §¨¨¨§¨£¦¨©£©§¦§¨£¨¨©¨
ו  dì[אם]éàותזיק, éða døîì øLôà,בעצמוøLôà àì éàå,ממון מחסרון לו ¦¤§¨§¨¨¨¥¨§¦Ÿ¤§¨

eäéà dì éða[הונא מכספו.déãécî[רב - ¨¥¨¦¦¦¥
שלו: נוסף טוב àúaLמעשה éìòîc àéðt ìëåערב לפנות שישי יום -øcLî äåä §¨©§¨§©£¥©§¨£¨§©©

ì àçeìLLéét äåäc à÷øé ìëå ,à÷eL[נשאר]éàpéâì eäì[ירקות ïéáæ[מוכרי §¨§¨§¨©§¨©£¨¨¥§§¦¨¥¨¦
.àøäðì déì éãLå ,déì:הגמרא íéiðòì.שואלת déáúéìå:הגמרא ïéðîæמשיבה ¥§¨¥¥§©£¨§¥§¥©£¦¦¦§¦

eäéézòã àëîñcאלו ירקות על העניים ïaæéîìשל eúà àìå ואם יקנו, לא ולכך - §©§¨©§©§§Ÿ¨§¦§©
לשבת. ירקות לעניים יהיו לא ירקות ישארו הגמרא:לא ìe,äîäáìשואלת dééãL §©§¥¦§¥¨

בנהר. מלאבד עדיף הגמרא:וזה äîäáìמשיבה ïéìéëàî ïéà íãà ìëàî øáñ÷̈¨©©£©¨¨¥©£¦¦¦§¥¨
בעולם. ה' שהשפיע בטובה כבועט שנראה אוכלים, ביזוי הגמרא:משום àìå§Ÿשואלת

ììk déðaæéì.אלו הגמרא:לירקות כןמשיבה ïìéLëîאם úàöîð יםלמוכרãéúòì ¦§§¥§¨¦§¥©§¦¨¤¨¦
àáì.עתה אצלם ישארו אם ירקות, אז יביאו שלא אחרת, לשבת כלומר ¨Ÿ

הונא: רב של נוסף טוב àúeñàcמעשה àúléî déì äåä ék,[תרופה]éìî éåä ¦£¨¥¦§¨§¨¨£¥¨¥
àiîcממנה àæek,[מים של àtéña[כלי déì élúå[פתח]ìk ,øîàå ,àúéác ¨§©¨§¨¥¥§¦¨§¥¨§¨©¨

ìB÷Léìå éúéì éòác.ממנהéøîàc àkéàå,אחר באופן זה àúléîמעשה §¨¥¥¥§¦§§¦¨§¨§¦¦§¨
øéîb äåä àúáéLc בלא לאוכל המזיקים 'שיבתא' ששמם השדים במנהג בקי היה - §¦§¨£¨¨¦

ידים, déìנטילת élãå àiîc àæek çpî äåäå בגובה מים מלא כד תולה היה - ©£¨©©¨§©¨§¨¥¥
éøöcנטילה, ìk ,øîàåìBòéìå éúéì C,ידיו ליטול מהם ïkzñì.ויקח àìc §¨©¨¦§¦¥¥§¥§Ÿ¦§©¥

נוסף: טוב àzôéøמעשה Cøk äåä ék,פת אוכל כשהיה -déáaì çút äåä דלת] ¦£¨¨©¦§¨£¨¨©§¨¥
éøöcביתו], ïàî ìk ,øîàåì C.ìBëéìå éúé §¨©¨©§¨¦¥¥§¥

אלו: מעשים על רבא àðîéi÷îדברי àðéöî eälek ,àáø øîà יכול אני אף - ¨©¨¨§¨¦¨§©¥§¨
àäîלעשותם, øáì,לסעודתי הכל את להזמין זה ממעשה חוץ -àðéöî àìc §©¥¨§Ÿ¨¦¨
,ãáòéîìàæBçî(c àìéç) éða éLéôðc íeMî רבים וממילא רבא, מגורי מקום §¤¡©¦¦§¦¥§¥¥¨¦§¨

כספי. כל יכלה כך, אכריז ואם העניים,

i"yx

éúéá êåúá éúãô÷ä àìàìå
äøåú àìá éúëìä`zry lkc Ð

.qixb dedåúðéëäáel mipkny Ð
.ieel my oebk ,mc` ipaåúëéðçÐ

cr oihiba zea` zkipg :enk
.(`,gt oihib) zexec dxyràîåéá

àáéòãgex iedc ,opernd mei Ð
litz `lc itzqne ,zaypn

.zenegà÷øäåâádielz daiz Ð
.oda zeayei zexye ,dlbraøééñå

(cl zeny) cwet mebxz .wcea Ð
xq `lc `gah i`d :enk ,xrqn Ð
dil ded ik :mkg dinw `pikq
`fek` dil inx `zeq`c `zlin

.opiqxb `l 'ek `incéãùå äéì ïéáæ
àøäðá äéìi`c ,edl oiaf ikdl Ð

oippbl icin xiizyn ded`lf` Ð
`vnpe ,zaya `ynknc ceai`l
iziin `lc ,`eal cizrl oliykn

.zay zcerql iwxiàëîñã
åäééúòãeze`l miipr oiknqpy Ð

oikixv ep` oi` :mixne`e ,wxi
my xiizyi `l `nye ,zepwl
.zaya lek`l dn odl oi`e melk

äîäáì ïúåà ïéìéëàî ïéàÐ
hreak ifgne ,oilke` iefia meyn
`ed jexa yecwd ritydy daeha
dxez dqgc meyn :inp i` .mlera
,xdpl wxfe .l`xyi ly openn lr
oi`vene ,xg` mewnl oiklede
jk ,oze` oilke`e mc` ipa mze`

.izrnyàúáéùã àúìéîbdpn Ð
epi`e lk`iy inl oiwifny ,micy
opiqxbc jdk `zaiyc .eici lhep
iia` xn` :(a,fr) `nei zkqna
dil ilz dede .`zaiy meyn
ikid ik ,`inc `fek `eddl

.dpin ediici eynilcàäî øáÐ
liir ded irac o`n lkc ,efn ueg

.lk`eàæåçî éðá éùéôðã íåùîÐ
.`pxw ilkin `we ,ith iipr `ki`c

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ג

ברוקלין.

מר משה שי' קול

שלום וברכה!

נעמה לי ההזדמנות להכיר את כבודו פנים אל פנים ולשוחח אתו ע"ד הבעיות הנוגעות לחלק 

חשוב מבני עמנו. בפרט נהניתי לשמוע אשר רואה במקצועות השונים דתנועת חב"ד באה"ק ת"ו מקום 

לעבודה משותפת וסיוע ניכר מצדו,

והענינים הם:

)א( ענין מוסד חינוך עם סניפי' בעד הילדים המוצלים מהמיסיון, אשר יש אפשרות בידנו, ע"פ 

המכתבים ]ש[קבלתי זה עתה, לסדר, ולפי דברי כ' הנה אם יתאים הבנין והפרסונל הרי המשרדים 

העומדים תחת הנהלתו יקבלו עליהם מחצית ההוצאה הכספית הכרוכה בתמיכת מוסד כזה, ומחצית 

השני' בטח ימציאו המשרדים הממשלתיים שאתם נכנס בדברים בזה.

וכפי הצעתו הנני כותב לבאי-כוחי באה"ק ת"ו שיפנו לממלא מקומו מר יערי, אשר לעת שיפנו 

אליו כבר תהיינה בידו הוראות בזה מכבודו.

)ב( בנוגע למחונכי מוסדות החינוך שלנו במרוקו שרוצים לעלות לאה"ק ת"ו בהסכמתנו, אם 

נבטיח להם שיוכלו להמשיך חינוכם כרצונם וכרצון הוריהם, אמר לי כ' אשר מובן מאליו שלא תהי' 

בזה, כל כפי', ויוכלו להמשיך חינוכם במוסדות הזרם שיצהירו עליהם במשרד העלי' במרוקו, ולא עוד 

אלא שהתלמידים העולים יקבלו מלבד הוצאות העלי' גם כל סיפוקם באה"ק ת"ו עד הגיעם לשנה 

ה-17 מקופת עלית הנוער.

ומתן  למשא  בהתאם  אשר  ספרי',  חב"ד  בכפר  לחקלאות  ספר  בית  מוסד  להקמת  בנוגע  )ג( 

כ' השערתו אשר הזמן  עלית הנוער, הנה הביע  זה בעזרת משרדו, משרד  ענין  יתגשם  שהתנהל בזה 

הדרוש להקמת הבנין הוא בערך חצי שנה אם יהי' בנין שוידי, או זמן ארוך קצת יותר אם בנין רגיל. 

כאמור, ימציא משרד עלית הנוער את הכסף הדרוש לבנין מוסד זה, ובתנאי אשר מחצית הכסף תחשב 

להלואה שאני אחראי בעד סילוקה במשך חמש שנים.

זמני התשלומים והאופנים והפרטים שבזה יוגבלו בהמשך המשא ומתן שינהל בזה בא-כוחי 

הרב גורודצקי שי' עם כ' או עם בא-כוחו.

אזכיר עוד פרט אחד והוא מה שאמרתי שמצדי מוכן אני ]לדון[ במוסדות כיוצא בזה נוסף על 

מוסד החקלאות הנ"ל, מכיון שחושבני שתהי' דרישה הגונה ללימוד החקלאות אצלנו. ועל זה ענני כ' 

שרוצה לחכות כיצד יסתדר בנין הראשון ואז יתענינו בעוד מוסדות כגון זה.

אדגיש עוד הפעם שהיתה לי קורת רוח לא רק מהמדובר בענינינו אנו, אלא בעיקר מהיחס 

הכללי שנשתקף בדבריו למה שציין בתור "עבודה משותפת" העומדת לפנינו, אשר זה מעורר בי תקוה 

אמיצה לתוצאות טובות בפועל ממש, לשביעת רצונו ורצוננו גם יחד.

עיר  דבר  על  לי  שסיפר  לזה  בהמשך  כללית,  נקודה  להדגיש  לי  ארשה  מכתבי,  אסיים  טרם 

מולדתו וגזע מחצבתו:

הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין צריך לומר ענינים הנוגעים לחוג רחב של אנשים או לכלל כולו. 

ובהנוגע להנ"ל - תפקידו בהנהלת עלית הנוער. מובן אשר זה שזכוהו ביכולת והשפעה כזו מטיל עליו 

אחריות יתרה. כי ידוע יחס תורתנו בכלל ותורת החסידות בפרט לחשיבותו המיוחדת של הנוער, אשר 

כל ענין, אפילו קטן וקטנטן, המתרחש בחייהם של ילדים וילדות עלול להשפיע על מהלך רוחם צביונם 

הטשך בעטוד רכמ
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oifge` mipy` cenr hi sc ± iying wxt`nw `aa
éáøãëì.'ek dxn`p dnl dnda ,dig ip` `xw` :(` ,f zereay) `nw wxta -èøô
÷ñòúîìjezgl oiekzp oebk ,ef ly dtebl oiekzp `le xeqi` ecil `ae ,xzid xaca -

ezy` dhnype ,dhna dnr ezeg` ixde ezy`l oiekzp ,xaegnd z` jzge yelzd z`

xeaqk e` ,xaegn `vnpe yelz xeaqk jezgl oiekzp - aiig edfi`e .dizgz ezeg` d`ae

lkne ,zxzen ef dk`ln xeaqk e` ,leg meid

sebl oiekzpe ezeg` lr `a oke .oiekzp efl mewn

.ezy` `id xeaqk ,dféìçî úùù áøã'åë ó-

df ixac silgn minrt epzpyn dpey didyk

mdipia oi`y itl ,citwn did `le df ixacl

.xehte aeigäæå äæ íìòä,ycwne d`neh -

mlrd lr ixhtc `aiwr iaxe xfril` iaxl edn

.ycwnùéøô äàîåèî éàd`neh zngn i` -

(oaxw `iane) dxiard on yxit el rcedy

.dz` `nh :el exn`yåãéá äàîåè íìòä éøä
liaya ycwnl ez`iay `zlin i`lbi` -

.did d`neh mlrdùéøô÷ ùã÷îî éàå-

lr `dez ok zngne ,df `ed ycwn :el exn`y

`zlin i`lbi` - d`neh el exikfd `le ,ez`ia

.el qpkp ycwn mlrd meyncùéøô íåìë
'åë ùã÷îîl` my mdn cg` edericedyk -

.ipyd lr xkfp jk jezne ,jka dn xnel eal

.ecia did mdipy mlrd mewn lkneàì àìà
àðù.xehte -àîè ãçài`e ,ea xeaw zn -

.lid`i `ly jldl xyt`ïåùàøá êìäåepi`e -

.ycwnl qpkp `le ,xedha m` `nha m` rcei

ñðëðå éðùájldy rcie ,ipya jlde xfge -

ycwnl qpkpe ,i`ce `nh `ed ixde ,mdipya

.d`neh epnn mlrzpy d`neh mlrdaáééç-

drici dlgza o`k yiy ,cxeie dler oaxw

.zi`ceïåùàøá êìä.`nh wtq `edy rcie -

ñðëðåekelid gkyy ,d`neh mlrda ycwnl -

.ef liayaäðùå äæäådpye iyilya dfd -

.lahe iriayaéðùá êìäå øæçå.`nh wtq `edy rcie -ñðëðå.d`neh mlrda ycwnl -

áééçe` dpey`x d`ia e` ,jytp dnc .dipy d`ia zngn e` dpey`x d`ia zngn e` -

.dzid d`neha dipy d`iaøèåô ïåòîù éáøåzi`ce drici olekn zg`a o`k oi`c -

dpey`x d`nehn el xdh ixdy ,`id `witq ipy liay ly dlgz drici s`y .dlgza

.`nhd `ed oey`xd m`ïìåëá øèåô.dl yxtn onwle .dpey`xa s` -
åìéôàå
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éòáãîlka" ip` `xw` :ikd yxcnl ivn inp dig `la - iaxckl dige dnda azkinl

xac liaya `l` dazkp `l inp dige ,dig hwp `wec e`l `l` ."`nh xac

`kd inp hwp - dizlina dig hwp iaxc meyne ,l`rnyi iax iac `pzck ,da ycgzpy

`xw e`l i`c rnyn (` ,`r oileg) "dywnd dnda" wxtac :dnize .iaxck dige dnda

yixc ded `l - d`nh dig llka d`nh dndac

d`nh dnda jixhvi`c meyn ,dey dxfb iax

dxfb opiyxc ded inp dig `la `zyde .dtebl

:xnel yie !`wtp "`nh xac lkn"c ,dndac dey

dxfb opiyxc ded `l dig llka dnda e`l i`c

xac lka" aizkc ab lr s` d`nh dndac dey

opireny`l ihxt ez`c `pin` ded `l` ,"`nh

,`nhi` dliapa i` `nhi` uxya i` rcic opirac

llka dndac `zyd la` .`aiwr iaxl elit`

rny - minrt izy dnda azk eli`k ied ,dig

inp `z` xfril` iaxle .`z`c `ed iaxckl dpin

dliapa i` uxya i` rcic opirac opireny`l

lrc oeik ,`aiwr iaxle .dliape uxyn `nhi`

,ziyixtck dig llka dndac meyn jgxk

`l` azkp `l edleka dpin rny `zydn

i`na rcic opira `le ,da ycgzpy xac liaya

.`nhi`èøô"lk` wtq" wxta - wqrznl

mialgc i` ?i`nc wqrzn :wiqn (a ,hi zezixk)

,zayc wqrzn `l` !dpdp oky aiig - zeixre

wqrzn inp xikfdc ,wc `l qxhpewae .l`enyck

hxt "da" jixhvi` i`n`c :dniz edine .zeixrc

,l`enyc `nrhn dil wetiz ?zayc wqrznl

zk`ln opirac mrhn xehtc mzd xn`c

i`c :dyw diteb l`enyc `zlin`e !zaygn

dnl - zeixre mialga aiigl xwir dpdpc `nrh

i`e ,zaygn zk`ln meyn zaya dixhtinl il

il dnl - xwir zaygn zk`lnc `nrh

,d`xpe ?dpdpc meyn zeixre mialga diaiignl

mrhn xhtinc ,xg` xaegn jzge df xaegn jezgl oiekzp oebk :wqrzn ipeeb ixz `ki`c

oiekzp oebk ,xg` wqrzn cere .wqrzn meyn dixhtinl jiiy `le ,ezaygn ziyrp `ly

,xaegn `vnpe ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,yelzd z` diabdle yelzd z` jezgl

ikd meyne .l`eny ixii` ediiexzae .wqrznl hxt "da" meyn xhtine ezaygn ziyrpc

meyn xhtinc wqrzna l`eny inp ixii`c ,l`enyck zayc wqrzn `l` :zezixka xn`w

iax da ixii` `lc zaygn zk`lnc mrh `l` yxtl yyg `ly `l` ,xfril` iaxl "da"

oebk ,xg` wqrzn cere .zaygn zk`ln mrhn dixhtinl jiiy `lc ,dpdpc `nrh `la aiigc ,xg` alg lk`e df alg lek`l oiekzp oebk ,wqrzn ipeeb ixz `ki` inp algae .xfril`

yxity dne .edlek` i`w `l zaygn zk`ln meyne dpdpc `nrhe .dpdpc meyn ,ihernl ol zil `kde ,"da" aizkcn zay oiprl xhtin ea `veikc ,erlae wex e` oney `edy xeaq

d`xp `l` ,yxtl d`xp oi` - xaegn `vnpe yelz `edy xeaqke df jzge df z` jezgl oiekzp ?aiig edfi`e .xaegnd z` jzge yelzd z` jezgl oiekzp epiid wqrzn :o`k qxhpewd

.ziyixtckéøämlrd iab (a ,r zay) "lecb llk" wxtae .`aeigl ongp ax hiyt ,utg mlrde dreay mlrd iab (` ,ek) iyily wxta onwle ,`kdc :dniz - aiige ecia d`neh mlrd

oecfe zay zbbyac oeikc ,zg`e zg` lk lr eaiigl `xaq oi` mzd la` .d`neh mlrd inp `ki`c oeik aiigilc `ed `xaq `kdc ,inc `lc :xnel yie !xehtl hiyt dk`ln mlrde zay

.zay zbby inp o`k yi ixd dk`lna bbyc inp `zyd ,`cg `l` aiigin `l zek`lnéøäz`hg la` ,cxeie dler oaxwn `l` xhtin `lc :mz epiax xne` - xehte ecia ycwn mlrd

miaiigy lkc dxf dcearn opixnb `dc ,aiig dreaw`nl` ,xtkn oevigd xiryy dlgza drici da oi`y lrc (` ,a zereay) `nw wxta xn`c `de .z`hg ezbby lr miaiig zxk epecf lr

edine .da yie da yin da yie da oi` xeng `di `ly ,ixnbl xhtin i`ce mzd - `ed oaxw xac icin` xtkn oevig ded `l dreaw z`hg dia ded i`c ,dreaw z`hga dil opinwen `l

dl iwene ,ycwd z` lk`y `nha dreaw z`hg igeky`l wigc "zg` dlik` lke` yi" iab (a ,ck) iyily wxt onwlc ,cere .ixnbl xehtc rnyn xehtc `kd xn`wc `pyilc ,`iyw

.zecrd zreay iab (a ,dk) iyily wxta onwl opixn`ck ,ycgd xaca oecil `vie llka didy xac iedc meyn ,ixnbl xehtc d`xp ok lr !ycw mlrda dnwele .xfrl` iaxke `iypa

øîà`xwirn dil exn`c i`e ,yxit did "`ed ycwn" inp dil ixn` eed i` `nlc - yxite "dz` `nh" dil exn`c meyn i` ?opirci `pn :dniz - 'ek yixtw d`nehn i` opifg iy` ax

minrty yxtl `a `l` ,`irad heytl `a `l iy` axc ,d`xpe !yixt ediiexz dil exn`c `zyd `l` ,yixt ded `l "dz` `nh" inp dil exn` eed i` `nlc - yxit `le `ed ycwn

[mlrd] ied - jtdl m`e ,ecia d`neh mlrd ied ok m` - d`neh` xkcin ded `l ycwn zngne ycwn` xkcin ded d`neh zngn i` diliiyipc oebk ,xzei epnn geky dfi` xxal yi

ik i`e ,ecia zay mlrd - yixtw zayn i` :iy` axc dizlina oda aezky mixtq yi (a ,r) "lecb llk" wxta zay iable .ol `iran i`ce `da - deya oigeky mdipy m`e ,ecia ycwn

.epyxity dn itl ,zay` direce`l jixv `l - dk`ln` dil ircen ike :yxtl jixv izk`c ,dpekp ef dqxib oi`e .ecia dk`ln mlrd - zek`ln` direce`l jixv izk` zay` dil ircen

dlgza edericed eli`c ab lr s`c ,dpexg`a d`neh edericed m` elit` - yixtw d`neh meyn i` :xg` oipra yxtl d`xp cere .yixtw dk`ln meyn i` yixtw zayn i` :opiqxb `l`

onwlc `idd yxtl yi df oiprke .xehte `ed ycwnc `ziixza drici - yixte ,`ed ycwn :dil exn` i`e .iz`w `ziixza ici lr oaxwc oeik ,d`neh zngn yixt aiyg - yixt ded `l

.zayc `idde ,utg mlrde dreay mlrd iab (` ,ek)êìäzeyxa ixii` `kd la` .`nh ewitq cigid zeyxa d`neh wtqc ,aiig inp cga ,ixii` cigid zeyxa i` - 'ek qpkpe oey`xa
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו בקשר עם יום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו העבר נתקבל, ויה"ר מהשי"ת שימלא 

משאלות לבבו לטובה בגשמיות וברוחניות, ותקוים בו - כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע אשר - לשנה טובה בלימוד ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

על  להתאנח  זה  ותמורת  אנחות,  מאלף  אחת  פעולה  טובה  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע 

הוראת  ע"פ  אשר  מובן   - החסידות  ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד  בשקידה  ויוסיף  יתמיד  הנה  מצבו, 

הבעש"ט צריך לשמור את בריאות הגוף, ואין בזה סתירה כלל, ואדרבה עוד מביא סיוע - וכפסק רז"ל 

אשר יגעת ומצאת תאמין במילא יצליח בזה.

בברכה לת"ת ביר"ש ובהצלחה.



רלג
oifge` mipy` cenr hi sc ± iying wxt`nw `aa

éáøãëì.'ek dxn`p dnl dnda ,dig ip` `xw` :(` ,f zereay) `nw wxta -èøô
÷ñòúîìjezgl oiekzp oebk ,ef ly dtebl oiekzp `le xeqi` ecil `ae ,xzid xaca -

ezy` dhnype ,dhna dnr ezeg` ixde ezy`l oiekzp ,xaegnd z` jzge yelzd z`

xeaqk e` ,xaegn `vnpe yelz xeaqk jezgl oiekzp - aiig edfi`e .dizgz ezeg` d`ae

lkne ,zxzen ef dk`ln xeaqk e` ,leg meid

sebl oiekzpe ezeg` lr `a oke .oiekzp efl mewn

.ezy` `id xeaqk ,dféìçî úùù áøã'åë ó-

df ixac silgn minrt epzpyn dpey didyk

mdipia oi`y itl ,citwn did `le df ixacl

.xehte aeigäæå äæ íìòä,ycwne d`neh -

mlrd lr ixhtc `aiwr iaxe xfril` iaxl edn

.ycwnùéøô äàîåèî éàd`neh zngn i` -

(oaxw `iane) dxiard on yxit el rcedy

.dz` `nh :el exn`yåãéá äàîåè íìòä éøä
liaya ycwnl ez`iay `zlin i`lbi` -

.did d`neh mlrdùéøô÷ ùã÷îî éàå-

lr `dez ok zngne ,df `ed ycwn :el exn`y

`zlin i`lbi` - d`neh el exikfd `le ,ez`ia

.el qpkp ycwn mlrd meyncùéøô íåìë
'åë ùã÷îîl` my mdn cg` edericedyk -

.ipyd lr xkfp jk jezne ,jka dn xnel eal

.ecia did mdipy mlrd mewn lkneàì àìà
àðù.xehte -àîè ãçài`e ,ea xeaw zn -

.lid`i `ly jldl xyt`ïåùàøá êìäåepi`e -

.ycwnl qpkp `le ,xedha m` `nha m` rcei

ñðëðå éðùájldy rcie ,ipya jlde xfge -

ycwnl qpkpe ,i`ce `nh `ed ixde ,mdipya

.d`neh epnn mlrzpy d`neh mlrdaáééç-

drici dlgza o`k yiy ,cxeie dler oaxw

.zi`ceïåùàøá êìä.`nh wtq `edy rcie -

ñðëðåekelid gkyy ,d`neh mlrda ycwnl -

.ef liayaäðùå äæäådpye iyilya dfd -

.lahe iriayaéðùá êìäå øæçå.`nh wtq `edy rcie -ñðëðå.d`neh mlrda ycwnl -

áééçe` dpey`x d`ia e` ,jytp dnc .dipy d`ia zngn e` dpey`x d`ia zngn e` -

.dzid d`neha dipy d`iaøèåô ïåòîù éáøåzi`ce drici olekn zg`a o`k oi`c -

dpey`x d`nehn el xdh ixdy ,`id `witq ipy liay ly dlgz drici s`y .dlgza

.`nhd `ed oey`xd m`ïìåëá øèåô.dl yxtn onwle .dpey`xa s` -
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éòáãîlka" ip` `xw` :ikd yxcnl ivn inp dig `la - iaxckl dige dnda azkinl

xac liaya `l` dazkp `l inp dige ,dig hwp `wec e`l `l` ."`nh xac

`kd inp hwp - dizlina dig hwp iaxc meyne ,l`rnyi iax iac `pzck ,da ycgzpy

`xw e`l i`c rnyn (` ,`r oileg) "dywnd dnda" wxtac :dnize .iaxck dige dnda

yixc ded `l - d`nh dig llka d`nh dndac

d`nh dnda jixhvi`c meyn ,dey dxfb iax

dxfb opiyxc ded inp dig `la `zyde .dtebl

:xnel yie !`wtp "`nh xac lkn"c ,dndac dey

dxfb opiyxc ded `l dig llka dnda e`l i`c

xac lka" aizkc ab lr s` d`nh dndac dey

opireny`l ihxt ez`c `pin` ded `l` ,"`nh

,`nhi` dliapa i` `nhi` uxya i` rcic opirac

llka dndac `zyd la` .`aiwr iaxl elit`

rny - minrt izy dnda azk eli`k ied ,dig

inp `z` xfril` iaxle .`z`c `ed iaxckl dpin

dliapa i` uxya i` rcic opirac opireny`l

lrc oeik ,`aiwr iaxle .dliape uxyn `nhi`

,ziyixtck dig llka dndac meyn jgxk

`l` azkp `l edleka dpin rny `zydn

i`na rcic opira `le ,da ycgzpy xac liaya

.`nhi`èøô"lk` wtq" wxta - wqrznl

mialgc i` ?i`nc wqrzn :wiqn (a ,hi zezixk)

,zayc wqrzn `l` !dpdp oky aiig - zeixre

wqrzn inp xikfdc ,wc `l qxhpewae .l`enyck

hxt "da" jixhvi` i`n`c :dniz edine .zeixrc

,l`enyc `nrhn dil wetiz ?zayc wqrznl

zk`ln opirac mrhn xehtc mzd xn`c

i`c :dyw diteb l`enyc `zlin`e !zaygn

dnl - zeixre mialga aiigl xwir dpdpc `nrh

i`e ,zaygn zk`ln meyn zaya dixhtinl il

il dnl - xwir zaygn zk`lnc `nrh

,d`xpe ?dpdpc meyn zeixre mialga diaiignl

mrhn xhtinc ,xg` xaegn jzge df xaegn jezgl oiekzp oebk :wqrzn ipeeb ixz `ki`c

oiekzp oebk ,xg` wqrzn cere .wqrzn meyn dixhtinl jiiy `le ,ezaygn ziyrp `ly

,xaegn `vnpe ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,yelzd z` diabdle yelzd z` jezgl

ikd meyne .l`eny ixii` ediiexzae .wqrznl hxt "da" meyn xhtine ezaygn ziyrpc

meyn xhtinc wqrzna l`eny inp ixii`c ,l`enyck zayc wqrzn `l` :zezixka xn`w

iax da ixii` `lc zaygn zk`lnc mrh `l` yxtl yyg `ly `l` ,xfril` iaxl "da"

oebk ,xg` wqrzn cere .zaygn zk`ln mrhn dixhtinl jiiy `lc ,dpdpc `nrh `la aiigc ,xg` alg lk`e df alg lek`l oiekzp oebk ,wqrzn ipeeb ixz `ki` inp algae .xfril`

yxity dne .edlek` i`w `l zaygn zk`ln meyne dpdpc `nrhe .dpdpc meyn ,ihernl ol zil `kde ,"da" aizkcn zay oiprl xhtin ea `veikc ,erlae wex e` oney `edy xeaq

d`xp `l` ,yxtl d`xp oi` - xaegn `vnpe yelz `edy xeaqke df jzge df z` jezgl oiekzp ?aiig edfi`e .xaegnd z` jzge yelzd z` jezgl oiekzp epiid wqrzn :o`k qxhpewd

.ziyixtckéøämlrd iab (a ,r zay) "lecb llk" wxtae .`aeigl ongp ax hiyt ,utg mlrde dreay mlrd iab (` ,ek) iyily wxta onwle ,`kdc :dniz - aiige ecia d`neh mlrd

oecfe zay zbbyac oeikc ,zg`e zg` lk lr eaiigl `xaq oi` mzd la` .d`neh mlrd inp `ki`c oeik aiigilc `ed `xaq `kdc ,inc `lc :xnel yie !xehtl hiyt dk`ln mlrde zay

.zay zbby inp o`k yi ixd dk`lna bbyc inp `zyd ,`cg `l` aiigin `l zek`lnéøäz`hg la` ,cxeie dler oaxwn `l` xhtin `lc :mz epiax xne` - xehte ecia ycwn mlrd

miaiigy lkc dxf dcearn opixnb `dc ,aiig dreaw`nl` ,xtkn oevigd xiryy dlgza drici da oi`y lrc (` ,a zereay) `nw wxta xn`c `de .z`hg ezbby lr miaiig zxk epecf lr

edine .da yie da yin da yie da oi` xeng `di `ly ,ixnbl xhtin i`ce mzd - `ed oaxw xac icin` xtkn oevig ded `l dreaw z`hg dia ded i`c ,dreaw z`hga dil opinwen `l

dl iwene ,ycwd z` lk`y `nha dreaw z`hg igeky`l wigc "zg` dlik` lke` yi" iab (a ,ck) iyily wxt onwlc ,cere .ixnbl xehtc rnyn xehtc `kd xn`wc `pyilc ,`iyw

.zecrd zreay iab (a ,dk) iyily wxta onwl opixn`ck ,ycgd xaca oecil `vie llka didy xac iedc meyn ,ixnbl xehtc d`xp ok lr !ycw mlrda dnwele .xfrl` iaxke `iypa

øîà`xwirn dil exn`c i`e ,yxit did "`ed ycwn" inp dil ixn` eed i` `nlc - yxite "dz` `nh" dil exn`c meyn i` ?opirci `pn :dniz - 'ek yixtw d`nehn i` opifg iy` ax

minrty yxtl `a `l` ,`irad heytl `a `l iy` axc ,d`xpe !yixt ediiexz dil exn`c `zyd `l` ,yixt ded `l "dz` `nh" inp dil exn` eed i` `nlc - yxit `le `ed ycwn

[mlrd] ied - jtdl m`e ,ecia d`neh mlrd ied ok m` - d`neh` xkcin ded `l ycwn zngne ycwn` xkcin ded d`neh zngn i` diliiyipc oebk ,xzei epnn geky dfi` xxal yi

ik i`e ,ecia zay mlrd - yixtw zayn i` :iy` axc dizlina oda aezky mixtq yi (a ,r) "lecb llk" wxta zay iable .ol `iran i`ce `da - deya oigeky mdipy m`e ,ecia ycwn

.epyxity dn itl ,zay` direce`l jixv `l - dk`ln` dil ircen ike :yxtl jixv izk`c ,dpekp ef dqxib oi`e .ecia dk`ln mlrd - zek`ln` direce`l jixv izk` zay` dil ircen

dlgza edericed eli`c ab lr s`c ,dpexg`a d`neh edericed m` elit` - yixtw d`neh meyn i` :xg` oipra yxtl d`xp cere .yixtw dk`ln meyn i` yixtw zayn i` :opiqxb `l`

onwlc `idd yxtl yi df oiprke .xehte `ed ycwnc `ziixza drici - yixte ,`ed ycwn :dil exn` i`e .iz`w `ziixza ici lr oaxwc oeik ,d`neh zngn yixt aiyg - yixt ded `l

.zayc `idde ,utg mlrde dreay mlrd iab (` ,ek)êìäzeyxa ixii` `kd la` .`nh ewitq cigid zeyxa d`neh wtqc ,aiig inp cga ,ixii` cigid zeyxa i` - 'ek qpkpe oey`xa
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ñðëðå éðMa¯ïBòîL éaøå ;øèBt ïBòîL éaø ,áéiç ©¥¦§¦§©©¨©¦¦§¥§©¦¦§
.ïBòîL éaø íeMî ïleëa øèBt äãeäé ïa¯,ïleëa ¤§¨¥§¨¦©¦¦§§¨

åìéôàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

שבועות. ידיעות הטומאה - פרק שני דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלד
oifge` mipya cenr hi sc ± iying wxt`nw `aa

àúééî÷á åìéôàåzricie ,i`ce `nh did qpkpy mcew ,`ed `nh jytp dnn ,dinza -

!dlgza dil ded i`ceïåùàøá êìäù çëù.drici zvwn `l` o`k oi`e -àî÷ àðú
'åë øáñ,dpey`xa xhet epi`e dpye dfda xhety ,oerny iaxc `ail` `nw `pz -

zrici dil iedizc edlekl dl rci `l edi`c ab lr s` ,`ed i`ce z`nehc oeik :xaq

jpdn `id `ticr - wtq zrici `l` ,i`ce

dil rci mzdc ,dpye dfdc wtq zerici

la` ,`ed wtq ikd elit`e `zlin dlekl

dil ded `zlin dlekl dl rci ded i` `kd

`id wtq zrici e`l jklid ,zi`ce drici

lkk drici zvwne ,zi`ce drici zvwn `l`

iaxc `ail` dcedi oa oerny iaxe .drici

zi`ce drici zvwn opixn` `l :xaq oerny

.drici lkkàéä äòéãé ÷ôñ éàîàå`pzl -

.jixt `nwáìç ÷ôñ ìëàalg wtq dkizg -

.oney wtqeòãåðåwtq `edy onf xg`l el -

wtq lk`e xfge .ielz my`a `ed ixde ,alg

.lk` alg wtqy el rcepe ,algàéáîù íùë
'åë úàèçiaxe opgei iax ibilt dinwl -

.iaxc `zlin `dc `yexita yiwl oa oerny

ââù øùà åúââù ìòielz my` zyxta -

.aizkúå÷ìçî ÷ôñ úåòéãé éáø äðù ïàë
úåàèçìxg`l el rceiyk :iax xn`w ikde -

cg` lk lr z`hg `iai - did algy onf,cg`e

`lc mzwlgn mizpia el dzidy wtq zriciy

onf lk jk .cg` mlrda alg izif ipy eedip

- alg wtq `l` alg i`ce ody el rcep `ly

`nl` .zg`e zg` lk lr ielz my` `ian

dil `xiaq ,zg` lk lr z`hg `iany :ipzwcn
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zrici - i`ce zrici lr oi`ay ze`hg oiprly

oiprl jk ,ze`hgl zewlgn mizpiay i`ce

zerici wtq - wtq zrici lr `ad ielz my`
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.ipiqn
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- "jl lke` `l dreay" rnyn ikdc ,epnid

.jlyn lke` `ly ilr dreayìëåàù äòåáù
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zereay(oey`x meil)

àúéén÷a eléôàåqpkpy ,`ziixaa xkfend oey`xd ote`a - ©£¦§©©§¨
ixde ,xdhdl `la miliayd ipya jldy xg` ycwnlCLôp änî¦©©§¨

m` oiae `nhd `ed oey`xd liayd m` oia ,xnel dvxzy dn -
df mc`y `vnp ,ipydàeä àîèqpkpy mcewy xg`ne ,i`cea ¨¥

.xeht didi recn ez`neh lr zi`ce drici el dzid
dpaddn dpey ote`a `ziixad ly `yixd z` zyxtn `xnbd
`nw `pze dcedi oa oerny iax zwelgn z` zx`ane ,dpey`xd

:`xnbd zvxzn .oerny iax zrcaïðé÷ñò éàîa àëä ,àáø øîà̈©¨¨¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ,`ziixaa xkfend oey`xd ote`a ,o`k -CìäL ïBâk§¤¨©

ïBLàøa,ea jldy rcie ,dligzåmle`çëL éðMa CìäL äòLa ¨¦§§¨¨¤¨©©¥¦¨©
,ïBLàøa CìäLwtq `l` epi` `edy ipya ezkild xg` xaq okle ¤¨©¨¦

,`nhdéì àéåäcycwnl ezqipk iptl el dzidy -äòéãé úö÷î §¨§¨¥¦§¨§¦¨
i`ce f` did `edy dzid zn`dy epiidc .ez`neh lr zi`ce
,xacd zvwn wx rci `l` ,dligza z`f rci `l `ed j` ,`nh

.`nh wtq `edy xaqeébìtéî à÷ àäáey ,ewlgp dfae -àn÷ àpz §¨¨¦©§¦©¨©¨
øáñoerny iax zrcad`nehde li`edy ,df ote`a xehtl oi`y ¨©

,i`ce z`neh `idïðéøîày mixne` ep` -äòéãé úö÷îixd da ¨§¦©¦§¨§¦¨
`idäòéãé ìëkzpecip df mc` ly ezricie ,dnly dricik - §¨§¦¨

.aiige ,'dligza drici'kïBòîL éaøådcedi oaøáñiax zrca §©¦¦§¨©
,oernyïðéøîà àìy mixne` oi` -äòéãé úö÷î`id ixd zi`ce Ÿ¨§¦©¦§¨§¦¨

.äòéãé ìëk§¨§¦¨
dhiyd] minkg mr wlgp oerny iaxy xn` `nw `pz ,mekiql
,xhet `ede miaiign mdy ,wtq zricia wx [ipyd ote`a zaiignd
dcedi oa oerny iaxe .lkd ixacl aiig zi`ce drici zvwna j`
:`ziixaa od zehiy ylyy `vnpe .dfa mbe dfa mb ewlgpy xn`
zi`ce drici zvwna aiignd ,oerny iax zrca `nw `pz .`
oky lke ,wtq zricia miaiignd ,minkg .a .wtq zricia xhete
,oerny iax zrca dcedi oa oerny iax .b .zi`ce drici zvwna

.dfa ode dfa od xhetd
ipyd ote`a aiignd [minkg] `nw `pz zhiy z` zx`an `xnbd

:`ziixaa epipy .`ziixaayïBLàøa Cìärcie ,`nh wtq dyrpe ¨©¨¦
xacd epnn mlrpe ,jk lrñðëðå,ycwnlìáèå äðLå äfäxdhpe §¦§©¦¨§¨¨§¨©

e ,i`ceaéðLa Cìäå øæçmlrpe ,jk lr rcie `nh wtq aey dyrpe ¨©§¨©©¥¦
xacd epnnñðëðå,ycwnl.øèBt ïBòîL éaøå .áéiçzl`ey §¦§©©¨§©¦¦§¥

:`xnbdáéiç éànàån -`lde ,df ote`a aiig `nw `pz zrcl rec §©©©¨
àeä äòéãé ÷ôñ.dligza zi`ce drici o`k dzid `ly ,df §¥§¦¨

:z`f x`al cvik yiwl yixe opgei iax zwelgn d`ian `xnbd
ïàk ,ïðçBé éaø øîàycwn z`neha zkxvpd 'dligza drici'a - ¨©©¦¨¨¨

,eiycwe,äòéãék äòéãé ÷ôñ eNò`nh wtq `edy ezrici mbe ¨§¥§¦¨¦¦¨
.'dligza drici' zaygp

øîà Lé÷ì Léøå,xg` xe`iaépî àäef `ziixaa `nw `pz zrc - §¥¨¦¨©¨©¦
zhiyk ,`id in zhiyaäòéãé ïðéòa àì øîàc ,àéä ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¦§¨©Ÿ¨¦©§¦¨

älçzadrici' zkxvp `l llk cxeie dler oaxw aeigly xaeqd - ©§¦¨
,'dligza.wtq zrici wx el dzidy ote`a `nw `pz aiig okle

i`pz `id 'dligza drici'y mixaeqe eilr miwlegd zhiyl mle`
.drici zaygp dpi` wtq zrici ,df aeigl

eyxity dnn yiwl yixe opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd
ielz my` oaxw oica zwqerd `ziixaa:`xnbd dywn .éîøe§¦

ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøcmixzqp lirl exkfedy opgei iax ixac - §©¦¨¨©§©¦¨¨
,xg` mewna eixacn dxe`klLé÷ì Léøcà Lé÷ì Léøc éîøeoke - §¦§¥¨¦©§¥¨¦

k eixac z` dxe`kl mixzeq my yiwl yix ixac.o`àéðúc§©§¨
y mc` ,`ziixaaìëà`idy dkizg bbeyaáìç ÷ôñ,oney wtq ¨©§¥¥¤

,oney ly `idy did xeaqy meynòãBðådkizg ef dzidy el §©
aey el rxi` oaxw `iady mcewe ,ielz my` aiig `ede ,zwteqn

`idy dkizg bbeya lk`yòãBðå ,áìç ÷ôñwtqy jk xg` el §¥¥¤§©
,dzid algL íLk ,øîBà éaøz`hg oaxwaìk ìò úàhç àéáî ©¦¥§¥¤¥¦©¨©¨
ãçàå ãçà,dnvr ipta dlik` lk lr -CkdfàéáîoaxwíLà ¤¨§¤¨¨¥¦¨¨

ãçàå ãçà ìk ìò éeìz.dlik`e dlik` lk lr -ïa ïBòîL éaø ¨©¨¤¨§¤¨©¦¦§¤
íeMî eøîà ïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé[mya-]Bðéà ,ïBòîL éaø §¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¦©¦¦§¥

øîàpL ,ãçà éeìz íLà àlà àéáîielz my` oaxwa(gi d `xwie) ¥¦¤¨¨¨¨¤¨¤¤¡©
odMd eilr xRke 'ebe minY li` `iade','ââL øLà BúââL ìòyie §¥¦©¦¨¦§¦¤¨¨©Ÿ¥©¦§¨£¤¨¨

y ,yexcläúaéø äøBzädf aezkaäaøä 'úBââL',odilr miaiigy ©¨¦§¨§¨©§¥
åwx daiig,ãçà éeìz íLàdl`k zebby daxd lr s`y o`kn §¨¨¨¤¨

.cg` ielz my` wx miaiig
Lé÷ì Léø øîàå,iax ixac z` yxtlïàkef `ziixaa -éaø äðL §¨©¥¨¦¨¨¨©¦

mbyúBàhçì úB÷lçúî úB÷éôñ úBòéãé`hg oia wtq zrici - §¦§¥¦§©§§©¨
jk iax ixac xe`iay .ze`hg iaeig ipyl mze` zwlgn `hgl
lk`y zekizgd izyy i`cea seqal el rceei m`ay myk ,`ed
wtqd zriciy meyn ,zg` `le ze`hg izy aiig didi ,alg eid
`lyk mb jk ,miaeig ipyl oze` zwlgn efl ef oia el dzidy
el drcepy wtqd zrici ,lk`y zekizgd ly ozedn el drcep

.zeny` ipya eaiigl oze` zwlgn dlik`l dlik` oiaïðçBé éaøå§©¦¨¨
,øîà,`ed jk iax ixac xe`iayàîìòa éàcå úBòéãiL íLk ¨©§¥¤§¦©©§¨§¨

úBàhçì úB÷lçúîdipyl dpey`xd dlik`d oia m`y myk - ¦§©§§©¨
izy eaiigl zwlgn ef drici ,xeqi` xary zi`ce drici el dzid

,ze`hgCkmbúBîLàì úB÷lçúî ÷ôñ úBòéãéezrici - ¨§¦¨¥¦§©§©£¨
eaiigl eizelik` z` zwlgn alg wtq dzid lk`y dkizgdy
oecipa oicdy micen yiwl yixe opgei iaxy `vnp .zeny` ipy
dzidy wtqd zrici meyn zeny` ipy aiigy `ed `ziixaay
oia wtq zrici m`d ,z`hg oaxw oica `id mzwelgne ,miizpia
`aed lirl ixdy ,dywe .mdipia wlgl drici zaygp `hgl `hg
`l yiwl yixe ,drici zaygp wtq zriciy xn` opgei iaxy

.zetlgen zehiyd o`k eli`e ,ezi` mikqd
yix lr dywn oiicr j` ,opgei iax zhiy z` zvxzn `xnbd

:`xnbd zxne` .yiwlàîìLa[oaen-]àì ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc ¦§¨¨§©¦¨¨©§©¦¨¨Ÿ
àéL÷yie li`ed ,dyw dpi` opgei iax ixaca dxizqd ziiyew - ©§¨

,wlglwxyïàkycwn z`neha zkxvpd 'dligza drici'a - ¨
,eiycweeNò,dricik wtq zrici,eLò dlek äøBzä ìëa àìå ¨§Ÿ§¨©¨¨¨

.drici zaygp dpi` wtq zrici z`hg iaeigl zwlgnd driciay
ik ,weligd mrheàéãäa äòéãé àáéúk àìc àeä àëä,o`k wx - ¨¨§Ÿ§¦¨§¦¨§¤§¨

aezk `ly oeik ,drici zaygp wtq zrici ,cxeie dler oaxw iabl
wxe ,'dligza drici' jixvy yxetna dxezaîxn`py dn`xwie) ¦

(a díìòðå''EPOnéúà à÷c àeädzid dligza m` wxy ,micnl - §¤§©¦¤§¨¨¥
aiig `ed ,epnn dnlrp jk xg`y ,drici `hegl(.c lirl)ok lre ,

,epnn dnlrpy wtq zrici mb dwitqneNò dlek äøBzä ìëa àìå§Ÿ§¨©¨¨¨
meyn ,dricik wtq zriciáéúëcz`hg oaxw aeiga yxetn`xwie) ¦§¦

(gk cåéìà òãBä Bà'zwlgnd dricia ok lr ,'`hg xW` Fz`Hg ©¥¨©¨£¤¨¨
z`hg iaeiglïðéòa àzéélòî äòéãé.dxenb drici zkxvp - §¦¨§©©§¨¨¦©

Lé÷ì Léøì àlà,dywdéì íé÷Bîcàcinrdl wgcp `edy cr - ¤¨§¥¨¦©§¦¥
oiliay ipy ly `ziixaa `nw `pz z`,ìàòîLé éaøkxaeqd §©¦¦§¨¥

dzidy ote`a s` aiig okly x`ale ,'dligza drici' jixv oi`y
,dligza wtq zrici wx eldî÷Bð`nw `pz z` cinri - §¨

`ziixaaykzhiy,éaøxaeq `edy xn` envr yiwl yix xy` §©¦
.drici zaygp wtq zriciy

:yiwl yix z` zvxzn `xnbdïì òîLî à÷ àäyixy dfa - ¨¨©§©¨
epl rinydl `a `ed l`rnyi iaxk `ziixad z` cinrd yiwl

älçza äòéãé éòa àì ìàòîLé éaøcjixvn `l l`rnyi iaxy - §©¦¦§¨¥Ÿ¨¥§¦¨©§¦¨
yiwl yix zn`ae .cxeie dler oaxw aiigzdl ick dligza drici
.drici zaygp wtq zriciy [lirl] opgei iax ly evexizl dcen

:df uexiz lr `xnbd dywnéòa àìc àèéLtxacd heyt `ld - §¦¨§Ÿ¨¥
,'dligza drici' jixvn `l l`rnyi iaxydéì éøzééî àìcî¦§Ÿ§©§¦¥

éàø÷,df oic mdn yexcl mixzein miweqt el exzep `ly oeikn - §¨¥
dxeza xn`pe li`edzy 'mlrpe' 'mlrpe'minrt i(b-a d `xwie), §¤§©§¤§©

,d`neh mlrd lr aiigy cg` 'mlrpe'n yxec `edene'íìòðå' §¤§©§¤§©
yxec `ed ipydLc÷î íìòä ìò áéiçéîc(:ci lirl),`ly `vnpe §¦©©©¤§¥¦§¨

eyxcy itk ,'dligza drici' jixvy epnn cenll 'mlrpe' el xzep§¤§©
lirl `xnba(.c)iaxy epl rinydl yiwl yix jxved recne ,

.'dligza drici' jixvn `l l`rnyi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

הטשך בעטוד קמ



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

,ìBëàì Ba ïéáøñîepiideìBëàì Ba ïéáøñî ïéàLa ïéúéðúî`l` §¨§¦¤¡©§¦¦§¤¥§¨§¦¤¡
,lek`l envr z` aiigny miyxtzn eixac dfae ,envrn rayp

eìBëàì Ba ïéáøñîa àúééøa'lk`z lk`z' el mixne`eøîà÷å ¨©§¨¦§¨§¦¤¡§¨¨©
,`ed,àðìéëà àìå àðìéëà àì,'lke`y dreay' xne`e jiynne Ÿ¨¥§¨§Ÿ¨¥§¨

øîà÷ éëä òázLî à÷ éëc`id jk rayp `ed xy`k f`y ± §¦¨¦§§©¨¦¨¨©
,ezpeek.ìëBà àlL äòeáL§¨¤Ÿ©

:xg` ote`a dxizqd z` uxzn iy` ax,øîà éMà áøz` owzz ©©¦¨©
e `ziixaa `qxibdéðzda dpye ±'Eì ìëBà éàL äòeáL'mewna] §¦§¨¤¦©§

:`xnbd dywn .['jl lke`y dreay'àøîéîì éàî éëä éàok m` ± ¦¨¦©§¥§¨
:`xnbd zvxzn .jka `ziixad drinyd yecig dfi`àîéúc eäî©§¥¨

`l 'jl lke` i`y dreay' eitn `ivedy iny xnel mewn did ±
e 'lke`y dreay' xnel dvx `l` jkl oeekzpàìé÷zéàc déðMéì¦§¥§¦§¦¨

déìjk jezne ,'lke`' ly '`' ze`a mbnibe ,lwzp epeyl j` ± ¥
.'lke` i`'k rnyp 'lke`'ïì òîLî à÷.ok mixne` oi`y ¨©§©¨

dxeza dxen`d zereaye mixcp zyxta(l xacna)oeyl zexkfen
oze` xe`iaa zwqer oldlc `ibeqd ,'xqi`' oeyle '`han'

:zepeyldïðaø eðz,`ziixaa'àèáî'ef'øqéà' ,äòeáLef,äòeáL ¨©¨¨¦§¨§¨¦¨§¨
øeqéàly'øqéà',['xqi`' lr xaerd ly epic edn ,xnelk] edn ¦¦¨

y ,ielz'øqéà' øîBà äzà íàef,äòeáLeilr xaerdíàå ,áéiç ¦©¨¥¦¨§¨©¨§¦
,åàì'xqi`' lr xaerd.øeèt ¨¨

zniiqn `ziixad :ddnz `xnbdäòeáL øqéà øîBà äzà íà,'eke ¦©¨¥¦¨§¨
,hlgen df xac oi`y xnelkúøîà àäåote`a `ziixad zligza §¨¨§©

y xexa.àeä äòeáL 'øqéà'¦¨§¨
:`ziixad z` yxtn iia`øîà÷ éëä ,éiaà øîà,`pzd'àèáî'ef ¨©©©¥¨¦¨¨©¦§¨

,äòeáLdreay' xne`k `ed ixd 'ilr ef xkik `han' xne`dy §¨
.'ef xkik lke` `ly'øqéà'df,äòeáLa ñétúéîxqi`' xne`dy ¦¨¦§¦¦§¨

xkik lr xn`e xfge xkikd lr raypy ink `ed ixd 'ef xkik ilr
ipyd z` qitzny ,'dqtzd' `xwpd edfe ,'efk ef ixd' ,zxg`

d edne .oey`xaøeqéàxn`y mc`d lr lgd,'øqéà'daiyn ¦¦¨
,xaca wtzqdl yi ,`ziixadäòeáLa ñétúéî øîBà äzà íà- ¦©¨¥¦§¦¦§¨

,'efk ef didz' dipyd lr xn` jk xg`e zg` xkik lr raypd
éîc åétî äòeáL àéöBîk,dipyd xkikd lr yexita rayp eli`ke §¦§¨¦¦¨¥

zewln e` oaxw aiig dlk` m`e'xqi`' xne`d mb ok m` ,áéiç©¨
.zewln e` oaxwíàådreaya qitzndåàìeitn dreay `ivenk §¦¨

mb ,zewlnne oaxwn xeht la` cala xeqi` `l` ea oi`e ,ynn
'xqi`' xne`døeèt.zewlne oaxwn ¨

:dreay `ed '`han'y jkl xewnd z` x`an iia`'àèáî'c éànîe¦©§¦§¨
äòeáL.`idáéúëc(c d `xwie)'íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà' §¨¦§¦¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦

oeyl xikfn epiide ,miztya `hany ici lr raypy rnyne
oeyl :`xnbd dywn .'`han'énð 'øqéà'`idy xnel yi [ok mb-] ¦¨©¦

,dreayáéúëc(ci l xacna),'øqéà úòeáL ìëå øãð ìk'yiy ixd ¦§¦¨¥¤§¨§©¦¨
dnvr dreay `ed xqi`y `vnp ,xqi` ly dreay `idy dreay

.iia` yxity enk dreaya dqtzd wx `le
'xqi`' iabl eixacl xewn `iane xfeg iia`:'øqéà'c éànî àlà¤¨¦©§¦¨

áéúëc ,àeä äòeáLa ñôzéî(`i weqt my)dLôð ìò øqà äøñà Bà' ¦§¨¦§¨¦§¦¨§¨¦¨©©§¨
'äòeáLa.xak eilr draypy xaca ezqtze ezxq`y rnyne ¦§¨

oeyl :`xnbd dywnáéúëä énð 'àèáî'(c d `xwie)àháé øLà ìëì' ¦§¨©¦¨§¦§Ÿ£¤§©¥
'äòeáLa íãàäxaky xg` xaca dqtzd `ed '`han'y rnyne ¨¨¨¦§¨

.eilr rayp
:ycg xewn `iane mincewd eixacn xfeg iia`,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

àëäî äòeáL 'àèáî'(f l xacna)äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä íàå' ¦§¨§¨¥¨¨§¦¨¦§¤§¦§¨¤¨¨¤¨
øîà÷ àì äòeáL eléàå 'dLôð ìò äøñà øLà äéúôN àèáî Bà± ¦§¨§¨¤¨£¤¨§¨©©§¨§¦§¨Ÿ¨¨©

ok m` ,'dreaya dytp lr dxq` xy`' xn`p `leäøñà éàîa§©¨§¨
a ,dîöòoeyl,'àèáî'.xak eilr draypy xaca dqitzd `le ©§¨§¦§¨

.dreaya dqtzd `le dnvr dreay `id '`han'y gkene
:zxg` jxca `ziixad z` uxzn `axCì àîéà íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨¥¨¨

jl xne` ±éîc åétî äòeáL àéöBîk åàì äòeáLa ñétúéîoi`e ©¦§¦¦§¨¨§¦§¨¦¦¨¥
,`ziixaa `pzd dfa wtzqd `le ,ezreay dlgøîà÷ éëäå§¨¦¨¨©

,`pzd'àèáî'oeyl `idénð 'øqéà' ,äòeáLoeyläòeáLdne .`ed ¦§¨§¨¦¨©¦§¨
y epiid ,'eke 'xne` dz` m` xqi` xeqi`' `ziixaa xn`pydéøqà¦¨¥

øqéàcoi` dreay `edy jl izxn`y ,'xqi`' ly exeqi` oipr ± §¦¨
ixdy ea zeey zepeyld lk `ly ,dxwn lka ok xacdBìéhä¦¦

ì øãð ïéa áeúkä,äòeáLm`y jcnllìa BàéöBä,øãð ïBLoebke ©¨¥¤¤¦§¨¦¦§¤¤
df ixd ,mixcepd oeyl `idy 'ilr ef xkik xqi`' xn`yøãðm`e ¤¤

e`ived m`e .cxeie dler oaxwn xeht eilr xarìa,äòeáL ïBL ¦§§¨
,miraypd oeyl `id oky 'ef xkik lke` `ly xqi`' xn`y oebke

ef ixd,äòeáLxn`py edfe .cxeie dler oaxw aiig dilr xar m`e §¨
,'xeht e`l m`e aiig dreay xqi` xne` dz` m`' ,`ziixaa
`idy meyn oaxw aiig df ixd dreay oeyla xqi` xn` m`y
xeht ,xcp oeyla `l` dreay oeyla xn` `l m`e ,dreay

:`ax jiynn .dreay epi`e xcp `edy iptn oaxwnBìéhä ïëéä¥¨¦¦
weqta ,aiyne ,dreayl xcp oia xqi`l aezkd(`i weqt my)íàå'§¦

,'åâå 'äòeáLa dLôð ìò øqà äøñà Bà äøãð dLéà úéaxqi`y ixd ¥¦¨¨¨¨¨§¨¦¨©©§¨¦§¨
.dreayl xcp oia xkfen

:mzhiyl `axe iia`y zx`an `xnbdeäééîòèì eãæàåiia` ± §¨§§©§©§
,mdinrhl ekld `axeäòeáLa ñétúî ,øîzéàcxkik lr rayp - §¦§©©§¦¦§¨

,dpey`xk ef didz ,dipyd lr xn` aeye zg`àéöBîk øîà éiaà©©¥¨©§¦
éîc åétî äòeáL,dipyd lr aiigeäòeáL àéöBîk åàì ,øîà àáøå §¨¦¦¨¥§¨¨¨©¨§¦§¨

éîc åétîz` `ax yxit jkitle ,dipyd lr dreayd dlg `le ¦¦¨¥
.dreaya dqtzd oipra da xaecn oi`y ,ezhiy itl `ziixad

:`ax lr dywn `xnbdqéà' eäæéà ,éáéúéîäøBza øeîàä 'ø ¥¦¥¥¤¦¨¨¨©¨
df ,'exac lgi `l'a eilr xaeryøNa ìëBà àlL éìò éøä øîBàä̈¥£¥¨©¤Ÿ©¨¨

åéáà Ba únL íBék ïéé äzLà àlLåe`éðBìt Ba únL íBéke`íBék §¤Ÿ¤§¤©¦§¤¥¨¦§¤¥§¦§
í÷éçà ïa äéìãb Ba âøäpLe`,dðaøeça íéìLeøé äàøL íBékixd ¤¤¡©§©§¨¤£¦¨§¤¨¨§¨©¦§§¨¨

dføeñà.oii ziizye xya zlik`aìàeîL øîàåixac xe`iaa ¨§¨©§¥
,`ziixadíBiä BúBàî àáe øBcpL àeäåiptl eilr laiwy xaecn ± §¤¦¨¥©

`ed eiykre ,mlerl eia` ea zny meia xya lk`i `ly xcp ok
ixd xcpa qitzndy x`eane .meid eze`ay xcp xeqi`a qitzn

:`iyewd z` zniiqn `xnbd .envr xcpk 'lgi `l'a `edàîìLa¦§¨¨
øãða ñétúîcî ,éiaàìdf ixdøãðmb ok m` [`ziixaa x`eank] §©©¥¦§©§¦§¤¤¤¤

äòeáLa ñétúîef ixdäòeáL,[iia` xn`y enk] ©§¦¦§¨§¨
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oifge` mipy` cenr k sc ± iying wxt`nw `aa
= ïéáøñî.ïéøéöôîåá ïéáøñî ïéàùá ïéúéðúî.`ed `plik` `wc "lke`y" jkld -áø

éðú øîà éùà."jl lke` i`y dreay" :`ziixaa -ì÷úéàãxnel oiekzp `le ,lykp -

."i`y"äòåáù øñéà.dinwl yxtn -øñéà øåñéà`ed dn xqi` ly ezxqi` -?íà
'åë øîåà äúàzxn`w i`n -?dz` m`" ipz xcde ,`ed dreay oeyl xqi` zxn` `de

!"xne`äòåáù àèáî øîà÷ éëäxne`d -

`ly dreay" xne`k "ilr ef xkk `han"

.cxeie dlera df ixd elk` m`e ,"eplke`øñéà
äòåáùá ñéôúéî`ed ixd "ef xkk ilr xqi`" -

xg` xkk lr xn`e xfge xkkd lr raypy ink

.oey`xa ipyd z` qitzdy ,"dfk df ixd"

øñéà øåñéàdf xqi` ly exeqi` edne -?íà
'åë øîåà äúàqitzndy xnel ivnz m` -

elk` m`e ,inc eitn dreay `ivenk dreaya

df s` - oaxw aiig"ilr df xkk xqi`" xne`d

zqtzd oeyl xqi`dy ,elk` m` oaxw aiig

.`ed dreayåàì íàådreaya qitzndy -

oi` xqi`d s` ,zewlne oaxw oiprl raypk epi`

.zewln `le oaxw `l eaäòåáùá øñà äøñà åà
eilr draypy xaca ezqtze ezxq`y rnyn -

.xak'åâå äøñà øùà äéúôù àèáî åà`le -

- dytp z` dxq` dna ,"dreaya" aizk

."`han" oeylaøîà àáødil witzqi` `l -

`hiytc ,"xne` dz` m`" `da xninl `pzl

dreay `ivenk e`l dreaya qitzinc dil

.`ed eitnéîð øñéà äòåáù àèáî øîà÷ éëäå
.`ed dreay oeyl -'åë áåúëä åìéèä äæ øñéà

,"xne` dz` m` xqi` xeqi`"c yexit epiid -

`edy jl izxn`y xqi` ly xeqi` :xn`w ikde

ixdy ,ea zeey zepeyld lk `l - dreay

ezxin` m` .dreayl xcp oia aezkd elihd

,"df xkk lke` `ly xqi`" oebk ,dreay oeyla

s` - "lke` `ly" mixne` ,oiraypd oeyl ok

aiige ,`ed dreay df oeyla e`ivedy xqi`d

xn`y ,xcp oeyla e`ived `l` ,e`l m`e .oaxw

mpew" mixcepd oeyl `edy ,"ilr ef xkk xqi`"

.oaxwn xehte ,xcp df s` - "ilr dfúîù íåéë
åéáà åáea zny meia xya ilr izxq` xy`k -

.mlerl `a`íåéä åúåàî àáå øåãðù àåäå-

meia xya lk`i `ly xcp xak eilr laiwy

oke ,ipelt ea zny mei oke .mlerl eia` ea zny

`zyd `zrc `wlqwe .dilcb ea bxdpy mei

xen`d xqi` edfi` :ipzwe ,xcpa qitzn epiidc

ixd" xne`d - "exac lgi `l"a `edy dxeza

`l"a `ed ixd xcpa qitznd `nl` ,'ek "ilr

qitzn - xcp xcpa qitzncne ,envr xcpk "lgi

!dreay dreaya
õéøú
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éàù`dc ,ipzwc "jl lke` `ly" epiidc meyn `l` `hiyt jixt `l - `hiyt jl lke`

.`hiyt dil `iyw `l "lke` `ly"`

àðùéìipzinl jixhvi` i`n` "lke` i`y" opirny`c oeik :jxtinl `kile - dil lwzi`

!ezrca did dn diliiyp :xn`z m`e .ipzw ef s`e efc ?"jl lke` `ly" `yixa

didiy dn lk ezrcay xn`y oebk :xnel yie

did dn gkyy oebk ,inp i` .epeyl zernyn

`l iy` ax i`n` yxtn (` ,fh) mixcpae .ezrca

.iia`k xn`øñéàyxit - dreaya qitzin

ink ied "df xkk ilr xqi`" xn` m`c :qxhpewa

ixd" xg` xkk lr xn`e xfge xkkd lr raypy

:dywe .oey`xa ipyd z` qitzdy ,"dfk df

dxeza xen`d xqi` edfi` :`ziixaa ipzw onwlc

!ipzw `l "ilr df xkk xqi`" eli`e ,'ek "ilr ixd"

xeqi` ,xnelk - "xqi` xeqi`" inp yxity dne

qitzn xne` dz` m` ,epic dn df xqi` ly

mewn meya `xwn gikedl lkezy 'ek dreaya

s` - oaxw aiige eitn dreay `ivenk `edy

opirny`l `a `pzc rnync ,dyw .'ek df xeqi`

wtzqn ixdy ,melk eprinyn epi`e ,xqi` oic

dpyn jxc oi`c ,cere .envr dreay qitzna

,cere .xeht e` aiig m` `pzd wtzqiy `ziixae

`kdc ,onwl xn`wc "dinrhl `cf`e" i`n

`ivenkc dil `hiyt onwle iia`l dil `wtzqn

opiqxb mixtqd lkac ,cere .inc eitn dreay

,e"iea "aiige eitn dreay `ivenk" jenqa

`la "aiig" hwpinl dil ded qxhpewd yexitle

dyxta aezkd `hanc :mz epiax yxtne !e"ie

"`han" oeyla raypy ,dreay oeyl `ed

aezkd xqi` la` .qxhpewa inp yxitckdyxta

`l` ,"xqi`" oeyla envr xq`iy dreay epi`

lr raypy ,xacn aezkd dreaya qitzna

`ly ilr ixd" xg` xkk lr xn`e xfge xkkd

inp ikde .`xwc xqi` epiide ,"dfk df xkk lke`

,df xqi` ly xeqi`e :iia`l `ziixaa dl yxtn

eqitzdy xnelk ,dreaya qitzn xne` dz` m`

eitn dreay `ivenk ied - eilr raypy xkka

xn` `l` xg`a eqitzd `ly ,e`l m`e .aiige

.xehte ,dreay oeyl df oi` - "ilr df xkk xqi`"

qitzn xne` dz` m` :eyexit ikd inp i`

,dreay oeyla eqitzdy :yexit ,dreaya

lke` `ly ilr ixd" xn`e dlik` oeyl xikfdy

`l` ,dlik` oeyl xikfd `ly ,e`l m`e ."dfk df

:yxtl yi cere .xeht - "dfk df ilr ixd" xn`

xkk qitzdy ,iyily xeqi` epiid "xqi` xeqi`"

,dreaya qitzn xne` dz` m`e .ipya iyily

iedc ,inc eitn dreay `ivenk ,ipyd epiidc

mb aiig ea qitzdl oiprl s` - oey`xk ixnbl

dil `hiyt `d edin .xeht - e`l m`e ,iyilya

bilt `axe .ipya oaxw aiigzdl oey`xk epicy

`wtqn izk`c :dniz la` .ipya s` xhte dilr

e"iea "aiige" inp opiqxbc `de !iyilya `pzl dil

.xity iz` `låìéàåi`c - xn`w `l dreay

xacna) aizk inp `de :xn`z m`e ."`han" oeyla - dytp lr dxq` dna :yxtl ol zi` jgxk lr `zyd la` .dreay oeyla dytp lr dxq` `han dze`y yxtn ded ,dreay aizk ded
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.ynn da oi` dnvr dpiyc meyn melk xn` `l dpiy iab `wecc ,wlgl yi `ny edine ."ilr xya zlik` mpew" xn`iy jixvñéôúîãîi`n` l`eny :xn`z m`e - 'ek xcp xcpa

zelibxy ,mixcpa `ziixa `nwe`l l`enyl dil `gipe ,dreaya qitznn opitli xcpa qitznc :xnel yie !dreaya qitzn epiidc iia` xn`w `xwc xqi` `de ?xcpa qitzna xqi` yxtn
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אגרות קודש

]א' טבת תשי"ג[

...והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

הלידה  לאחר  עד  בס"ת,  הקריאה  בימי  הארון  בפתיחת  ישתדל  בליטות  שבלי  הי'  ומהנכון 

בשעה טובה ומוצלחת, וזוגתו תחי' תוסיף על מה שמנדבת לצדקה קודם הדלקת נרות - ג"כ ביום ב' 

וה' בבקר.
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oifge` mipy` cenr k sc ± iying wxt`nw `aa

= ïéáøñî.ïéøéöôîåá ïéáøñî ïéàùá ïéúéðúî.`ed `plik` `wc "lke`y" jkld -áø
éðú øîà éùà."jl lke` i`y dreay" :`ziixaa -ì÷úéàãxnel oiekzp `le ,lykp -

."i`y"äòåáù øñéà.dinwl yxtn -øñéà øåñéà`ed dn xqi` ly ezxqi` -?íà
'åë øîåà äúàzxn`w i`n -?dz` m`" ipz xcde ,`ed dreay oeyl xqi` zxn` `de

!"xne`äòåáù àèáî øîà÷ éëäxne`d -

`ly dreay" xne`k "ilr ef xkk `han"

.cxeie dlera df ixd elk` m`e ,"eplke`øñéà
äòåáùá ñéôúéî`ed ixd "ef xkk ilr xqi`" -

xg` xkk lr xn`e xfge xkkd lr raypy ink

.oey`xa ipyd z` qitzdy ,"dfk df ixd"

øñéà øåñéàdf xqi` ly exeqi` edne -?íà
'åë øîåà äúàqitzndy xnel ivnz m` -

elk` m`e ,inc eitn dreay `ivenk dreaya

df s` - oaxw aiig"ilr df xkk xqi`" xne`d

zqtzd oeyl xqi`dy ,elk` m` oaxw aiig

.`ed dreayåàì íàådreaya qitzndy -

oi` xqi`d s` ,zewlne oaxw oiprl raypk epi`

.zewln `le oaxw `l eaäòåáùá øñà äøñà åà
eilr draypy xaca ezqtze ezxq`y rnyn -

.xak'åâå äøñà øùà äéúôù àèáî åà`le -

- dytp z` dxq` dna ,"dreaya" aizk

."`han" oeylaøîà àáødil witzqi` `l -

`hiytc ,"xne` dz` m`" `da xninl `pzl

dreay `ivenk e`l dreaya qitzinc dil

.`ed eitnéîð øñéà äòåáù àèáî øîà÷ éëäå
.`ed dreay oeyl -'åë áåúëä åìéèä äæ øñéà

,"xne` dz` m` xqi` xeqi`"c yexit epiid -

`edy jl izxn`y xqi` ly xeqi` :xn`w ikde

ixdy ,ea zeey zepeyld lk `l - dreay

ezxin` m` .dreayl xcp oia aezkd elihd

,"df xkk lke` `ly xqi`" oebk ,dreay oeyla

s` - "lke` `ly" mixne` ,oiraypd oeyl ok

aiige ,`ed dreay df oeyla e`ivedy xqi`d

xn`y ,xcp oeyla e`ived `l` ,e`l m`e .oaxw

mpew" mixcepd oeyl `edy ,"ilr ef xkk xqi`"

.oaxwn xehte ,xcp df s` - "ilr dfúîù íåéë
åéáà åáea zny meia xya ilr izxq` xy`k -

.mlerl `a`íåéä åúåàî àáå øåãðù àåäå-

meia xya lk`i `ly xcp xak eilr laiwy

oke ,ipelt ea zny mei oke .mlerl eia` ea zny

`zyd `zrc `wlqwe .dilcb ea bxdpy mei

xen`d xqi` edfi` :ipzwe ,xcpa qitzn epiidc

ixd" xne`d - "exac lgi `l"a `edy dxeza

`l"a `ed ixd xcpa qitznd `nl` ,'ek "ilr

qitzn - xcp xcpa qitzncne ,envr xcpk "lgi

!dreay dreaya
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éàù`dc ,ipzwc "jl lke` `ly" epiidc meyn `l` `hiyt jixt `l - `hiyt jl lke`

.`hiyt dil `iyw `l "lke` `ly"`

àðùéìipzinl jixhvi` i`n` "lke` i`y" opirny`c oeik :jxtinl `kile - dil lwzi`

!ezrca did dn diliiyp :xn`z m`e .ipzw ef s`e efc ?"jl lke` `ly" `yixa

didiy dn lk ezrcay xn`y oebk :xnel yie

did dn gkyy oebk ,inp i` .epeyl zernyn

`l iy` ax i`n` yxtn (` ,fh) mixcpae .ezrca

.iia`k xn`øñéàyxit - dreaya qitzin

ink ied "df xkk ilr xqi`" xn` m`c :qxhpewa

ixd" xg` xkk lr xn`e xfge xkkd lr raypy

:dywe .oey`xa ipyd z` qitzdy ,"dfk df

dxeza xen`d xqi` edfi` :`ziixaa ipzw onwlc

!ipzw `l "ilr df xkk xqi`" eli`e ,'ek "ilr ixd"

xeqi` ,xnelk - "xqi` xeqi`" inp yxity dne

qitzn xne` dz` m` ,epic dn df xqi` ly

mewn meya `xwn gikedl lkezy 'ek dreaya

s` - oaxw aiige eitn dreay `ivenk `edy

opirny`l `a `pzc rnync ,dyw .'ek df xeqi`

wtzqn ixdy ,melk eprinyn epi`e ,xqi` oic

dpyn jxc oi`c ,cere .envr dreay qitzna

,cere .xeht e` aiig m` `pzd wtzqiy `ziixae

`kdc ,onwl xn`wc "dinrhl `cf`e" i`n

`ivenkc dil `hiyt onwle iia`l dil `wtzqn

opiqxb mixtqd lkac ,cere .inc eitn dreay

,e"iea "aiige eitn dreay `ivenk" jenqa

`la "aiig" hwpinl dil ded qxhpewd yexitle

dyxta aezkd `hanc :mz epiax yxtne !e"ie

"`han" oeyla raypy ,dreay oeyl `ed

aezkd xqi` la` .qxhpewa inp yxitckdyxta

`l` ,"xqi`" oeyla envr xq`iy dreay epi`

lr raypy ,xacn aezkd dreaya qitzna

`ly ilr ixd" xg` xkk lr xn`e xfge xkkd

inp ikde .`xwc xqi` epiide ,"dfk df xkk lke`

,df xqi` ly xeqi`e :iia`l `ziixaa dl yxtn

eqitzdy xnelk ,dreaya qitzn xne` dz` m`

eitn dreay `ivenk ied - eilr raypy xkka

xn` `l` xg`a eqitzd `ly ,e`l m`e .aiige

.xehte ,dreay oeyl df oi` - "ilr df xkk xqi`"

qitzn xne` dz` m` :eyexit ikd inp i`

,dreay oeyla eqitzdy :yexit ,dreaya

lke` `ly ilr ixd" xn`e dlik` oeyl xikfdy

`l` ,dlik` oeyl xikfd `ly ,e`l m`e ."dfk df

:yxtl yi cere .xeht - "dfk df ilr ixd" xn`

xkk qitzdy ,iyily xeqi` epiid "xqi` xeqi`"

,dreaya qitzn xne` dz` m`e .ipya iyily

iedc ,inc eitn dreay `ivenk ,ipyd epiidc

mb aiig ea qitzdl oiprl s` - oey`xk ixnbl

dil `hiyt `d edin .xeht - e`l m`e ,iyilya

bilt `axe .ipya oaxw aiigzdl oey`xk epicy

`wtqn izk`c :dniz la` .ipya s` xhte dilr

e"iea "aiige" inp opiqxbc `de !iyilya `pzl dil

.xity iz` `låìéàåi`c - xn`w `l dreay

xacna) aizk inp `de :xn`z m`e ."`han" oeyla - dytp lr dxq` dna :yxtl ol zi` jgxk lr `zyd la` .dreay oeyla dytp lr dxq` `han dze`y yxtn ded ,dreay aizk ded

.i`w `xwc `yixa aizkc xcp`c xnel yi "e`" aizk `lc oeik :xnel yie !"dixerpa dia` ziaa xq` dxq`e" (làìù,lg epi` df oeylac ,epeyla wcwcl `pzd yg `l - xya lke`

inp `kde .(` ,eh) mixcpc ipy wxta opixn`ck ,"dpiya ipir mpew" xn` `l m` melk xn` `lc "oyi ipi`y mpew" enk ,melk envr lr xqe` epi`y ,ynn ea oi`y xac ied "lke` `ly"c

.ynn da oi` dnvr dpiyc meyn melk xn` `l dpiy iab `wecc ,wlgl yi `ny edine ."ilr xya zlik` mpew" xn`iy jixvñéôúîãîi`n` l`eny :xn`z m`e - 'ek xcp xcpa

zelibxy ,mixcpa `ziixa `nwe`l l`enyl dil `gipe ,dreaya qitznn opitli xcpa qitznc :xnel yie !dreaya qitzn epiidc iia` xn`w `xwc xqi` `de ?xcpa qitzna xqi` yxtn
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:Cì àîéà íìBòì ,øîà àáø ."àèáî"a ?dîöò©§¨§¦§¨¨¨£©§¨¥¨¨
,éîc åétî äòeáL àéöBîk åàì äòeáLa ñétúéî¦§¦¦§¨¨§¦§¨¦¦¨¥

"àèáî" :øîà÷ éëäå¯;äòeáL éîð "øqéà" ,äòeáL §¨¦¨¨©¦§¨§¨¦¨©¦§¨
ì øãð ïéa áeúkä Bìéhä øqéàc déøñà,äòeáL ¤¨¥§¦¨¦¦©¨¥¥¤¦§¨

ìa BàéöBäøãð ïBL¯ìa ,øãðäòeáL ïBL¯.äòeáL ¦¦§¥¤¥¤¦§§¨§¨
øqà äøñà Bà äøãð dLéà úéa íàå" ?Bìéhä ïëéä¥¨¦¦§¦¥¦¨¨¨¨¨§¨¦¨
:øîzéàc ,eäééîòèì eãæàå .'åâå "äòáLa dLôð ìò©©§¨¦§ª¨§¨§§©£©§§¦§©

äòeáLa ñétúî¯åétî äòeáL àéöBîk :øîà ééaà ©§¦¦§¨©©¥¨©§¦§¨¦¦
.éîc åétî äòeáL àéöBîk åàì :øîà àáøå ,éîc̈¥§¨¨¨©¨§¦§¨¦¦¨¥
éøä" :øîBàä ?äøBza øeîàä øqéà äæéà :éáéúéî¥¦¥¥¤¦¨¨¨©¨¨¥£¥
únL íBék ïéé äzLà àlLå øNa ìëBà àlL éìò̈©¤Ÿ©¨¨§¤Ÿ¤§¤©¦§¤¥
âøäpL íBik" ,"éðBìt Ba únL íBék" ,"åéáà Ba¨¦§¤¥§¦§¤¤¡©

"dðaøeça íéìLeøé äàøL íBék" ,"í÷éçà ïa äéìãb Ba¯àeäå :ìàeîL øîàå ;øeñà §©§¨¤£¦¨§¤¨¨§¨©¦§§¨¨¨§¨©§¥§
øãð øãða ñétúîcî ,ééaàì àîìLa ;íBiä BúBàî àáe øeãpL¯.äòeáL äòeáLa ñétúî ¤¨¨¥©¦§¨¨§©©¥¦§©§¦§¥¤¥¤©§¦¦§¨§¨
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רלח
oifge` mipya cenr k sc ± iying wxt`nw `aa

'åë àîéàå õéøú,ixii` xcp xwira `l` ,ixii` xcpa qitzna e`l `pz i`d ,xnelk -

,xak eilr xcipd xaca e`lz jk xg`e edyxit ok m` `l` xcpa aiig epi`y opirny`e

.`ed xcp e`l xcpa qitzin la` .xcp xeqi` edfi` :xn`w ikde .`xwn lif`e dl silick

qitzin inc ikide?`l` ,"oii dzy` `lye xya lke` `ly ilr ixd" yxit `ly oebk

meik" "eia` ea zny meik df mei ilr ixd" xn`

."dpaxega milyexi z` d`xyàèéùôoeik -

eia` zzin ,eilr `ed `ae xecpc meyn `nrhc

o`k il dn?rxb rxbin eia` ea znc meyn ike

dixeqi`?!eilr `ae xecp ixd`wlq :opiqxb ikd

inp xcp ik xeq` xcp `l ikc oeikc `pin` jzrc

iax s`e ol rnyn `w `ed xcpa qitzin `l

'ek opgeixeq`c `ed opaxcnc oeik :opiqxb `le -

opiqxb `l .lgi `la `xeqi` dilr liig xcp ik

opixn` ,`ed `ziixe`cn inp i` `dc ,`dl dl

devn xac lr milg mixcpd :(` ,dk zereay)

.zeyxd xackàäì äì øáñ ïðçåé éáø óàå
àáøãdreay oeyla e`ivedy xeqi`c -

.dreayìëåà àìå ìëåàdreay ,xnelk -

`adl.xwy zreay iexwàìî äéúøäæàå
ø÷ùì éîùá åòáùúerayz `l :xn`w ikde -

.onf xg`l mkzreaya xwyl ick inya

xaer `edy ea zexzdl jixv ea dxznde

."xwyl inya erayz `l" zxdf`aàìå éúìëà
éúìëàay lk -zn` dpi`y xaryl dre

`le oeyl `ey oeylc ,`ey zreay diexw

`eyl" ,(d ediryi) "`eyd ilaga" enk ,melk

dz`vi o`k s` .(a edinxi) "mkipa z` izikd

`xwnde ,"`yz `l"n dizxdf`e .dlhal eitn

.ea zexzdl jixv dfdìçé àìá äæ éøä úåîðå÷
e`l - `adl rnync "lgi `l" ,xnelk -

`adl zreay zxdf`l`adl zreayc ,`z`

`l" `z` ike .witp "xwyl inya erayz `l"n

oiaxcn iwet`l ,`z` mixcp zxdf`l - "lgi

."lgi `l"n `z` `adl zreay zxdf` :xn`c

øáòùì àåù äîi`y xac lr rayp oebk -

.melk ef dreay oi`y mircei lkdy ,xyt`óà
øáòùì ø÷ù,"izlk` `l"e "izlk`" oebk -

mixikn lkd oi`y itl `ey `ixwin `l `idde

`adl zreay jgxk lre .xwy m` zn` m` da

inya erayz `l" la` ."exac lgi `l"n

`l :xn`w ikde ,`id xaryl dreay "xwyl

.mkitn xwyl dreay e`ivezàãà áøãë-

,meid yeciwa "xeny"l "xekf" yiwdl ,xnelk

lr edxkf "zayd mei z` xekf"n ol `wtpc

`nxb onfdy dyr zevn x`yc ab lr s`e .oiid

"xeny"l ywzi`c ,zeaiig efa - zexeht miyp

zay ie`l zxinya epyiy lk ,cg` xeaica

zevn lkc ,dxinya opyi miypde .yeciwa epyi

.zeaiig miyp ,`nxb onfd `ly oia `nxb onfdy oia ,dyrz `líùë àìà :ïðéñøâ éëä
'åë àåù ìò ä÷åìù.zewln oiprl ,od zg` xn`w ikdl -àééì éôìëdz` okid itlk -

dpet?,lk`e "lke` `l" oebk ,dyrn ea yiy e`l da ogky` xwy eli`c ,`id jetid ef

!`ed dyrn ea oi`y e`l "izlk` `l"e "izlk`" la` .dyrn ici lr ezreay lr xary

ø÷ù ìò ä÷åìù íùë àîéà àìàit lr s` `ey lr dwel jk - dyrn ea yiy e`la -

,dwpi `lc `ed 'd :(` ,`k) onwlck (k zeny) "'d dwpi `l"n ol `wtpc .dyrn ea oi`y

.eze` oiwpne ea exzd m` eze` oiwln dhn ly oic zia la`àèéùô`xw aizk `dc -

."'d dwpi `l"ééáàì àôô áø äéì øîàãë àîéúã åäîdwpi `l `ni` :oizrnya onwl -

.llk
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àìà:`id dnily dpync ,xcp xcpa qitznc dcen inp `axc ab lr s` - `iyw `axl

xn`w mixcpa oke .(a ,k xifp) "ip`e" xn`e exiag rnye "xifp ipixd" xn`y in

`lc ipyn `axe .qitzn `xwc xqi` yxtnc i`n` `axl jixt mewn lkn ,xcp ied oaxwac

.`xwc xqi`` i`wéëãxeq`c `ed opaxcnc oeik" opiqxb `lc qxhpewa yxit - xcp `l

ied inp i` `dc ,"lgi la xeqi` dilr liig xcp ik

oilg mixcpc (` ,dk) onwl opixn` `d `ziixe`c

iaxl d`xp edin .zeyxd xack devn xac lr

ied i`c ab lr s` .xity dil opiqxbc wgvi

xac mewn lkn ,xcp dilr liig inp `ziixe`c

oeik ,xecpd xaca xcp ixwi` `l ea dlezy xg`

,cere .`ziixe`c xeqi` dilr `ki` xcp `l i`c

devn lehiaa devn xac lr oilg mixcpc `dc

?cvik :(` ,fh) mixcpc ipy wxta `pzck ,ixii`

gipn ipi`y" "alel lhep ipi`y mpew" xn`

xcp xeci ik"n `xnba mzd opiwqnck "oilitz

m` la` .dilr liig my ly xaca elit` "'dl

lke` `ly mpew" xn`y oebk ,devn miiwl xcp

"zetixhe zeliap lke` `ly" e` "mixetkd meia

ikdle .xeqi` lr lg xeqi` oi`c ,liig `l -

oa dcedi iaxl edine .opaxcnc `nrh jixhvi`

raypc (a ,fk) oiwxita onwl dil zi`c `xiza

oilgy mixcp oky lk - aiig devnd z` miiwl

.miiwl elegiy lhal

úåîðå÷inp dreaya - lgi la meyn xaer

aizkdc ,"lgi la" meyn xaer

wxtae "exac lgi `l"e 'ebe "rayd e`" (l xacna)

`ipz (a ,fh) mixcpc ipydreaya yic `icda

`l` `kil zenpewa :xn`w ikd `kde ."lgi `l"a

.`cixb "lgi la"

íéùðrnyn - dxez xac meid yeciwa zeaiig

`icda rnyn oke .`ziixe`c yeciwc

yixac :dnize .(a ,k zekxa) "ezny in" yixa

xeq`l - "xifi xkye oiin" :xn` (` ,c) xifp zkqn

`yeciw ,edpip i`n :jixte .zeyxd oiik devn oii

yxtne .`ed ipiq xdn cnere rayen ,`zlca`e

`ed ipiq xdn cnere rayen ike :dinza mz epiax

.`ed opaxcnc `nl` ?ihernl `xw jixhvi`c

rayenc meyn ,daxc`c ,yxtl oi` `zegipac

,xeq`l `xw jixhvi` `ed ipiq xdn cnere

dreay" `ax xn`c `d ik `l` :mzd ipynck

`xw jixhvi`c ,"xifp ipixd" xn`e "oii dzy`y

yie !cnere rayen `edy itl zexifp dilr liigc

oiid lr la` ,`ziixe`cn i`ce yeciwc :xnel

:(` ,ew) migqt iaxra xn`cde .opaxcn `l` epi`

,inp i` .`id `nlra `zknq` - oiid lr edxkf

jixv jxanc `d ,dxenb dyxc `ed elit`

.opaxcn epiid merhiyìëepyi dxinya epyiy

opiywn `xneglc ,xninl `kil `kti` - dxikfa

zigyz `le mky`x z`t etiwz `l" :opiyxc (a ,dl) oiyecwc `nw wxt seqae .(a ,g zenai)

,'ek dzgyda edpzile li`ed iyp ipde dtwda epyi dzgyda epyiy lk - "jpwf z`t z`

xn`cd oke .owf edl zil iypc ,yxcinl jiiy `l `kti`c meyn - `lewl opiyxcc `d

ipdk ipde :wiqne ,'ek mil`xyie miel mipdk ziviva oiaiig lkd :`ipzcd iab (a ,b) oikxra

wxta la` .`kti` xnel xyt` i` inp mzd - eaiigil `l ediiab mi`lk ixzyi`e li`ed

ded ung zlik`l miyp eaxzi`c e`l i`c rnync ,dyw (a ,bn migqt) "oixaer el`"

meyn mzdc :xnel yie !ung lk`z laa epi` dvn lek` mewa epi`y lk :`lewl opiyxc

opitlick zexeht miyp dkeqne ,zekeqd bgn "xyr dyng" "xyr dyng" slinl zi`c

la` .diyixl ditiqn `xw yxcnl `xaq ,inp i` ."gxf`d"n (` ,gk dkeq) "oyid" wxta

exzyl - zexeht miype `nxb onfdy dyr zevn ziviv (` ,bn zegpn) xn`c o`nlc ,dyw

,oixetz opi`y oia oixetz oia micba oiglyn iab (a ,ci) dviac `nw wxt seqa ok m` ,inp ikd `niz ike !diyixl ditiqn epiidc ,fphry yalz laa opi` milicba opi`y lkc ,mi`lka miyp

!`nlr ilekl ziviva eaiigilc :dniz ,opiywn `xneglc inp ziyixtc i`nle !miypl efge zivivd on zexeht miyp xn`c o`nk oizipzn `nil ?efg i`nl mi`lk :jixte
`w
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!àéL÷ àáøì àlà¯àîéàå õéøz ,àáø Cì øîà ¤¨§¨¨©§¨¨©¨¨¨§¥§¥¨
éøä" :øîBàä ?äøBza øeîàä øãð øqéà eäæéà :éëä̈¦¥¤¦¨¥¤¨¨©¨¨¥£¥
Ba únL íBék ïéé äzLà àlLå øNa ìëBà àlL éìò̈©¤Ÿ©¨¨§¤Ÿ¤§¤©¦§¤¥
àeäå :ìàeîL øîàå ."éðBìt Ba âøäpL íBék" ,"åéáà̈¦§¤¤¡©§¦§¨©§¥§
àø÷ øîà ?àîòè éàî ;íBiä BúBàî àáe øeãpL¤¨¨¥©©©§¨¨©§¨

'äì øãð øcé ék Léà".øeãpä øáãa øBciL ãò ," ¦¦¦Ÿ¤¤©©¤¦§¨¨©¨
!àèéLt ,"åéáà Ba únL íBék"¯âøäpL íBék" §¤¥¨¦§¦¨§¤¤¡©

éøèöéà "í÷éçà ïa äéìãb BaCzòã à÷ìñ ,déì C §©§¨¤£¦¨¦§§¦¥¨§¨©§¨
øeñà éîð øãð àì éëc ïåék :àðéîà¯àì éîð øãð ék ¨¦¨¥¨§¦¨¨©©¦¨¦¨©©¦¨

à÷ ,àeä øãða ñétúéî åàì éàäå ,øeqéà déìò àéåä̈§¨£¥¦§©¨¦§¦§¥¤¨
éëc ;àáøc àäì dì øáñ ïðçBé éaø óàå .ïì òîLî©§©¨§©©¦¨¨¨©¨§¨§¨¨§¦
,"Eì ìëBà àì àèáî" :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà£¨¨¦¨©©¦¨¨¦§¨Ÿ©§

"Eì ìëBà àì øqéà"¯øîà éîéc áø àúà ék .äòeáL ¦¨Ÿ©§§¨¦£¨©¦¦¨©
"ìëBà àì"å "ìëBà" :ïðçBé éaø¯déúøäæàå ,ø÷L ©¦¨¨©§Ÿ©¤¤§©§¨¨¥

àì"å "ézìëà" ;"ø÷Mì éîLá eòáMú àì" :àëäî¥¨¨Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤¨©§¦§Ÿ
"ézìëà¯úà àOú àì" :àëäî déúøäæàå ,àåL ¨©§¦¨§§©§¨¨¥¥¨¨Ÿ¦¨¤

éäìà 'ä íLúBîðB÷ ;"àåMì E¯ìçé àì"a øáBò ¥¡Ÿ¤©¨§¨¥§Ÿ©¥
."BøácàåLcî åàì éàî ;ïä ãçà ø÷Lå àåL :éáéúéî §¨¥¦¥¨§§¤¤¤¨¥©¨¦§¨§

ìì éîð ø÷L óà ,øáòLàì"å "ézìëà" àîìà ;øáòL §¤¨©©¤¤©¦§¤¨©©§¨¨©§¦§Ÿ
"ézìëà¯!àeä ø÷L¯àúéàãk àä ?àéøéà éãéî ¨©§¦¤¤¦¥¦§¨¨¦§¦¨

ãçà øeaéãác ?ïä ãçà øác éàîe .àúéàãk àäå§¨¦§¦¨©¨¨¤¨¥¦§¦¤¨
,eøîàð ãçà øeaéãa "øBîL"å "øBëæ" :àéðúãk ,eøîàð¤¤§¦§©§¨¨§¨§¦¤¨¤¤§
ìBëé ïæBàä ïéàM äîe ,øaãì ätä ìBëé ïéàM äî©¤¥¨©¤§©¥©¤¥¨¤¨

ì.òBîL¯eøîàð ãçà øeaéãa íúä àîìLa¯áøãk ¦§©¦§¨¨¨¨§¦¤¨¤¤§¦§©
íéLð :äáäà øa àcà áø øîàc ,äáäà øa àcà©¨©©£¨§¨©©©¨©©£¨¨¦
"øBëæ" :àø÷ øîàc ,äøBz øác íBiä Lecé÷a úBáéiç©¨§¦©§©¨§¨©§¨¨
éLð éðäå ,äøéëæa BðLé äøéîLa BðLiL ìk ,"øBîL"å§¨¨¤¤§¦§¦¨¤§¦§¦¨§¨¥¨¥
àlà .äøéëæa éîð eäðúéà äøéîLa eäðúéàå ìéàBä¦§¦§§¦§¦¨¦§§©¦¦§¦¨¤¨

?déì éòaéî àúëìä éàîì àëä¯ä÷BlL íLk ,àlà ¨¨§©¦§§¨¦¨¥¥¤¨§¥¤¤
.ø÷L ìò éîð ä÷Bì Ck ,àåL ìò¯?àéiì étìk¯ ©¨§¨¤©¦©¤¤§©¥©¨

éîð ä÷Bì Ck ,ø÷L ìò ä÷BlL íLk :àîéà àlà¤¨¥¨§¥¤¤©¤¤¨¤©¦
.àåL ìò¯!åàì éàäå åàì éàä ,àèéLt¯eäî ©¨§§¦¨©¨§©¨©

ììk äwðé àì :ééaàì àtt áø déì øîàãk àîéúc§¥¨§©£©¥©©¨§©©¥Ÿ§©¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zereay(ipy meil)

,àéL÷ àáøì àlàok enk ,dreay ef oi` dreaya qitznd m`y ¤¨§¨¨©§¨
.`ziixadn xzqp dfe ,xcp df oi` xcpa qitznd

:`ax uxznéëä àîéàå õéøz ,àáø Cì øîàixac z` yxte uxz ± ¨©¨¨¨§¦§¥¨¨¦
weqta aezkd 'xqi`'a wqer `pzd oi`y ,`ad ote`a `ziixad
aiig epi`y rinyne ,xcpd xwira `l` xcpa qitzna xacn epi`e
,xak eilr xecpd xaca e`lz jk xg`e eyxit ok m` `l` xcpa

,`ziixad ixac md jkeéøä øîBàä ,äøBza øeîàä øãð øqéà eäæéà¥¤¦¨¤¤¨¨©¨¨¥£¥
íBék ,åéáà Ba únL íBék ïéé äzLà àlLå øNa ìëBà àlL éìò̈©¤Ÿ©¨¨§¤Ÿ¤§¤©¦§¤¥¨¦§

,éðBìt Ba âøäpLxn` ixdy ,xcpd xwir `l` xcpa dqtzd ef oi`e ¤¤¡©§¦
.'lke` `ly ilr ixd' yexitaådf lrøBcpL àeäå ,ìàeîL øîà §¨©§¥§¤¦

,íBiä BúBàî àáe.xg` xcpa excp z` eiykr dlezy `vnpe ¨¥©
:`ax yxtneàîòè éàî,xecpd xaca `weec zelzl jixvyøîà ©©£¨¨©

àø÷(b l xacna),øBcpä øáãa øBciL ãò ,''äì øãð øBcé ék Léà'la` §¨¦¦¦¤¤©©¤¦§¨¨©¦
.xcp df oi` ,xeq`d xaca dlz m`

:`ziixad ixac lr zl`ey `xnbd,'åéáà Ba únL íBék'recn §¤¥¨¦
`ld ,eia` zzin `pzd xikfdàèéLtqitzdy oeik] xcpd lgy §¦¨

,ef `nbeca yecig oi` ok` :`xnbd daiyn .[xcp ea didy meia
`l`éøèöéà 'í÷éçà ïa äéìãb Ba âøäpL íBék',déì Cdpy df ab`e §¤¤¡©§©§¨¤£¦¨¦§§¦¥

vedy mrhde .ze`nbecd x`ymby it lr s` z`f rinydl jx
c meyn ,meid eze`n xecp didy xaecn df dxwnaCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨

øãð àì éëc ïåék ,àðéîàmeia oiie xya eilr xqe` did `l m`y ± ¨¦¨¥¨§¦Ÿ¨©
,mwig` oa dilcb ea znyénðdidøeñà,`ed mev mei ixdy ,mda ©¦¨

ok m`øãð ékeiykrøeqéà déìò àéåä àì énðeilr legi `l ± ¦¨©©¦Ÿ¨§¨£¥¦
xcp xeqi`,àeä øãða ñétúéî åàì éàäåqitzd `ly meyn §©¨¦§¦§¤¤

`ly minkg exfby xeqi`a `l` meid eze`ay xcp xeqi`a
.zezyle lek`lïì òîLî à÷oi`y `pzd rinyd jkitl ± ¨©§©¨

,xecpd xaca xcpy oeike ,xcpa qitzdy mixne` `l` ,ok mixne`
.xcpd eilr lg

:`xnbd dtiqenàáøc àäì dì øáñ ïðçBé éaø óàå'xqi`'y §©©¦¨¨¨©¨§¨§¨¨
,`ed dreay dreay oeyla e`ivedyàúà éëc`ayk ixdy ±ïéáø §¦£¨¨¦

laal l`xyi ux`nøîàmya,ïðçBé éaøxn`y mc`àì àèáî' ¨©©¦¨¨¦§¨Ÿ
'Eì ìëBàxn`y e`,'Eì ìëBà àì øqéà'ef ixd.äòeáL ©§¦¨Ÿ©§§¨

`d zexewn z` zxxan `xnbdmixcpe zereay ly zexdf:ék¦
àúà`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmya,ïðçBé éaø £¨©¦¦¨©©¦¨¨

y dreayå ìëBày dreay ok,ìëBà àìzreay ef ixd xar m` ©§Ÿ©
àëäî déúøäæàå ,ø÷L(ai hi `xwie)e''ø÷Mì éîLá eòáMú àì,'ebe ¤¤§©§¨¨¥¥¨¨Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤

.onf xg`l mkzreaya xwyl ick inya erayz `l ,eyexity
y oebk ,xaryl rayp m`eå ézìëày ok,ézìëà àìeixac oi` m` ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

zreay ef ixd zn`,àåL,dlhal eitn d`viy itldéúøäæàå ¨§§©§¨¨¥
àëäî(f k zeny)éäìà 'ä íL úà àOú àì''àåMì Elre .'ebeúBîðB÷ ¥¨¨Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§¨

,mixcp ±'Bøác ìçé àì'a øáBò(b l xacna). ¥§Ÿ©¥§¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyçà ø÷Lå àåL,ïä ãxnelk ¥¦¥¨§§¤¤¤¨¥

.miieqn xaca od zeey xwy zreaye `ey zreayåàì éàîike ± ©¨
y ,yexitd oi`cîzreay,àåL,mc` lkl recid cbp rayp `edy ¦§¨§

`idì,øáòL,`eyl `id dreayd zrya ciny xnelkóàzreay §¤¨©©
ì énð ø÷Làîìà ,øáòLy dreayy gken ±å ézìëàdreay ok ¤¤©¦§¤¨©©§¨¨©§¦§

y,ézìëà àìzreay ,xaryl zereay ody,àeä ø÷Lenk `le Ÿ¨©§¦¤¤
.`adl `id xwy zreayy inic ax xn`y

:`xnbd zvxznàéøéà éãéî,`id di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãkdpick `ey zreaye [`adl] dpick xwy zreay ± ¦§¦¨
,efl ef zeey opi`e ,[xaryl]éàîedxn`y `ziixad zpeek edne ©«

xwye `ey,ïä ãçà øácyl dpeekd oi`dnl `l` ,llk drea ¨¨¤¨¥
zepey`xd zexaica aezky(bi k zeny)'xwW cr Lrxa dprz `l'Ÿ©£¤§¥£¥¨¤

zeipyd zexaicae(fh d mixac)dne ,'`eW cr Lrxa dprz `le'§Ÿ©£¤§¥£¥¨§
epiid ,md cg`y `pzd xn`yøBëæ ,àéðúãk ,eøîàð ãçà øeaéãác¦§¦¤¨¤¤§¦§©§¨¨

zepey`xd zexaica aezkd [FWCwl zAXd mFi z`](g k zeny), ¤©©¨§©§
øBîLåzeipyd zexaica aezkd [FWCwl zAXd mFi z`]d mixac) §¨¤©©¨§©§

(`i,eøîàð ãçà øeaéãa`ede ,`ed jexa yecwd itn dynläî §¦¤¨¤¤§©
ätä ìBëé ïéàMmc` lyì ìBëé ïæBàä ïéàL äîe øaãì,òBîL`le ¤¥¨©¤§©¥©¤¥¨¤¨¦§©

.qp jxca `l` dyn rny
:uexizd z` dgec `xnbd,íúä àîìLa,xenye xekfaøeaéãa ¦§¨¨¨¨§¦

,eøîàð ãçàipyl cg` yiwdláø øîàc ,äáäà øa àãà áøãk ¤¨¤¤§¦§©£¨©©£¨§¨©©
,äøBz øác íBiä Lecé÷a úBáéiç íéLð ,äáäà øa àãàyeciw aeigy £¨©©£¨¨¦©¨§¦©§©¨

'FWCwl zAXd mFi z` xFkf'n cnlp meid(g k zeny),eyexity , ¨¤©©¨§©§
`nxb onfdy dyr zeevn x`yay it lr s`e ,oiid lr edxkf

meyn ,zeaiig efa ,odn zexeht miyp'øBëæ' àø÷ øîàc(my) §¨©§¨¨
'øBîL'å(`i d mixac)xeaica exn`py ici lr ipyl cg` eywede , §¨

y cnll ,cg`äøéîLa BðLiL ìkzay ixeqi` ly,äøéëæa BðLé ¨¤¤§¦§¦¨¤§¦§¦¨
,yeciwa aiigy epiideéLð éðäåmiypde ±eäðúéàå ìéàBä[opyie-] §¨¥¨¥¦§¦©§

,äøéîLa,dyrz `l zeevn lka od zeaiigyénð eäðúéàopyi-] ¦§¦¨¦©§©¦
[ok mbäøéëæa,yeciwa zeaiigedéì éòaéî àúëìä éàîì àëä àlà ¦§¦¨¤¨¨¨§©¦§§¨¦¨¥¥

xeaica exn`p jxev dfi`l ,'`ey cr'e 'xwy cr'a ,o`k la` ±
xeaica exn`p `l jgxk lr `l` .xac jkn micnl oi` `ld ,cg`
zereaya xacn ,'od cg` xwye `ey' `ziixaa epipyy dne ,cg`
zreay mby cnll dfa dpeekd dxe`kle ,dpey`xd epizxaqk

.inic ax ixac lr dywe ,lirl epxn`y enk ,xaryl `id xwy
:ycg ote`a `ziixad z` zvxzn `xnbdàlàdna yexitd ¤¨

oiprl zeey xwye `ey zereayy ,'od cg` xwye `ey' epipyy
y ,zewlndìò ä÷BlL íLkzreayìò énð ä÷Bì Ck àåLzreay §¥¤¤©¨§¨¤©¦©

.ø÷L:ddnz `xnbdàééì étìk`ld ,dpet dz` okid itlk ± ¤¤§©¥©¨
ote` epyiy heyt xwy zreay iabl ixdy ,jetidd xg` zkld
ea yiy e`l `edy ,lk`e lk`i `ly raypy oebke ,eilr dwely
oebk] xaryl `idy ,`ey zreaya la` ,eilr miwele dyrn
mvr `l` xeqi`d oi`y dyrn da oi` [izlk` `l e` izlk`

:`xnbd zpwzn .dilr dwli `ly did oicd one ,xeaicdàlà¤¨
àîéà,jtidl xn`z ±ìò ä÷BlL íLkzreayø÷Lda yiy ote`a ¥¨§¥¤¤©¤¤

,dyrnìò énð ä÷Bì CkzreayàåL.dyrn da oi`y it lr s` ¨¤©¦©¨§
`ey zreaya aezky dnn df oic `pzl el `vie(f k zeny)`l iM'¦Ÿ

eyxce ,'`eXl FnW z` `Vi xW` z` 'd dTpi(.`k onwl)`ed 'd §©¤¥£¤¦¨¤§©¨§
eze` miwpn jkae eze` miwln dhn ly oic zia la` dwpi `ly

:`xnbd dywn .oeerdnàèéLtixdy ,`ey zreay lr dwely §¦¨
aezk(my)zia la` dwpi `ly `ed 'dy rnyne ,''d dTpi `l iM'¦Ÿ§©¤

dheyt dyxc `ide ,eze` miwpne miwln oic.(åàì éàäå åàì éàä)©¨§©¨
c meyn heyt xacd oi` :`xnbd zvxznàîéúc eäîdidy ± ©§¥¨

xnel mewndéì øîàãkdywdy enk ±éiaàì àtt áø(onwl `xnba), ¦§¨©¥©¨¨§©©¥
zia la` dwpn `ly `ed 'dy ,''d dTpi `l iM'n miyxec recn¦Ÿ§©¤
yxtl yi eheyta `lde ,eze` miwpne eze` miwln dhn ly oic

y df weqt,ììk äwðé àì,dhn ly oic ziad `le 'd `l Ÿ§©¤§¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zereay(ipy meil)

,àéL÷ àáøì àlàok enk ,dreay ef oi` dreaya qitznd m`y ¤¨§¨¨©§¨
.`ziixadn xzqp dfe ,xcp df oi` xcpa qitznd

:`ax uxznéëä àîéàå õéøz ,àáø Cì øîàixac z` yxte uxz ± ¨©¨¨¨§¦§¥¨¨¦
weqta aezkd 'xqi`'a wqer `pzd oi`y ,`ad ote`a `ziixad
aiig epi`y rinyne ,xcpd xwira `l` xcpa qitzna xacn epi`e
,xak eilr xecpd xaca e`lz jk xg`e eyxit ok m` `l` xcpa

,`ziixad ixac md jkeéøä øîBàä ,äøBza øeîàä øãð øqéà eäæéà¥¤¦¨¤¤¨¨©¨¨¥£¥
íBék ,åéáà Ba únL íBék ïéé äzLà àlLå øNa ìëBà àlL éìò̈©¤Ÿ©¨¨§¤Ÿ¤§¤©¦§¤¥¨¦§

,éðBìt Ba âøäpLxn` ixdy ,xcpd xwir `l` xcpa dqtzd ef oi`e ¤¤¡©§¦
.'lke` `ly ilr ixd' yexitaådf lrøBcpL àeäå ,ìàeîL øîà §¨©§¥§¤¦

,íBiä BúBàî àáe.xg` xcpa excp z` eiykr dlezy `vnpe ¨¥©
:`ax yxtneàîòè éàî,xecpd xaca `weec zelzl jixvyøîà ©©£¨¨©

àø÷(b l xacna),øBcpä øáãa øBciL ãò ,''äì øãð øBcé ék Léà'la` §¨¦¦¦¤¤©©¤¦§¨¨©¦
.xcp df oi` ,xeq`d xaca dlz m`

:`ziixad ixac lr zl`ey `xnbd,'åéáà Ba únL íBék'recn §¤¥¨¦
`ld ,eia` zzin `pzd xikfdàèéLtqitzdy oeik] xcpd lgy §¦¨

,ef `nbeca yecig oi` ok` :`xnbd daiyn .[xcp ea didy meia
`l`éøèöéà 'í÷éçà ïa äéìãb Ba âøäpL íBék',déì Cdpy df ab`e §¤¤¡©§©§¨¤£¦¨¦§§¦¥

vedy mrhde .ze`nbecd x`ymby it lr s` z`f rinydl jx
c meyn ,meid eze`n xecp didy xaecn df dxwnaCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨

øãð àì éëc ïåék ,àðéîàmeia oiie xya eilr xqe` did `l m`y ± ¨¦¨¥¨§¦Ÿ¨©
,mwig` oa dilcb ea znyénðdidøeñà,`ed mev mei ixdy ,mda ©¦¨

ok m`øãð ékeiykrøeqéà déìò àéåä àì énðeilr legi `l ± ¦¨©©¦Ÿ¨§¨£¥¦
xcp xeqi`,àeä øãða ñétúéî åàì éàäåqitzd `ly meyn §©¨¦§¦§¤¤

`ly minkg exfby xeqi`a `l` meid eze`ay xcp xeqi`a
.zezyle lek`lïì òîLî à÷oi`y `pzd rinyd jkitl ± ¨©§©¨

,xecpd xaca xcpy oeike ,xcpa qitzdy mixne` `l` ,ok mixne`
.xcpd eilr lg

:`xnbd dtiqenàáøc àäì dì øáñ ïðçBé éaø óàå'xqi`'y §©©¦¨¨¨©¨§¨§¨¨
,`ed dreay dreay oeyla e`ivedyàúà éëc`ayk ixdy ±ïéáø §¦£¨¨¦

laal l`xyi ux`nøîàmya,ïðçBé éaøxn`y mc`àì àèáî' ¨©©¦¨¨¦§¨Ÿ
'Eì ìëBàxn`y e`,'Eì ìëBà àì øqéà'ef ixd.äòeáL ©§¦¨Ÿ©§§¨

`d zexewn z` zxxan `xnbdmixcpe zereay ly zexdf:ék¦
àúà`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmya,ïðçBé éaø £¨©¦¦¨©©¦¨¨

y dreayå ìëBày dreay ok,ìëBà àìzreay ef ixd xar m` ©§Ÿ©
àëäî déúøäæàå ,ø÷L(ai hi `xwie)e''ø÷Mì éîLá eòáMú àì,'ebe ¤¤§©§¨¨¥¥¨¨Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤

.onf xg`l mkzreaya xwyl ick inya erayz `l ,eyexity
y oebk ,xaryl rayp m`eå ézìëày ok,ézìëà àìeixac oi` m` ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

zreay ef ixd zn`,àåL,dlhal eitn d`viy itldéúøäæàå ¨§§©§¨¨¥
àëäî(f k zeny)éäìà 'ä íL úà àOú àì''àåMì Elre .'ebeúBîðB÷ ¥¨¨Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§¨

,mixcp ±'Bøác ìçé àì'a øáBò(b l xacna). ¥§Ÿ©¥§¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyçà ø÷Lå àåL,ïä ãxnelk ¥¦¥¨§§¤¤¤¨¥

.miieqn xaca od zeey xwy zreaye `ey zreayåàì éàîike ± ©¨
y ,yexitd oi`cîzreay,àåL,mc` lkl recid cbp rayp `edy ¦§¨§

`idì,øáòL,`eyl `id dreayd zrya ciny xnelkóàzreay §¤¨©©
ì énð ø÷Làîìà ,øáòLy dreayy gken ±å ézìëàdreay ok ¤¤©¦§¤¨©©§¨¨©§¦§

y,ézìëà àìzreay ,xaryl zereay ody,àeä ø÷Lenk `le Ÿ¨©§¦¤¤
.`adl `id xwy zreayy inic ax xn`y

:`xnbd zvxznàéøéà éãéî,`id di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãkdpick `ey zreaye [`adl] dpick xwy zreay ± ¦§¦¨
,efl ef zeey opi`e ,[xaryl]éàîedxn`y `ziixad zpeek edne ©«

xwye `ey,ïä ãçà øácyl dpeekd oi`dnl `l` ,llk drea ¨¨¤¨¥
zepey`xd zexaica aezky(bi k zeny)'xwW cr Lrxa dprz `l'Ÿ©£¤§¥£¥¨¤

zeipyd zexaicae(fh d mixac)dne ,'`eW cr Lrxa dprz `le'§Ÿ©£¤§¥£¥¨§
epiid ,md cg`y `pzd xn`yøBëæ ,àéðúãk ,eøîàð ãçà øeaéãác¦§¦¤¨¤¤§¦§©§¨¨

zepey`xd zexaica aezkd [FWCwl zAXd mFi z`](g k zeny), ¤©©¨§©§
øBîLåzeipyd zexaica aezkd [FWCwl zAXd mFi z`]d mixac) §¨¤©©¨§©§

(`i,eøîàð ãçà øeaéãa`ede ,`ed jexa yecwd itn dynläî §¦¤¨¤¤§©
ätä ìBëé ïéàMmc` lyì ìBëé ïæBàä ïéàL äîe øaãì,òBîL`le ¤¥¨©¤§©¥©¤¥¨¤¨¦§©

.qp jxca `l` dyn rny
:uexizd z` dgec `xnbd,íúä àîìLa,xenye xekfaøeaéãa ¦§¨¨¨¨§¦

,eøîàð ãçàipyl cg` yiwdláø øîàc ,äáäà øa àãà áøãk ¤¨¤¤§¦§©£¨©©£¨§¨©©
,äøBz øác íBiä Lecé÷a úBáéiç íéLð ,äáäà øa àãàyeciw aeigy £¨©©£¨¨¦©¨§¦©§©¨

'FWCwl zAXd mFi z` xFkf'n cnlp meid(g k zeny),eyexity , ¨¤©©¨§©§
`nxb onfdy dyr zeevn x`yay it lr s`e ,oiid lr edxkf

meyn ,zeaiig efa ,odn zexeht miyp'øBëæ' àø÷ øîàc(my) §¨©§¨¨
'øBîL'å(`i d mixac)xeaica exn`py ici lr ipyl cg` eywede , §¨

y cnll ,cg`äøéîLa BðLiL ìkzay ixeqi` ly,äøéëæa BðLé ¨¤¤§¦§¦¨¤§¦§¦¨
,yeciwa aiigy epiideéLð éðäåmiypde ±eäðúéàå ìéàBä[opyie-] §¨¥¨¥¦§¦©§

,äøéîLa,dyrz `l zeevn lka od zeaiigyénð eäðúéàopyi-] ¦§¦¨¦©§©¦
[ok mbäøéëæa,yeciwa zeaiigedéì éòaéî àúëìä éàîì àëä àlà ¦§¦¨¤¨¨¨§©¦§§¨¦¨¥¥

xeaica exn`p jxev dfi`l ,'`ey cr'e 'xwy cr'a ,o`k la` ±
xeaica exn`p `l jgxk lr `l` .xac jkn micnl oi` `ld ,cg`
zereaya xacn ,'od cg` xwye `ey' `ziixaa epipyy dne ,cg`
zreay mby cnll dfa dpeekd dxe`kle ,dpey`xd epizxaqk

.inic ax ixac lr dywe ,lirl epxn`y enk ,xaryl `id xwy
:ycg ote`a `ziixad z` zvxzn `xnbdàlàdna yexitd ¤¨

oiprl zeey xwye `ey zereayy ,'od cg` xwye `ey' epipyy
y ,zewlndìò ä÷BlL íLkzreayìò énð ä÷Bì Ck àåLzreay §¥¤¤©¨§¨¤©¦©

.ø÷L:ddnz `xnbdàééì étìk`ld ,dpet dz` okid itlk ± ¤¤§©¥©¨
ote` epyiy heyt xwy zreay iabl ixdy ,jetidd xg` zkld
ea yiy e`l `edy ,lk`e lk`i `ly raypy oebke ,eilr dwely
oebk] xaryl `idy ,`ey zreaya la` ,eilr miwele dyrn
mvr `l` xeqi`d oi`y dyrn da oi` [izlk` `l e` izlk`

:`xnbd zpwzn .dilr dwli `ly did oicd one ,xeaicdàlà¤¨
àîéà,jtidl xn`z ±ìò ä÷BlL íLkzreayø÷Lda yiy ote`a ¥¨§¥¤¤©¤¤

,dyrnìò énð ä÷Bì CkzreayàåL.dyrn da oi`y it lr s` ¨¤©¦©¨§
`ey zreaya aezky dnn df oic `pzl el `vie(f k zeny)`l iM'¦Ÿ

eyxce ,'`eXl FnW z` `Vi xW` z` 'd dTpi(.`k onwl)`ed 'd §©¤¥£¤¦¨¤§©¨§
eze` miwpn jkae eze` miwln dhn ly oic zia la` dwpi `ly

:`xnbd dywn .oeerdnàèéLtixdy ,`ey zreay lr dwely §¦¨
aezk(my)zia la` dwpi `ly `ed 'dy rnyne ,''d dTpi `l iM'¦Ÿ§©¤

dheyt dyxc `ide ,eze` miwpne miwln oic.(åàì éàäå åàì éàä)©¨§©¨
c meyn heyt xacd oi` :`xnbd zvxznàîéúc eäîdidy ± ©§¥¨

xnel mewndéì øîàãkdywdy enk ±éiaàì àtt áø(onwl `xnba), ¦§¨©¥©¨¨§©©¥
zia la` dwpn `ly `ed 'dy ,''d dTpi `l iM'n miyxec recn¦Ÿ§©¤
yxtl yi eheyta `lde ,eze` miwpne eze` miwln dhn ly oic

y df weqt,ììk äwðé àì,dhn ly oic ziad `le 'd `l Ÿ§©¤§¨
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כך נעשה גם אצל כל אחד מישראל, שיורש את הארץ – שכובש תחילה את הארץ שלו, רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, "עיר קטנה זה 
הגוף", ואחרי כן כובש את חלקו בעולם, היינו, שנעשה בעל־הבית על ענייני העולם השייכים אליו ועד שמתקיימת הנבואה ד"וירש את 

הארץ" כפשוטה – שבני ישראל כובשים את ארץ ישראל כולה, בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.
משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zereay(iyily meil)

ïì òîLî à÷e ok mixne` oi`ydéì épLãkiia` z`f uxizy enke ± ¨©§©¨¦§©¦¥
.`xnba oldl `tt axl

:'od cg` xwye `ey' `ziixad ixacl sqep yexitàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
,jk `ziixad z` yxtz dvxz m`e ±ìò ïaø÷ àéánL íLk§¥¤¥¦¨§¨©

zreay,ø÷L`adl dreay epiide,ìò ïaø÷ àéáî Ckzreay,àåL ¤¤¨¥¦¨§¨©¨§
`ly dreay e` izlk`y dreay enk ,xaryl dreay epiide

,izlk`áéiçîc àéä àáé÷ò éaøådpyna onwl(.dk)lr oaxw §©¦£¦¨¦¦§©¥
dreayìk øáòLdreay lr.àaäì §¤¨©§§©¨

`xwp xaryly xaeqd] inic ax lr zeywdl zxfeg `xnbd
:[`ey zreay,éáéúéî,`ziixaa epipy,àåL úòeáL àéä Bæ éàdf ¥¦¥¥¦§©¨§

dì òaLð,(íãàì òeãiä úà) úBpL`id efi`e,ø÷L úòeáLdf ¦§©§©¤©¨©¨¨¨§©¤¤
déìçäì òaLð.ózn`dn zepyl raypy ,'silgdl rayp' yexite ¦§©§©£¦

x`eane ,lk` `l `ede lk`y raypd oebk ,ezreay jeza
zvxzn .inic ax xn`y enk `le ,xaryl `id xwy zreayy

:`xnbdàîéà`ziixad zqxiba xen` ±éìçîe òaLð','óepiide ¥¨¦§©©£¦
.dyer epi`e exac z` silgn jk xg`e zeyrl raypy

`adl dreayl zexewnd oipra zxg` dhiy d`ian `xnbd
xaryle:àúà ék`ayk ±ïéáølaal l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦£¨¨¦¨©©¦

äéîøéyeäáà éaø øîày,ïðçBé éaø øîàoebk xaryl raypd ¦§§¨¨©©¦£¨¨©©¦¨¨
yå ézìëàoebk,ézìëà àìzreay ef ixd ,zn`dn silgde,ø÷L ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¤¤

î déúøäæàåaezkd(ai hi `xwie)e''ø÷Mì éîLá eòáMú àl,'ebe §©§¨¨¥¦§Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤
dreay epiide ,xwy exeaic didi `l dreayd zryay ,ernyny

y oebk ,`adl raypde .xarylå ìëBày oebk,ìëBà àìlr xare ©§Ÿ©
,ezreay'Bøác ìçé àì'a øáBò(b l xacna).,àåL úòeáL àéä Bæ éàå ¥§Ÿ©¥§¨§¥¦§©¨§

d dfì òaLð,íãàì òeãiä úà úBpL`edy oa` ly cenr lr oebke ¦§©§©¤©¨©¨¨¨
.adf ly

:ef dreny xewna zwcwcn `xnbdeäáà éaøc àä ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨§©¦£¨
opgei iax xn`y] eda` iax mya dinxi iax xn`y ef dreny ±

[xwy izlk` `le izlk`øîzéà Leøéôa åàìyexita dxn`p `l ± ¨§¥¦§©
,eda` iax ici lrøîzéà àììkî àlàdinxi iax cnl jky `l` ± ¤¨¦§¨¨¦§©

.opgei iax mya eda` iax xn`y xg` xacnøa éãéà áø øîàc§¨©©¦¦©
,ïéáày,íøîò áø øîày,÷çöé áø øîàyäãeäé éaø ,ïðçBé éaø øîà ¨¦¨©©©§¨¨©©¦§¨¨©©¦¨¨©¦§¨

,äøBzaL äNòú àì ìk ,éìéìbä éñBé éaø íeMî øîBà`ed m`'åàì' ¥¦©¦¥©§¦¦¨Ÿ©£¤¤©¨¨
å ,åéìò ïé÷Bì ,äNòî Ba LiL'e`l',åéìò ïé÷Bì ïéà ,äNòî Ba ïéàL ¤¤©£¤¦¨¨§¤¥©£¤¥¦¨¨

î õeç.` :mde ,mdilr dwel dyrn mda oi`y s`y oie`l dnk ¦
,òaLp.aøîéîe.b ,oaxwl dxenz dyer ±íMa Bøéáç úà ìl÷îe ¦§©¥¦§©¥¤£¥©¥

.zeize` rax` ly cgeind
:raypa zewln aeigl xewnd xexiaïìðî òaLðs` zewln aiigy ¦§©§¨¨

,dyrn ea oi`yàø÷ øîà ,éçBé øa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§©©¨©§¨
(f k zeny)éäìà 'ä íL úà àOú àì'äwðé àì ék àåMì ExW` z` 'd Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§¦Ÿ§©¤¥£¤

y o`kn cenll yie ,'`eXl FnW z` `Viäìòî ìL ïéc úéaly-] ¦¨¤§©¨§¥¦¤©§¨
[minyBúBà ïéwðî ïéàoeerdnïé÷ìî ähî ìL ïéc úéa ìáàBúBà ¥§©¦£¨¥¦¤©¨©§¦

BúBà ïéwðîerayp epiide ,raypdy xewnd edfe .jk ici lr epeern §©¦
.zewln aiig ,`eyl

:`tt ax dywn,éiaàì àtt áø déì øîàoic ziay miyxec recn ¨©¥©¨¨§©©¥
,eze` miwpn dhn lyàðîçø øîà÷ éëä àîìc`id jk `ny ± ¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨

y ,''d dTpi `l iM' dxne`a dxezd zpeek,ììk äwðé àìici lr `l ¦Ÿ§©¤Ÿ§©¤§¨
:iia` aiyn .dhn ly oic ziad ici lr `le dlrn ly oic ziadéà¦

áéúkwx aezk did m` ±úøîà÷ãk ,'äwðé àì ék'did oekp f` ± §¦¦Ÿ§©¤¦§¨¨§©
,llk dwpi `ly ,zxn`y enk oiadláéúëc àzLäeiykr la` ± ©§¨¦§¦

aezky,''ä äwðé àì ék'`weecy rnynìáà ,äwðî Bðéàc àeä 'ä ¦Ÿ§©¤§¥§©¤£¨
BúBà ïéwðîe BúBà ïé÷ìî ähî ìL ïéc úéa.jka ¥¦¤©¨©§¦§©¦

:zewln aiig raypdy ,`ziixad ixac xexial zxfeg `xnbd
ïçkLàraypdy xewn ep`vn ±àåL úòeáLdyrn ea oi`y s` ©§§¨§©¨§
,dwelïìðî ø÷L úòeáL.dyrn da oi`y it lr s` zewln aiigy §©¤¤§¨¨

déãéc ïðçBé éaø[envr mya-],øîàweqta xn`p ixd(f k zeny) ©¦¨¨¦¥¨©
,íéîòt ézL 'àåMì' 'àåMì''d mW z` `Vz `l' aezky enk ©¨§©¨§§¥§¨¦Ÿ¦¨¤¥

ice ,'`eXl FnW z` `Vi xW` z` 'd dTpi `l iM `eXl Lidl ¡̀Ÿ¤©¨§¦Ÿ§©¤¥£¤¦¨¤§©¨§
' il dnle ,'eze` 'd dwpi `l ik' xn`iy didlr `l` .ipyd '`eyl

y jgxkì ïéðò Bðéà íààåL úòeáL,lirl dyxtzp xakyeäðz ¦¥¦§¨§§©¨§§¥

ì ïéðò,ø÷L úòeáLipyd wlga aezky dn z` yexcl yiy epiide ¦§¨¦§©¤¤
oiprl '`eXl FnW z` `Vi xW` z` 'd dTpi `l iM' weqtd ly¦Ÿ§©¤¥£¤¦¨¤§©¨§
,''d dwpi `l ik' xn`p eiabl mby `vnpe ,xwy zreay raypd
miwln dhn ly oic zia la` dwpn `ly `ed 'dy cenll yie

.eze` miwpne eze`
:l"pd xwy zreay idn zxxan `xnbdéåäådywde ±éaø da §¨¥¨©¦

eäáà,opgei iax ly ef drenyaéîc éëéä ø÷L úòeáL éàädn - £¨©§©¤¤¥¦¨¥
,daihàîéìéàoebk xn`p m` ±,ìëàå ,ìëBà àlL äòeáL`ldåàì ¦¥¨§¨¤Ÿ©§¨©¨

,àeä äNòî Ba LiLzaygp dlik`e ,dxq`py `id dlik`y ¤¤©£¤
.zewln aiigy heyte ,dyrnàlàå,xg` ote`a yxtl jixv §¤¨

ìëBàL äòeáL øîàcayi seqale,ìëà àìåcenll jxved dfae §¨©§¨¤©§Ÿ¨©
:eda` iax dywn .zewln aiig mewn lkny dyxcnä÷Bì éî éàä©¦¤

,df ote`a dwel ike ±,íBiä Bæ økk ìëBàL äòeáL ,øîzéà àäå§¨¦§©§¨¤©¦¨©
eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ,dìëà àìå íBiä øáòåexn` ± §¨©©§Ÿ£¨¨©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§

dxez xeqi` lr xary it lr s` ,mdipyøîà ïðçBé éaø ,ä÷Bì Bðéà¥¤©¦¨¨¨©
,äNòî Ba ïéàL åàì äåäc íeMî ä÷Bì BðéàäNòî Ba ïéàL åàì ìëå ¥¤¦©£¨¨¤¥©£¤§¨¨¤¥©£¤
ä÷Bì Bðéà øîà Lé÷ì Léøå ,åéìò ïé÷Bì ïéàdwel mc` oi`y meyn ¥¦¨¨§¥¨¦¨©¥¤

dyrz m`y ok dyrz l` exn`ie dxiarl jenq ea exziy cr
xkikd z` cin lek` mixne`e ea mixzny o`ke ,zewln aiigzz
d`xzd ef oi` ,zewln aiigzze jzreay lr xearz ok `l m`y

oick÷ôñ úàøúä äåäc íeMîdpi` `ny ef d`xzda wtq yiy ± ¦©£¨©§¨©¨¥
mixne`y enk ,xkikd z` zrk lk`i `l m` s`y okzi ik ,dpekp

,xzei xge`n dlke`l witqi ik ,zewln aiigzi `l ,elúàøúäå§©§¨©
,äàøúä dîL àì ÷ôñraypdy x`eane .zewlnn xeht jkitle ¨¥Ÿ§¨©§¨¨

diably xwy zreayy okzi `le ,dwel epi` lk` `le lk`iy
.df ote`a `id zewln aiigl opgei iax yxc

:eda` iax jiynnàäz ,eäáà éaø øîàåzreay cinrdl yi ± §¨©©¦£¨§¥
,zewln dilr aiigl opgei iax yxcy ,ef xwyay raypå ézìëàok §¨©§¦§

y raypa,ézìëà àì,cala xeaic `l` dyrn df xeqi`a oi`y Ÿ¨©§¦
:`xnbd zwcwcn .dyxcn zewlnl ezeaxl jxved okleéàîe©

àðLieaixd z` ecinrd diably ,izlk`y dreay dpey dnae ± §¨
,ieaixd jeza dllkp `ly ,cizra lke`y dreayn ,weqtd ly

.dyrn ea oi`y e`l lkk zewlnn xeht dilr xaerde,àáø øîà̈©¨¨
ø÷L úòeáL äøBz äúaéø Leøéôa`idy efkì äîBczreay,àåL §¥¦§¨¨§©¤¤¨§¨§

,dxzid '`eW' dlindn daxzp xwy zreaya zewln aeig ixdy¨§
y jka `ed oeincdeäîzreayàåM`idì,øáòLciny xnelk ©¨§§¤¨©

,`eyl `id dreayd zryaóàzreayø÷Laeigl dzaxzdy ©¤¤
`id zewlnì énð,øáòL.ieaixd llka dpi` ,`adl dreay la` ©¦§¤¨©

z`xwp xaryl dreayy ,eda` iax ixacn x`ean mipt lk lre
opgei iax da wqry xwy zreay z` yxit ixdy ,xwy zreay
dinxi iax lirl xn`y edfe ,izlk` `lye izlk`y dreaya
zreay `id izlk` `le izlk`y ,opgei iax mya eda` iax mya

.xwy
:dywn dinxi iax,eäáà éaøì äéîøé éaø déáéúéàonwl epipy(:fk), ¥¦¥©¦¦§§¨§©¦£¨

xn`e zg` xkik lr minrt yely raypy mc`ìëBà àlL äòeáL§¨¤Ÿ©
Bðéà ,dìëàå .äpìëBà àlL äòeáL ,äpìëBà àlL äòeáL ,Bæ økk¦¨§¨¤Ÿ§¤¨§¨¤Ÿ§¤¨§£¨¨¥

àlà áéiçdreay lr xaerk,úçàlr dlg dreay oi`y meyn ©¨¤¨¤¨
e .dreayàéä Bæly dxevd,úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçL éeha úòeáL ¦§©¦¤©¨¦©§¨©

.ãøBéå äìBò ïaø÷ dúââL ìòåxn`p :dinxi iax wiicne,'àéä Bæ' §©¦§¨¨¨§¨¤§¥¦
,zewln aeig oi` xg` beqay rnyne,éàî éèBòîìikeéèBòîì åàì §©¥©¨§©¥

y oebk ,xaryl iehia zreay,ézìëà àìå ézìëàxneleé÷ì àìc ¨©§¦§Ÿ¨©§¦§Ÿ¨¥
.xwyl ok rayp m` dwel epi`y ±

:eda` iax uxzn.àìdpynd zpeek `l`éèBòîìy dreayézìëà Ÿ§©¥¨©§¦
,ïaøwî ézìëà àìå,epiide .oaxw aiig epi` bbey did m`y §Ÿ¨©§¦¦¨§¨
lke` `ly dreayyàéä Bæiehia zreaydúââL ìòcaiigïaø÷ ¦§©¦§¨¨¨§¨

ìáà ,ãøBéå äìBòoebk ,xaryl iehia zreay,ézìëà àìå ézìëà ¤§¥£¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦
àì.lke`y dreayl `id dey zewln oiprl j` ,oaxw dilr aiig Ÿ

øîàc ,àéä ìàòîLé éaøå(.dk onwl)yáéiç Bðéàoaxwãéúòä ìò àlà §©¦¦§¨¥¦§¨©¥©¨¤¨©¤¨¦
àáì,`adl dreay ±ìáàl`rnyi iax dcen zewln aeig iabl ¨Ÿ£¨

cé÷ì à÷ìéî.xaryl dreay lr mb dwely ± ¦§¨¨¥
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oifge` mipy` cenr `k sc ± iying wxt`nw `aa
äéì éðùîãë ïì òîùî à÷.onwl -àîéà úéòáéàå- od zg` xwye `ey ipzwc `d -

`l"e "izlk`"c `ey lr oaxw `ian jk xwy zreay lr oaxw `iany myk :jl xnel

.`adlk xaryl oizipzna aiignc `id `aiwr iaxe ,"izlk`éìçäì òáùðózepyl -

.lk`e "izlk` `l" lk` `le "izlk`" oebk ,xaryl epiid ,ezreaya zn`d z`àîéà
éìçîå òáùðósilgd jk xg`e zeyrl rayp -

.dyre zeyrl `ly e` ,dyr `le exac z`

ø÷ùì éîùá åòáùú àìî äéúøäæàåikd -

epiidc ,xwy `dz `l dreay zrya :rnyn

.xarylìçé àìxaryl eli`c ,`ed `adl -

.raypyn lgd xakòåãéä úà úåðùìlr -

.dy` `edy yi`dåäáà éáøã àäåxn`c `d -

dinyn xn`c eda` iax xn` lirl dinxi iax

e`l - xwy "izlk` `l"e "izlk`" :opgei iaxc

`l` ,`pyil i`da eda` iax xn` yexita

eda` iaxl dinxi iax dirnyc ,xnzi` `llkn

zreaya opgei iax da ixii`c `zlin `cga

`l"e "izlk`"a eda` iax dnwe`e ,xwy

meyn dinxi iax xn` `llk `eddn - "izlk`

`l"e "izlk`" :opgei iax xn` eda` iax

.xwy "izlk`'åë éãéà áø øîàã àììë éàîå-

`dz eda` iax xn`e :`zrnyc `tiq `pwqne

.izlk` `le izlk`aìì÷îå øîéîå òáùðî õåç
íùá åøéáç úàdxwir `zlin `de .cgeind -

`nrh yxetn mzde ,dxenzc `nw wxta

yxtn dicegl rayp `kde .llwne xninc

.eda` iaxc "xnzi` `llkn"c `xxb meynéà
áéúë"da iede" .opixn`wck "dwpi `l ik" -

.opiqxbéîã éëéä"`eyl"n slinl jixhvi`c -

."`eyl"÷ôñ úàøúälr xeari m` wtq -

zedy yi oiicr xnel lekiy ,e`l m` d`xzd

meid xeariy oiekl leki dxznd oi`e ,meia

.d`xzd ly xeac ick jezaåäáà éáø øîàå
àäúopgei iax xn`c xwy zreay jd -

`l"e "izlk`"a ,"`eyl" "`eyl"n i`axzi`c

."izlk`àðù éàîålk` `le "lke`"n jd -?

!edpip dyrn ea oi`y e`l edleka `dùåøéôá
'åë äøåú äúáéø.`ey oeyla diwt`cn -äî

øáòùì àåù,mc`l recid z` zepyl rayp -

`le ,zewlnl i`axzi` xarylc xwy s`

dinxi iax xn` `llk `eddne .`adlc xwyl

.xwy "izlk` `l"e "izlk`" :eda` iax meyn

äðìëåà àìù äòåáùoiwxita yxtn onwl -

.zereay zlz hwpinl il dnlàìà áééç åðéà
úçàoeikc .dreay lr dlg dreay oi`c -

dipy dreay dl ded dpey`x dreay raypc

.xehtc oizipzna opze ,devnd z` miiwlàì
ïáø÷î éèåòîì.i`w dzbby` - "`id ef"e -åæ

ïáø÷ äúââù ìòã àéäxaryl dreay la` -

xn`c ,`id l`rnyi iaxe .oaxwa `zil

.cizrd lr `l` aiig epi` :oizipzna
àîéà
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à÷'dn dil opiyxc exn`p cg` xeaic `la ,ok m` :xn`z m`e - dil ipyck ol rnyn

xn`c i`nn dia xcd `zydc :xnel yie !eze` oiwln dhn ly oic zia la` dwpi `l

xn`wc ,exn`p cg` xeaicac `icda gken ixtiqae inlyexia edine .exn`p cg` xeaica

`pyille .'ek zayd meiae znei zen dillgn oke ,exn`p cg` xeaica xwye `ey :mzd

silie ,xwy "izlk` `l"e "izlk`"c ,jenqac

xity jixhvi` ,minrt izy "`eyl" "`eyl"n

jxtinl `ki`c meyn ,xn`p cg` e`lac `d

?`py i`ne :onwl jixtck ,"`eyl"c `yxc`

:ipyne !inp "lke` `l"e "lke`" elit` :yexit

cg` e`lac epiide ,'ek dxez dzaix yexita

ligznd xeac a ,b) `nw wxta ziyixtck exn`p

"`eyl"c `yxc inp jixhvi`e .("yexita"

oiprl cg` xeaica exn`p `lc meyn ,"`eyl"

zepey`xd zexacac ,zecr oiprl `l` dreay

zexacae "xwy cr jrxa dprz `l" aizk

"`eyl" aizkc `zyd la` ,"`ey cr" zepexg`d

exn`p cg` xeaicac i`nn xity opitli "`eyl"

`l"e "izlk`" `l` opiaxn `lc ,zecr oiprl

."izlk`õåç`de :dniz - 'ek xnine raypn

`aa) "milretd z` xkeyd"a dil zi` opgei iax

,lewa dbidpde lewa dnqg iab (a ,v `rivn

,mzd ip`yc :xnel yie !dyrn ied eit zniwr

zrpnp dndady ,dyrn dyer xeaicac

opgei iax dil xn`c ,xnin enk iede .lek`ln

,dyrn ciarw xeaicac ,xnin ipziz `l :`pzl

rax`" wxta `de :xn`z m`e .(a ,b) dxenz yixa

opgei iaxl ipync `d iab (a ,dq oixcdpq) "zezin

meyn dyrn ied `l scbnc eizty zniwrc

dbidpde lewa dnqgn dilr jixte ,lewa epyic

.dyrn ied eizty zniwrc opgei iax xn`c lewa

!dyrn ciarw xeaicac meyn mzd ?`iyew i`ne

`lc ,jixt oinnef micr meyn mzdc :xnel yie

lr oecipd aiigznc ab lr s` dyrn edl aiyg

.xzei yxetn mye .mci

õåçaeygile :xn`z m`e - 'eke xnine raypn

lr s`e !rx my `ivene minnef micr inp

yixa dyrn `pngx edpixw minnef micrc ab

iax xn`w inp rx my `ivene ,(` ,d) `nw `aa

epi`c (` ,en) "dxrp" wxta zeaezka diteb dcedi

oda oi` iaiyg mewn lkn ,micr xekyiy cr aiig

dipin sili (a ,c) zeknc `nw wxta `dc ,dyrn

oiwel dyrn ea oi`y e`lc `nlra dcedi iax

`icda zewln eda aizkc oeik :xnel yie !eilr

zellkd on oicnl oi` ,inp i` .edpipzinl yg `l
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`l"e "izlk`"c `ey lr oaxw `ian jk xwy zreay lr oaxw `iany myk :jl xnel
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éìçîå òáùðósilgd jk xg`e zeyrl rayp -

.dyre zeyrl `ly e` ,dyr `le exac z`

ø÷ùì éîùá åòáùú àìî äéúøäæàåikd -

epiidc ,xwy `dz `l dreay zrya :rnyn

.xarylìçé àìxaryl eli`c ,`ed `adl -

.raypyn lgd xakòåãéä úà úåðùìlr -

.dy` `edy yi`dåäáà éáøã àäåxn`c `d -

dinyn xn`c eda` iax xn` lirl dinxi iax

e`l - xwy "izlk` `l"e "izlk`" :opgei iaxc

`l` ,`pyil i`da eda` iax xn` yexita

eda` iaxl dinxi iax dirnyc ,xnzi` `llkn

zreaya opgei iax da ixii`c `zlin `cga
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dìëà àìå íBiä øáòå ,"íBiä¯Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ©§¨©©§Ÿ£¨¨©¦¨¨§¥¨¦

Bðéà :øîà ïðçBé éaø ;ä÷Bì Bðéà :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§¥¤©¦¨¨¨©¥
åàì ìëå ,äNòî Ba ïéàL åàì äåäc íeMî ,ä÷Bì¤¦©£¨¨¤¥©£¤§¨¨

äNòî Ba ïéàL¯:øîà Lé÷ì Léøå ;åéìò ïé÷Bì ïéà ¤¥©£¤¥¦¨¨§¥¨¦¨©
÷ôñ úàøúäå ,÷ôñ úàøúä äåäc íeMî ,ä÷Bì Bðéà¥¤¦©£¨©§¨©¨¥§©§¨©¨¥
øîà ?àðL éàîe ."ézìëà àì"å "ézìëà"a àäz :eäaà éaø øîàå !äàøúä dîL àìŸ§¨©§¨¨§¨©©¦©¨§¥§¨©§¦§Ÿ¨©§¦©§¨£©

ì äîBc ø÷L úòeáL äøBz äúaéø Leøéôa :àáøì àåM äî ,àåLéîð ø÷L óà ,øáòL ¨¨§¥¦§¨¨§©¤¤¤§¨§©¨§§¤¨©©¤¤©¦
ìdìëàå ,"äpìëBà àlL äòeáL ,äpìëBà àlL äòeáL ,Bæ økk ìëBà àlL äòeáL" :eäaà éaøì äéîøé éaø déáéúéà .øáòL §¤¨©¥¦¥©¦¦§§¨§©¦©¨§¨¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨§¨¤Ÿ§¤¨©£¨¨
¯?éàî éèeòîì "àéä Bæ" ;ãøBéå äìBò ïaø÷ dúââL ìòå úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçL éeha úòeáL àéä Bæ .úçà àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨©©¦§©¦¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥¦§©¥©

!é÷ì àìc "ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì åàì¯äìBò ïaø÷ dúââL ìòc àéä Bæ ,ïaø÷î "ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì ,àì ¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦§¨¨¥¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦¦¨§¨¦§©¦§¨¨¨§¨¤
"ézìëà àì"å "ézìëà" ìáà ,ãøBéå¯.é÷ì à÷ìéî ìáà ,àáì ãéúòä ìò àlà áéiç Bðéà :øîàc ,àéä ìàòîLé éaøå .àì §¥£¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦¨§©¦¦§¨¥¦§¨©¥©¨¤¨©¤¨¦¨Ÿ£¨¦§¨¨¥
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רמב
oifge` mipya cenr `k sc ± iying wxt`nw `aa

àôéñ àîéà`ey zreay `id efi` :jdc xza ipzwc -?,mc`l recid z` zepyl rayp

.'ek oiaiigy `ey zreay `id ef ,'ek adf ly `edy oa` ly cenr lr xn`éèåòîì åàì
éúìëà àìå éúìëà.oipr epi` m`a "`eyl" opiyxc `lc -áééçîã àéä àáé÷ò éáøå-

iieaix yixcc ab lr s` .oaxw da zilc dcen `ey zreaya edine ,xary lr oaxw

ipd` ,xaryl iehia zreay i`axz`e ,iherine

i`y xac xkip `edy `ey zreayl `herin

hrin i`ne :(` ,ek) onwl opixn`ck ,xyt`

oizipznac ,`ey zreay `iedc ,devn hrin

zreaya devnd z` lhal rayp :ipze i`w

.`eyúå÷ìîî ìëà àìå ìëåà éèåòîì àìà-

oiaiigc ,lk`e "lke` `l" ,`id ef :xn`w ikde

.dyrn ea yiy e`l dil dedc ,zekn dpecf lr

.iwl `l - lk` `le "lke`" la`àðù éàîå-

"lke`" ihernlc oizipznn rnyn ikid ,xnelk

lk` `le?`l"e "izlk`" inp ihernl `nlc

!jl iywize ,"izlk`øáòùì èòîî.dinza -

àáé÷ò éáø åäì àéòáéàmzq oizipzna xn`c -

.`edy lka dreayc dlik`äøåúä ìëálka -

,dil `xiaq oerny iaxk inp oixeqi` x`y

.`edy lk dxezd lkay dlik` mzq xn`c

àåäù ìë øîåà ïåòîù éáø àéðúãlka -

.oixeqi`dúåëîì.d`xzda -úéæëá åøîà àìå
zbbyc oaxw oiprl `l` ,ipiqn dynl dkld -

dreay oaxwc ,oaxwl elit` `kd jkld .zxk

`edy lka dlik`c oeike ,`a dreay selig lr

,`edy lka ezreaya envr xq` ixd `id

.ezreay z` silgd `edy lk lk`ykeïéãáå
àîìòá åâìôéìã àåäzewlnle oixeqi` x`ya -

.opaxe oerny iaxc dizbeltaåâìôéàã éàäå
ïðáøã ïçåë êòéãåäì àëä`ki`c ab lr s`c -

lke` `ly dreay" yxit m`e li`ed :xninl

silgd ixdy ,aiig `edy lk lk`e "`edy lk

.ezreayáééç éîð íúñraypdy xnel yiy -

oeyl xg` `l` dxez ly dlik` lr ezrc oi`

.envr z` xeq`l oiekzp `edy lkae ,mc` ipa

éøèôã ïì òîùî à÷`l` ezrc oi` :ixaqwc -

.dlik` xeriy lràîìã åà,aiig inp mzq -

lk lr dzid ezrcy ,inc yxtnk inp mzqc

.`edyàúéà íàå.dil `xiaq oerny iaxkc -

'åë úäéî éì åãåàxacn dfy :edl xcd ikdc -

,aiig exeaic selig lr oaxwc oeike .oaxw `iane

lk lr ezrc raypdy ,exeaic silgd df s`y

.yxtnk ely mzq ixde ,`edyéãë åá ùéå
úéæë óøöì.oiie zt oia -áééçsxhvn xzidc -

"zxyn"n dl opitlic ,xifp ixeqi`a xeqi`l

.(a ,bn) migqt zkqna "zxyn lke"áééç-

.dreay oaxwøèåô ïåòîù éáøå-rayen ixdy

dlg dreay oi`e ,zeliapd lr ipiq xdn cnere

.onwlck ,devn lr'åë ïéøúåîä íéøáã ììåëá
`l ocal zeliapd lr rayp did m` ,xnelk -

"lke` `l" xn`y df la` .dlg dreay dzid

ebine ,cgi oixeq`de oixzend mixac llk mzq

liigc.llek ici lr elit` xeqi` lr lg xeqi` dil zil oerny iaxe .dreay xeqi`a oixeq` mixac` inp `liig oixzend lr dreay `øîà ùé÷ì ùéøåmeyn e`l opaxc `nrh -

.onwl `nrh yiwl yix yxtnck ,dreay ixeqi`a llek opixn` `lc ,`ed llekàöåî äúà éà.aiigin dreay meyne ,ipiq xdn eilr rayen epi`y ,xeriy ivga `l` aiigziy -

.ecen yxtnae ,`edy lkl ezrc oi` mzqc ixn`c oizipznc opaxc `ail`e ,"xeriy ivg lke` `ly" yxtna e`íúñá éàmc` :xn`c ,`aiwr iaxc `ail` dl znwen zivn -

.`edy lka envr xeq`l ezrc - mzq "lke` `l" raypdäìîð éøäåmicen mz` i` :oerny iax xn` ,(` ,bi) zekn zkqna opzc ,zewln aiig lkd ixaclc ,dphw dixa lk oke -

aiig `edy `edy lk dlnp lke`a?.dziixak `idy iptn :el exn`ùã÷ä éøäå.zifkn zegta elit`e ,dhext deya dlirn aiigzn `edy -äèåøô äåù ïðéòá àä :éðùîådfy -

.exeriyùøôî éøäå!aiig - `edy lk lk`e ,"`edy lk lke` `ly dreay" -éîã äéøáë éîð ùøôî,`aiygc meyn - i`n `nrh dixa ;inc oixeqi` x`ya dixak dreayc yxtn -

.dilr dixq`c ,dayg` edi` - inp yxtnøôò éøäå.`edy lka aiige ,dlik` xeriy dia jiiy `l - dlik` xa e`lc oeikc oizrc `wlq `wc ,"xtr lke` `ly dreay" xne`d -
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äîå`l"e "izlk`" ihernl inp `z`c `nlc :qxhpewa yxit - 'ek `xazqn zi`x

,zi`x dne :yxtl d`xpe .`kti` `nipe :`l` ,ok `xnbay "zi`x dne" oi`e ."izlk`

ediiexzc ,`tiqc `inec `yix iedize ,l`rnyi iaxk dlek dnwe`l ol ded ithc :yexit

ihernl `tiq ,inp i` .zewlnn `tiqe oaxwn ihernl `yixe ,"izlk` `l"e "izlk`" ihernl

ihernl `yixe ,zewlnn lk` `le "lke`"

iaxk dlek iz`e ,oaxwn "izlk` `l"e "izlk`"

yexitd dfe .jixtw opgei iaxc` e`le .l`rnyi

"izlk`" hrnl epl oi` `xaqnc ,xzei d`xp

.opgei iaxl zeywdl ick zewlnn "izlk` `l"e

iiepyl ivn dedc oicd `ede .'ek `xazqn :ipyne

inzq edlekc `aiwr iaxk dnewe`l dil `gipc

.dizeekïëéäs`e - 'ek `edy lk lke`a epivn

,`xnba xn`ck ,aiig `edy lk yxtnac ab lr

.dxezay zelik` mzq` ezrc `zlinc `nzq

ïëéä,jkld - 'ek oaxw `iane xacna epivn

.`edy lk` ezrc - xingc oeikéáøë
wxta dil zi`c opgei iax - dil `xiaq oerny

on xeq` xeriy ivgc (` ,cr) `neic `xza

`kil xeriy ivgac ,opaxk xity iz` - dxezd

cib" wxt seqae .`nlra xeqi` `l` zewln

`xiaq opaxkc `icda gken (` ,gv oileg) "dypd

xn`w (a ,bn migqt) "oixaer el`" wxtae .dil

xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezd lkac opgei iax

il dnl zeknl `edy lk i`e ,xifp ixeqi`n ueg

?sexivàìå- oaxw oiprl `l` zifk exn`

oaxwdy ,oaxwl zifk opira xeqi` x`ya `wece

la` .zifka `l` ied `l zxka epecfe ,zxka ielz

oaxwde e`l `l` zxk ea oi`c ,ieha zreaya

oaxw `ian `edy lk` oiwelc ikid ik ,e`la ielz

.`edy lk`éàåoerny iaxk jzrc `wlq

ip`y `nlc :dniz - sexiv il dnl dil `xiaq

migqt) oixaer el`"a opiyxcck ,`xw ilbc `kd

(a ,dl xifp) "mipin dyly" wxtae (a ,bn

`xiaq i`c :xnel yie !"zxyn lke" "zxyn"n

`zlinl `xwl dil iwen ded oerny iaxk dil
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dðBãæ ìò ïéáéiçL àåL úòeáL àéä Bæ :àôéñ àîéà¥¨¥¨¦§©¨§¤©¨¦©§¨
?éàî éèeòîì "àéä Bæ" ;øeèt dúââL ìòå úBkî©§©¦§¨¨¨¦§©¥©
?é÷ì àìc "ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì åàì éàî©¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦§¨¨¥

¯ìáà ,ïaøwî øeèt dúââL ìòc àéä Bæ ,àì̈¦§©¦§¨¨¨¦¨§¨£¨
"ézìëà àì"å "ézìëà"¯;ïaø÷ áéiç dúââL ìò ¨©§¦§Ÿ¨©§¦©¦§¨¨©¨¨§¨

ì áéiçîc ,àéä àáé÷ò éaøå.àaäìk øáòL¯àä §©¦£¦¨¦¦§©¥§¤¨©¦§©¨¨
ìàòîLé éaø àLéø !àéä ìàòîLé éaø àLéø :zøîà̈§©§¥¨©¦¦§¨¥¦¥¨©¦¦§¨¥

?àáé÷ò éaø àôéñå¯åàì àLéøå ,àáé÷ò éaø dlek §¥¨©¦£¦¨¨©¦£¦¨§¥¨¨
éèeòîì àlà ,ïaøwî "ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦¦¨§¨¤¨§©¥

.áéiçéî ïaø÷ ìáà ,úB÷ìnî ìëà àìå "ìëBà"¯ ©§Ÿ¨©¦©§£¨¨§¨¦©©
?àðL éàîe¯,àaäì èòîî àaäìa éà÷ ,àøazñî ©§¨¦§©§¨¨¥¦§©¨§©¥§©¨

ì èòîî àaäìa éà÷,"ìëBà àlL äòeáL" ?øáòL ¨¥¦§©¨§©¥§¤¨©§¨¤Ÿ©
àeäL ìk ìëàå¯éaø :eäì àéòaéà .'åë "áéiç §¨©¨¤©¨¦©£¨§©¦

déì àøéáñ ïBòîL éaøk dlek äøBzä ìëa àáé÷ò£¦¨§¨©¨¨§©¦¦§§¦¨¥
àeäL ìk :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,eäMîa áéiçîc¦§©¥§©¤§©§¨©¦¦§¥¨¤
àeä ïéãáe .ïaø÷ ïéðòì àlà úéfk eøîà àìå ,úBkîì§©§Ÿ¨§©©¦¤¨§¦§©¨§¨§¦

àëä éâìtéî à÷c éàäå ,àîìòa éâeìôéà éòác¯ §¨¥¦§¥§¨§¨§©§¨¦©§¦¨¨
:øîéîì àkéàc áb ìò óàc ,ïðaøc ïçBk EòéãBäì§¦£¨§©¨©§©©©§¦¨§¥©

áéiç Løôîe ìéàBä¯ïì òîLî à÷ ,áéiç éîð íúñ ¦§¨¥©¨§¨©¦©¨¨©§©¨
àëäå ,déì àøéáñ ïðaøk àîìòa àîìc Bà ;éøèôc§¨§¦¦§¨§¨§¨§©¨©§¦¨¥§¨¨

áéiç Løôîe ìéàBä :àîòè eðééä¯?áéiç éîð íúñ ©§©§¨¦§¨¥©¨§¨©¦©¨
,òîL àzìëBàa eðéöî ïëéä :àáé÷ò éaøì Bì eøîàc ¨§©§¨§§©¦£¦¨¥¨¨¦§¥

:eäì àîéì ,àúéà íàå ?áéiç äfL ,áéiç àeäL ìk̈¤©¨¤¤©¨§¦¦¨¥¨§
!éì àøéáñ ïBòîL éaøk dlek äøBzä ìëa àðà¯ £¨§¨©¨¨§©¦¦§§¦¨¦

éãéãì :eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì¯äøBzä ìëa §¦§¥¤§©¨©¨¨©§§¦¦§¨©¨
eëãéãì ,éì àøéáñ ïBòîL éaøk dlek¯éì eãBà ¨§©¦¦§§¦¨¦§¦§¦

:øîBà àáé÷ò éaø ,òîL àz .àì :ïðaø déì eøîàå .áéiç éîð íúñ ,áéiç Løôîe ìéàBä àäéî¦¨¦§¨¥©¨§¨©¦©¨§¨§¥©¨©¨¨§©©¦£¦¨¥
úéfk óøöì éãk da Léå ïééa Bzt äøML øéæð¯ïBòîL éaøk àîìòa Czòã à÷ìñ éàå ;áéiç ¨¦¤¨¨¦§©¦§¥¨§¥§¨¥©©¦©¨§¦¨§¨©§¨§¨§¨§©¦¦§

íéö÷L ,úBôéøèe úBìéáð ìëàå ,"ìëBà àlL äòeáL" :ïðz ãBòå ?óøöì éì änì ,déì àøéáñ§¦¨¥¨¨¦§¨¥§§©§¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦
íéNîøe¯áø !àeä éðéñ øäî òaLeî ?áéiç éànà ,da ïðéåäå ;øèBt ïBòîL éaøå ,áéiç §¨¦©¨§©¦¦§¥§¨¥©¨©©©¨§©¥©¦©©

Lé÷ì Léøå ,ïéøeñàä íéøác íò ïéøzenä íéøác ììBëa :eäééåøz éøîàc ïðçBé éaøå ìàeîLe§¥§©¦¨¨§¨§¦©§©§§¥§¨¦©¨¦¦§¨¦¨£¦§¥¨¦
éaøc àaélàå íúña éà ,ïðaøc àaélàå øeòéL éöç Løôîa éà àlà àöBî äzà éà :øîà̈©¦©¨¥¤¨¦¦§¨¥£¦¦§©¦¨§©¨©¦¦§¨§©¦¨§©¦
àøéáñ ïBòîL éaøk àîìòa Czòã à÷ìñ éàå ;àeäL ìëa Bîöò øñBà íãà :øîàc ,àáé÷ò£¦¨§¨©¨¨¥©§§¨¤§¦¨§¨©§¨§¨§¨§©¦¦§§¦¨
àøéáñ ïðaøk àîìòa :dpéî òîL åàì àlà !àeä éðéñ øäî ãîBòå òaLeî éîð àeäL ìk ,déì¥¨¤©¦§©§¥¥©¦©¤¨¨§©¦¨§¨§¨§©¨©§¦¨

!äìîð éøäå ?àìå .'åë "eðéöî ïëéä :àáé÷ò éaøì Bì eøîà" .dpéî òîL ,déì¯.éðàL äiøa¯ ¥§©¦¨¨§§©¦£¦¨¥¨¨¦§¨©£¥§¨¨§¦¨¨¥
!Lc÷ä éøäå¯.éîc äiøák éîð Løôî !Løôî éøäå .äèeøt äåL ïðéòa àä¯àlà !øôò éøäå ©£¥¤§¥¨¨¥©¨¤§¨©£¥§¨¥§¨¥©¦¦§¦¨¨¥©£¥¨¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zereay(iyily meil)

:dpynd jyndn dywn dinxi iaxàôéñ àîéàepipyy(.hk)efi` ¥¨¥¨
cenrd lr xn` ,mc`l recid z` zepyl rayp ,`ey zreay `id

,'eke adf ly `edy oa` lydðBãæ ìò ïéáéiçL àåL úòeáL àéä Bæ¦§©¨§¤©¨¦©§¨
øeèt dúââL ìòå úBkîxn`pe .oaxwn,'àéä Bæ'dreayay rnyn ©§©¦§¨¨¨¦
,zewlnn xeht zxg`éèeòîì åàì éàî .éàî éèeòîìoi` ike ± §©¥©©¨§©¥

y dreay hrnl dpynd zpeeké÷ì àìc ,ézìëà àìå ézìëà± ¨©§¦§Ÿ¨©§¦§Ÿ¨¥
'`eXl' miyxec oi`y meyn mrhde ,dwel epi`y(f k zeny)dxzid ©¨§

.zewln aeigl xwy zreay zeaxl
:eda` iax uxzn.àìy dpynd yexit `l`àéä Bædreaydìòc Ÿ¦§©

ìáà ,ïaøwî øeèt dúââLy dreayå ézìëày dreay okàì ¦§¨¨¨¦¨§¨£¨¨©§¦§Ÿ
áéiçîc ,àéä àáé÷ò éaøå ,ïaø÷ áéiç dúââL ìò ,ézìëà(.dk onwl) ¨©§¦©¦§¨¨©¨¨§¨§©¦£¦¨¦¦§©¥

iehia zreay lr oaxwì.àaäìk øáòL §¤¨©§§©¨
:dinxi iax dywnúøîà àälirl(`"r)y,àéä ìàòîLé éaø àLéø ¨¨§©¥¨©¦¦§¨¥¦

ike ,xaryl dreaya oaxwn xhetyéaø àôéñå ìàòîLé éaø àLéø¥¨©¦¦§¨¥§¥¨©¦
,àáé÷ò:eda` iax uxzn .`ed lecb wgec `lddlekdpynd lk ± £¦¨¨

àLéøå ,àáé÷ò éaø(:fk)`id ef ,ef xkik lke` `ly dreay] ©¦£¦¨§¥¨
,[oaxw dzbby lre zekn dpecf lr miaiigyéèeòîì åàìzreay ¨§©¥

oebk xaryl iehia,ïaøwî ézìëà àìå ézìëàlirl izvxizy itk ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¦¨§¨
(`"r),éèeòîì àlày oebk ,dyrn da oi`y `adl dreayìëBà ¤¨§©¥©

ayi seqaleî ,ìëà àìåaeigáéiçéî ïaø÷ ìáà ,úB÷ìnm` dilr §Ÿ¨©¦©§£¨¨§¨¦©©
:dinxi iax dywn .bbeya xaràðL éàîedreaya cgeind dne ± ©§¨

zereay ibeq lk hrnl dpynd zpeeky yxtl yi `lde ,lke`y
lr oiae ,[dpyna zxkfend `idy] lke` `ly dreayn ueg iehia
xeht ,izlk`y dreay lr oiae lk` `le lke`y dreay

:eda` iax uxzn .jixack `le ,zewlnnéà÷ àøazñîoeik ± ¦§©§¨¨¥
`pzd wqere cneryadreayàaäì[lke` `ly]èòîîaeign ¦§©¨§©¥

`id mby dreay zewln,àaäìmb hrnny yxtl dvxz m` la` §©¨
c ok yxtl xazqn ike ,izlk`y dreayàaäìa éà÷eèòîî ¨¥¦§©¨§©¥

ì.øáòL §¤¨©
:epizpyna epipy'åë áéiç ,àeäL ìk ìëàå ,ìëBà àlL äòeáLixac §¨¤Ÿ©§¨©¨¤©¨

:`aiwr iax zhiy zraep dnn dpc `xnbd .`aiwr iaxàéòaéà¦¨§¨
,eäìm`dàáé÷ò éaøy dlik` ixeqi` x`yadlek äøBzä ìëa §©¦£¦¨§¨©¨¨

áéiçîc ,déì àøéáñ ïBòîL éaøkelit` zewlnalke`eäMî §©¦¦§§¦¨¥¦§©¥§©¤
mzq ezrcly meyn ,alg e` dlap oebk ,mixeq`d mixacdn¥

.`edy lkl da dpeekd ,dxezay 'dlik`'ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
L ìk ,øîBàå ,úBkîì àeäipiqn dynl dkldn reciy dn ¥¨¤§©§

,zifka dlik` ixeriyy,ïaø÷ ïéðòì àlà úéfk eøîà àìlke`dy Ÿ¨§©©¦¤¨§¦§©¨§¨
aiig epi`e ,[zxka mpecfy oeik] z`hg aiig mc e` alg bbeya¥
mb `id efy xyt`e .`edy lka aiig zewln la` .zifka `l`
,`edy lka elit` `id dxez ly dlik`y oeike ,`aiwr iax zrc
lka elit` envr z` xqe` ,lk`i `ly raypdy eil`n oaen

.`edy
àîìòa éâBìtéà éòác àeä ïéãáez` rinydl did ie`xe ± §¦§¨¥¦§¥§¨§¨

,dxezay dlik` ixeqi` x`ya opaxe `aiwr iax ly mzwelgn
àëä ébìtéî à÷c éàäåmzwelgn z` `pzd rinydy mrhde ± §©§¨¦©§¦¨¨

,dreay oiprl ,o`k `weecáb ìò óàc ,ïðaøc ïçBk EòéãBäì§¦£¨§©¨¨§©©©
cdreayaå ìéàBä øîéîì àkéàdid m`Løôî`ly ezreaya §¦¨§¥©¦§§¨¥

did ,`edy lk lk`iáéiça mb okl ,`edy lk lríúñyxit `ly] ©¨§¨
[lk`i `l dnkáéiç énð'dlik`' lr ezrc oi`y meyn ,`edy lka ©¦©¨

`id 'dlik`'y ,mc` ipa oeylk `l` ,[zifka `idy] dxezd ly
.`edy lka s`c ïì òîLî à÷e ok mixne` oi`éøèôzegta opax ¨©§©¨§¨§¦

,envr lr xac xeq`l `ad mc`y meyn ,dreaya mb zifkn
.dxezay mixeqi`d xeriy itk xeq`l ezrc

:wtqd ly ipyd cvd z` zyxtn `xnbdàîìòa àîìc Bàx`ya ¦§¨§¨§¨
dlik` ixeqi`déì àøéáñ ïðaøklr aiigzn epi`y `aiwr iaxl §©¨¨§¦¨¥

zifkn zegtàëäådreayaå ìéàBä àîòè eðééädid m`Løôî §¨¨©§©£¨¦§§¨¥
did ,`edy lk lk`i `ly ezreayaáéiçmb ,`edy lk lr ©¨

a raypaíúñ,lk`i `lyáéiç énðezrcy meyn ,`edy lka §¨©¦©¨
.`edy lka s` dzernyn 'dlik`'y ,mc` ipa oeylk dzid

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,epizpyna epipyy ¨§©
.áéiç äfL ,áéiç àeäL ìk ìëBàa eðéöî ïëéä ,àáé÷ò éaøì Bì eøîàc§¨§§©¦£¦¨¥¨¨¦§¥¨¤©¨¤¤©¨

:`xnbd dywnàúéà íàålka aiign `aiwr iaxy epyi m`e ± §¦¦¨
,oerny iaxke `edy lk lr dxezdeäì àîéì,mdl xn`iìëa àðà ¥¨§£¨§¨

.éì àøéáñ ïBòîL éaøk dlek äøBzägken ,ok aiyd `ly oeike ©¨¨§©¦¦§§¦¨¦
.oerny iaxk xaeq epi`y

`ed j` ,ok aiydl did leki zn`a :dgec `xnbdïðaøc íäéøáãì§¦§¥¤§©¨¨
eäì øîà÷lr aiyd ±,mzhiy itl elit` mdixacéãéãì ¨¨©§§¦¦
[izhiyl-],éì àøéáñ ïBòîL éaøk dlek äøBzä ìëaheyte §¨©¨¨§©¦¦§§¦¨¦

la` .`edy lka xq` ,lk`i `ly raypdyàäéî éì eãBà eëãéãì§¦§¦¦¨
lr il eced ,zifkn zegt aiig epi` dxezd lkay ,mkzhiyl mb ±

y ,dreaya mipt lkå ìéàBädid m`Løôî,`edy lk lk`i `ly ¦§§¨¥
didáéiçraypa mb okl ,`edy lkaíúñlk`i `lyáéiç énðlka ©¨§¨©¦©¨

.`edy.àì ,ïðaø déì eøîàå§¨§¥©¨¨Ÿ
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àzdpyna epipy(:cl xifp),éaø ¨§©©¦

,ïééa Bzt äøML øéæð ,øîBà àáé÷ò,ztd on wlga oiid btqpeLéå £¦¨¥¨¦¤¨¨¦§©¦§¤
úéfk óøöì éãk daoecip `edy] betqd on ,ztd iwlg ipy oia yie ± ¨§¥§¨¥©©¦

,zg` zaa xifpd mlk`e ,zifk xeriy ,betq epi`yne [ynn oiik
áéiçixeqi`a `id dkldy ,otbdn `vein zifk lke`d oick zewln ©¨

.exeriy z` milyne xeqi`l sxhvn xzidy ,xifpCzòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨
àîìòa`aiwr iax dxezd ixeqi` lka,déì àøéáñ ïBòîL éaøk §¨§¨§©¦¦§§¦¨¥

,óøöì éì änì`aiwr iax jgxk lr `l` .aiig `edy lka `ld ¨¨¦§¨¥
lk lr aiig ,dreaya wxe ,zifka `l` aiig epi`y ,opaxk xaeq

.mc` ipa oeyl xg` jldy meyn `edy
:ztqep di`xãBòåc ,xacl di`xïðzonwl dpyna(:ak),äòeáL §§©§¨

áéiç ,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå ,ìëBà àlLoaxw ¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦©¨
,dreayøèBt ïBòîL éaøåxeqi` lr dlg dreay oi`y meyn §©¦¦§¥

.xg` dxezda ïðéåäå,da epzpe ep`ype ±éànà[recn-]áéiçmeyn ©£¦©¨©©©¨
`lde ,dreayd dlg ji` ,minkgl dreayàeä éðéñ øäî òaLeî§¨¥©¦©

.zeliap lk`i `ly,(eäééåøz) éøîàc ïðçBé éaøå ìàeîLe áøoeik ©§¥§©¦¨¨§¨§¦©§©§
xaecn dpyna o`kyììBëaezreayaíéøác íò ïéøzenä íéøác §¥§¨¦©¨¦¦§¨¦

,ïéøeñàädreaydy jezn ,rnyna lkde 'lke` `l' mzqa xn`y ¨£¦
.mixeq`d mixacd lr ok mb dlg mixzend mixacd lr dlgLéøå§¥

,øîà Lé÷ìmixac ezreaya llek `edy meyn mrhd oi` ¨¦¨©
e ,mixzendéà[oi`e-]àöBî äzàlke`a dreay meyn aiigziy ¦©¨¥

,zetixhe zeliapàlàzegt lk`i `ly raypykdfay ,zifkn ¤¨
xace ,dreayd dlge ,dliap xeqi` meyn ipiq xdn rayen epi`

ievn dféà[e`-]Løôîalk`i `ly ezreayaå ,øeòéL éöçdf ¦¦§¨¥£¦¦§
ïðaøc àaélà,yexita ok xn` m` `l` `edy lka xq`p epi`yéà ©¦¨§©¨¨¦

lk`i `ly raypa ,z`f `ven dz`y [e`-]éaøc àaélàå ,íúña¦§¨§©¦¨§©¦
íãà øîàc àáé÷òlk`i `ly raypy.àeäL ìëa Bîöò øñBà £¦¨§¨©¨¨¥©§§¨¤

:`xnbd dgiken o`kneCzòc à÷ìñ éàåcàîìòa`aiwr iaxéaøk §¦¨§¨©§¨§¨§¨§©¦
,déì àøéáñ ïBòîLlr `ldàeäL ìkdliapnãîBòå òaLeî énð ¦§§¦¨¥¨¤©¦§¨§¥

,àeä éðéñ øäî`edy lk lr dlg dreayy yiwl yix xn` ji`e ¥©¦©
.dliapndðéî òîL åàì àlàyix ixacn cenll yi i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
c yiwlàîìòa`aiwr iax ,dxezd ixeqi` lka,déì àøéáñ ïðaøk §¨§¨§©¨¨§¦¨¥

.zifka `l` mpi`ydpéî òîL.ok gken ok` ± §©¦¨
:epizpyna epipy'åë eðéöî ïëéä àáé÷ò éaøì Bì eøîàlk lke`a ¨§§©¦£¦¨¥¨¨¦

.aiig dfy aiig `edy `edy:`xnbd dywnåikàìaiigy ep`vn §Ÿ
,`edy lkaäìîð éøäå[dziixak dnily `idy dphw dixa lk e`] ©£¥§¨¨

epipyy enke ,zifkn dzegt `idy s` zewln aiig dze` lke`d
zekna(.bi)ie`x ,zifkn dzegt dlik` lr aeig ep`vny oeike .

zlik` elit` xeq`l ,'lke` `ly dreay' xne`d zrcy xnel
.`edy lk:`xnbd zvxznéðàL äiøa`ed dixa ,xnelk ,[dpey-] §¦¨¨¦

lk xeriya dixa lke`dy s`e ,envr ipta cnere cgein oipr
mixqe`d mc` ipa zrc lr rityn df xac oi` ,aiig ,`edy

.dreaya dlik`
:aey dywn `xnbdéøäålke`a ep`vnLc÷älk` m` s` aiigy ©£¥¤§¥

.dhext dey didiy calae zifkn zegt:`xnbd zvxznïðéòa àä̈¨¦©
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zereay(iyily meil)

:dpynd jyndn dywn dinxi iaxàôéñ àîéàepipyy(.hk)efi` ¥¨¥¨
cenrd lr xn` ,mc`l recid z` zepyl rayp ,`ey zreay `id

,'eke adf ly `edy oa` lydðBãæ ìò ïéáéiçL àåL úòeáL àéä Bæ¦§©¨§¤©¨¦©§¨
øeèt dúââL ìòå úBkîxn`pe .oaxwn,'àéä Bæ'dreayay rnyn ©§©¦§¨¨¨¦
,zewlnn xeht zxg`éèeòîì åàì éàî .éàî éèeòîìoi` ike ± §©¥©©¨§©¥

y dreay hrnl dpynd zpeeké÷ì àìc ,ézìëà àìå ézìëà± ¨©§¦§Ÿ¨©§¦§Ÿ¨¥
'`eXl' miyxec oi`y meyn mrhde ,dwel epi`y(f k zeny)dxzid ©¨§

.zewln aeigl xwy zreay zeaxl
:eda` iax uxzn.àìy dpynd yexit `l`àéä Bædreaydìòc Ÿ¦§©

ìáà ,ïaøwî øeèt dúââLy dreayå ézìëày dreay okàì ¦§¨¨¨¦¨§¨£¨¨©§¦§Ÿ
áéiçîc ,àéä àáé÷ò éaøå ,ïaø÷ áéiç dúââL ìò ,ézìëà(.dk onwl) ¨©§¦©¦§¨¨©¨¨§¨§©¦£¦¨¦¦§©¥

iehia zreay lr oaxwì.àaäìk øáòL §¤¨©§§©¨
:dinxi iax dywnúøîà àälirl(`"r)y,àéä ìàòîLé éaø àLéø ¨¨§©¥¨©¦¦§¨¥¦

ike ,xaryl dreaya oaxwn xhetyéaø àôéñå ìàòîLé éaø àLéø¥¨©¦¦§¨¥§¥¨©¦
,àáé÷ò:eda` iax uxzn .`ed lecb wgec `lddlekdpynd lk ± £¦¨¨

àLéøå ,àáé÷ò éaø(:fk)`id ef ,ef xkik lke` `ly dreay] ©¦£¦¨§¥¨
,[oaxw dzbby lre zekn dpecf lr miaiigyéèeòîì åàìzreay ¨§©¥

oebk xaryl iehia,ïaøwî ézìëà àìå ézìëàlirl izvxizy itk ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¦¨§¨
(`"r),éèeòîì àlày oebk ,dyrn da oi`y `adl dreayìëBà ¤¨§©¥©

ayi seqaleî ,ìëà àìåaeigáéiçéî ïaø÷ ìáà ,úB÷ìnm` dilr §Ÿ¨©¦©§£¨¨§¨¦©©
:dinxi iax dywn .bbeya xaràðL éàîedreaya cgeind dne ± ©§¨

zereay ibeq lk hrnl dpynd zpeeky yxtl yi `lde ,lke`y
lr oiae ,[dpyna zxkfend `idy] lke` `ly dreayn ueg iehia
xeht ,izlk`y dreay lr oiae lk` `le lke`y dreay

:eda` iax uxzn .jixack `le ,zewlnnéà÷ àøazñîoeik ± ¦§©§¨¨¥
`pzd wqere cneryadreayàaäì[lke` `ly]èòîîaeign ¦§©¨§©¥

`id mby dreay zewln,àaäìmb hrnny yxtl dvxz m` la` §©¨
c ok yxtl xazqn ike ,izlk`y dreayàaäìa éà÷eèòîî ¨¥¦§©¨§©¥

ì.øáòL §¤¨©
:epizpyna epipy'åë áéiç ,àeäL ìk ìëàå ,ìëBà àlL äòeáLixac §¨¤Ÿ©§¨©¨¤©¨

:`aiwr iax zhiy zraep dnn dpc `xnbd .`aiwr iaxàéòaéà¦¨§¨
,eäìm`dàáé÷ò éaøy dlik` ixeqi` x`yadlek äøBzä ìëa §©¦£¦¨§¨©¨¨

áéiçîc ,déì àøéáñ ïBòîL éaøkelit` zewlnalke`eäMî §©¦¦§§¦¨¥¦§©¥§©¤
mzq ezrcly meyn ,alg e` dlap oebk ,mixeq`d mixacdn¥

.`edy lkl da dpeekd ,dxezay 'dlik`'ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
L ìk ,øîBàå ,úBkîì àeäipiqn dynl dkldn reciy dn ¥¨¤§©§

,zifka dlik` ixeriyy,ïaø÷ ïéðòì àlà úéfk eøîà àìlke`dy Ÿ¨§©©¦¤¨§¦§©¨§¨
aiig epi`e ,[zxka mpecfy oeik] z`hg aiig mc e` alg bbeya¥
mb `id efy xyt`e .`edy lka aiig zewln la` .zifka `l`
,`edy lka elit` `id dxez ly dlik`y oeike ,`aiwr iax zrc
lka elit` envr z` xqe` ,lk`i `ly raypdy eil`n oaen

.`edy
àîìòa éâBìtéà éòác àeä ïéãáez` rinydl did ie`xe ± §¦§¨¥¦§¥§¨§¨

,dxezay dlik` ixeqi` x`ya opaxe `aiwr iax ly mzwelgn
àëä ébìtéî à÷c éàäåmzwelgn z` `pzd rinydy mrhde ± §©§¨¦©§¦¨¨

,dreay oiprl ,o`k `weecáb ìò óàc ,ïðaøc ïçBk EòéãBäì§¦£¨§©¨¨§©©©
cdreayaå ìéàBä øîéîì àkéàdid m`Løôî`ly ezreaya §¦¨§¥©¦§§¨¥

did ,`edy lk lk`iáéiça mb okl ,`edy lk lríúñyxit `ly] ©¨§¨
[lk`i `l dnkáéiç énð'dlik`' lr ezrc oi`y meyn ,`edy lka ©¦©¨

`id 'dlik`'y ,mc` ipa oeylk `l` ,[zifka `idy] dxezd ly
.`edy lka s`c ïì òîLî à÷e ok mixne` oi`éøèôzegta opax ¨©§©¨§¨§¦

,envr lr xac xeq`l `ad mc`y meyn ,dreaya mb zifkn
.dxezay mixeqi`d xeriy itk xeq`l ezrc

:wtqd ly ipyd cvd z` zyxtn `xnbdàîìòa àîìc Bàx`ya ¦§¨§¨§¨
dlik` ixeqi`déì àøéáñ ïðaøklr aiigzn epi`y `aiwr iaxl §©¨¨§¦¨¥

zifkn zegtàëäådreayaå ìéàBä àîòè eðééädid m`Løôî §¨¨©§©£¨¦§§¨¥
did ,`edy lk lk`i `ly ezreayaáéiçmb ,`edy lk lr ©¨

a raypaíúñ,lk`i `lyáéiç énðezrcy meyn ,`edy lka §¨©¦©¨
.`edy lka s` dzernyn 'dlik`'y ,mc` ipa oeylk dzid

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,epizpyna epipyy ¨§©
.áéiç äfL ,áéiç àeäL ìk ìëBàa eðéöî ïëéä ,àáé÷ò éaøì Bì eøîàc§¨§§©¦£¦¨¥¨¨¦§¥¨¤©¨¤¤©¨

:`xnbd dywnàúéà íàålka aiign `aiwr iaxy epyi m`e ± §¦¦¨
,oerny iaxke `edy lk lr dxezdeäì àîéì,mdl xn`iìëa àðà ¥¨§£¨§¨

.éì àøéáñ ïBòîL éaøk dlek äøBzägken ,ok aiyd `ly oeike ©¨¨§©¦¦§§¦¨¦
.oerny iaxk xaeq epi`y

`ed j` ,ok aiydl did leki zn`a :dgec `xnbdïðaøc íäéøáãì§¦§¥¤§©¨¨
eäì øîà÷lr aiyd ±,mzhiy itl elit` mdixacéãéãì ¨¨©§§¦¦
[izhiyl-],éì àøéáñ ïBòîL éaøk dlek äøBzä ìëaheyte §¨©¨¨§©¦¦§§¦¨¦

la` .`edy lka xq` ,lk`i `ly raypdyàäéî éì eãBà eëãéãì§¦§¦¦¨
lr il eced ,zifkn zegt aiig epi` dxezd lkay ,mkzhiyl mb ±

y ,dreaya mipt lkå ìéàBädid m`Løôî,`edy lk lk`i `ly ¦§§¨¥
didáéiçraypa mb okl ,`edy lkaíúñlk`i `lyáéiç énðlka ©¨§¨©¦©¨

.`edy.àì ,ïðaø déì eøîàå§¨§¥©¨¨Ÿ
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àzdpyna epipy(:cl xifp),éaø ¨§©©¦

,ïééa Bzt äøML øéæð ,øîBà àáé÷ò,ztd on wlga oiid btqpeLéå £¦¨¥¨¦¤¨¨¦§©¦§¤
úéfk óøöì éãk daoecip `edy] betqd on ,ztd iwlg ipy oia yie ± ¨§¥§¨¥©©¦

,zg` zaa xifpd mlk`e ,zifk xeriy ,betq epi`yne [ynn oiik
áéiçixeqi`a `id dkldy ,otbdn `vein zifk lke`d oick zewln ©¨

.exeriy z` milyne xeqi`l sxhvn xzidy ,xifpCzòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨
àîìòa`aiwr iax dxezd ixeqi` lka,déì àøéáñ ïBòîL éaøk §¨§¨§©¦¦§§¦¨¥

,óøöì éì änì`aiwr iax jgxk lr `l` .aiig `edy lka `ld ¨¨¦§¨¥
lk lr aiig ,dreaya wxe ,zifka `l` aiig epi`y ,opaxk xaeq

.mc` ipa oeyl xg` jldy meyn `edy
:ztqep di`xãBòåc ,xacl di`xïðzonwl dpyna(:ak),äòeáL §§©§¨

áéiç ,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå ,ìëBà àlLoaxw ¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦©¨
,dreayøèBt ïBòîL éaøåxeqi` lr dlg dreay oi`y meyn §©¦¦§¥

.xg` dxezda ïðéåäå,da epzpe ep`ype ±éànà[recn-]áéiçmeyn ©£¦©¨©©©¨
`lde ,dreayd dlg ji` ,minkgl dreayàeä éðéñ øäî òaLeî§¨¥©¦©

.zeliap lk`i `ly,(eäééåøz) éøîàc ïðçBé éaøå ìàeîLe áøoeik ©§¥§©¦¨¨§¨§¦©§©§
xaecn dpyna o`kyììBëaezreayaíéøác íò ïéøzenä íéøác §¥§¨¦©¨¦¦§¨¦

,ïéøeñàädreaydy jezn ,rnyna lkde 'lke` `l' mzqa xn`y ¨£¦
.mixeq`d mixacd lr ok mb dlg mixzend mixacd lr dlgLéøå§¥

,øîà Lé÷ìmixac ezreaya llek `edy meyn mrhd oi` ¨¦¨©
e ,mixzendéà[oi`e-]àöBî äzàlke`a dreay meyn aiigziy ¦©¨¥

,zetixhe zeliapàlàzegt lk`i `ly raypykdfay ,zifkn ¤¨
xace ,dreayd dlge ,dliap xeqi` meyn ipiq xdn rayen epi`

ievn dféà[e`-]Løôîalk`i `ly ezreayaå ,øeòéL éöçdf ¦¦§¨¥£¦¦§
ïðaøc àaélà,yexita ok xn` m` `l` `edy lka xq`p epi`yéà ©¦¨§©¨¨¦

lk`i `ly raypa ,z`f `ven dz`y [e`-]éaøc àaélàå ,íúña¦§¨§©¦¨§©¦
íãà øîàc àáé÷òlk`i `ly raypy.àeäL ìëa Bîöò øñBà £¦¨§¨©¨¨¥©§§¨¤

:`xnbd dgiken o`kneCzòc à÷ìñ éàåcàîìòa`aiwr iaxéaøk §¦¨§¨©§¨§¨§¨§©¦
,déì àøéáñ ïBòîLlr `ldàeäL ìkdliapnãîBòå òaLeî énð ¦§§¦¨¥¨¤©¦§¨§¥

,àeä éðéñ øäî`edy lk lr dlg dreayy yiwl yix xn` ji`e ¥©¦©
.dliapndðéî òîL åàì àlàyix ixacn cenll yi i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
c yiwlàîìòa`aiwr iax ,dxezd ixeqi` lka,déì àøéáñ ïðaøk §¨§¨§©¨¨§¦¨¥

.zifka `l` mpi`ydpéî òîL.ok gken ok` ± §©¦¨
:epizpyna epipy'åë eðéöî ïëéä àáé÷ò éaøì Bì eøîàlk lke`a ¨§§©¦£¦¨¥¨¨¦

.aiig dfy aiig `edy `edy:`xnbd dywnåikàìaiigy ep`vn §Ÿ
,`edy lkaäìîð éøäå[dziixak dnily `idy dphw dixa lk e`] ©£¥§¨¨

epipyy enke ,zifkn dzegt `idy s` zewln aiig dze` lke`d
zekna(.bi)ie`x ,zifkn dzegt dlik` lr aeig ep`vny oeike .

zlik` elit` xeq`l ,'lke` `ly dreay' xne`d zrcy xnel
.`edy lk:`xnbd zvxznéðàL äiøa`ed dixa ,xnelk ,[dpey-] §¦¨¨¦

lk xeriya dixa lke`dy s`e ,envr ipta cnere cgein oipr
mixqe`d mc` ipa zrc lr rityn df xac oi` ,aiig ,`edy

.dreaya dlik`
:aey dywn `xnbdéøäålke`a ep`vnLc÷älk` m` s` aiigy ©£¥¤§¥

.dhext dey didiy calae zifkn zegt:`xnbd zvxznïðéòa àä̈¨¦©
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הטשך בעטוד עג



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zereay(iriax meil)

eèBLôézwtqd z` jknéòácwtzqdy ±àáø(a"r onwl)mc` , ¦§§¨¥¨¨
xn`yänëa ,(øôò) ìëàå ,[øôò] ìëBà àlL äòeáL,aiigzi §¨¤Ÿ©¨¨§¨©¨¨§©¨

.`edy lka e` zifkaèBLôzaiig epi`y lirl xen`dnàkéàc ãò ¦§©§¦¨
,úéfkzvxzn .o`kn hyt `le wtqa x`yp envr `ax recne ©©¦

:`xnbdïðéøîà÷ äìéëà øác éãéîa ïðéøîà÷ ékopax exn`y dn ± ¦¨¨§¦©§¦¦§©£¦¨¨¨§¦©
`l` exaic `l ,'aiig `edy `edy lk lke`a epivn okid' dpyna

.[xtra `le] dlik`l mie`xd mixacd iabl
:zeywdl dkiynn `xnbd,úBîðB÷ éøäåef xkik mpew' xcepdy ©£¥¨

dpnn `edy lka envr xqe` ,'ilr(oldl `xnb):`xnbd zvxzn .
éîc Løôîk énð úBîðB÷meyn `ed zenpewa `edy lk lr aeig ± ¨©¦¦§¨¥¨¥

lkl ezpeeky xexa ok m`e ,dlik` my zxkfd `ll xqe`y
,`edy lk lk`i `ly ezreaya yxtn oiprk df ixde ,`edy

.dfn zeywdl oi`y lirl x`azp xaky
:epizpyna epipyïäì øîà,`aiwr iaxàéáîe øaãîa eðéöî ïëéä ¨©¨¤¥¨¨¦¦§©¥¥¦

.ïaø÷ àéáîe øaãî äfL ïaø÷:`xnbd dywnåikàì,ep`vnéøäå ¨§¨¤¤§©¥¥¦¨§¨§Ÿ©£¥
ócâî.exeaic lr z`hg aiigzn bbey did m` ,myd z` 'jxan' ± §©¥

:`xnbd zvxznïðéøîà÷ øñBàå øaãî`aiwr iax xn`y dn - §©¥§¥¨¨§¦©
xeqi` ligny dfk xacnl ezpeek ,oaxw `iane xacn epivn `ly

,exeaicaéàäåwx `l` xeqi` mey lign epi` ,scbnd eli`e ± §©
àèBçå øaãîexeaica.àeä §©¥§¥

:dywne zxfeg `xnbd,øéæð éøäåxq`pe exeaica zexifp lawny ©£¥¨¦
zvxzn .oaxw `ian ezexifp meiqaye ,d`nehe zglbz oiia

:`xnbd,ïðéøîà÷ Bøeac ìò Bðaø÷ àéáîlr dxtkk oaxw `iany ¥¦¨§¨©¦¨¨§¦©
,exeaic lehiaéàäåxifpe ±ïaø÷ àéáî`l` exeaic lehia lr `l §©¥¦¨§¨

éúééî à÷c àeä àøîç déì ééBøzLàìoii ziizya xzen zeidl ± §¦§§¥¥©§¨§¨©§¥
.epaxw `ian `ed

:aey dywn `xnbd,Lc÷ä éøäåixd' xne` deabl utg yicwndy ©£¥¤§¥
lhia m`e ,yicwdy dn z` d`pda xqe` exeaicae ,'ycwd df
:`xnbd zvxzn .dlirn oaxw `ian ,[bbeya] epnn dpdpe exeaic

Bîöòì øñBàcalaïðéøîà÷,mixg` lr `leìk ìò øñBà éàäå ¥§©§¨¨§¦©§©¥©¨
,àeä Blek íìBòä.`aiwr iax eilr xaic `le ¨¨

:cer dywn `xnbd,úBîðB÷ éøä,'mpew ilr ef xkik' xne`dy £¥¨
bbeya dpnn lk` m` ,oaxwk eilr dxeq` xkikd didzy epiide

.ycwdd on dpdp oick ,dlirn oaxw aiig `ld:`xnbd zvxzn
øáñ÷`aiwr iax,úBîðB÷a äìéòî ïéà.ynn ycwd df oi`y ¨¨©¥§¦¨§¨

:mi`pzd ly mzwelgn ote` z` zx`an `xnbdàáø øîà, ¨©¨¨
ú÷Bìçîraypa `weec `id epizpyna minkge `aiwr iax ly ©£¤

,íúñaminkg zrc dfay ,dnk yxit `le lk`i `ly raypy ¦§¨
,zifkn zegta xq`p epi`yLøôîa ìáàs` lk`i `ly ezreaya £¨¦§¨¥

l ,`edy lkìkä éøácelit` aiig.àîòè éàî .àeäL ìëameyn ¦§¥©Ÿ§¨¤©©£¨
y,éîc äiøák énð Løôîaiig zifkn dzegt dixa lke`dy enky §¨¥©¦¦§¦¨¨¥

lk lk`i `ly ezreaya yxtnd ok ,zeaiyg dl yiy mrhn
.envr lr dxq`y ici lr efd dlik`d z` aiygd ,`edy

:`aiwr iaxl minkg micen eay sqep ote`ú÷Bìçî ,àáø øîàå§¨©¨¨©£¤
arayp,ìëBà àlL,zifkn zegta xq`p epi`y minkg zrc dfay §¤Ÿ©

a ìáàrayp,íBòèà àlLlìkä éøácaiig.àeäL ìëazl`ey £¨§¤Ÿ¤§¦§¥©Ÿ§¨¤
:`xnbd,àèéLtmeyn `l` zifk minkg ekixvd `l ixdy §¦¨

ezrc i`ce ,'merh` `l' xn`y o`ke ,'dlik`' oeyl xikfdy
:`xnbd daiyn .`edy lk lr elit`àîéúc eäîmewn did ± ©§¥¨

oeyly xnele zerhlénð ,íBòèéìepi`e] `id dlik` oeyl [ok mb-] ¦§©¦
,[zifka `l` aiigéLðéà éøîàãkxnel miyp`d milibxy enke ± ¦§¨§¦¦§¥

.dxenb dlik`l dfa mzpeeke ,'dn xac merhp'ïì òîLî à÷oi`y ¨©§©¨
.`edy lk znirhl ezpeek `l` ,ok miyxtn

:mlek lr mkqeny sqep ote`,úBòeáLa ú÷Bìçî ,àtt áø øîà̈©©¨¨©£¤¦§
,úBîðB÷a ìáàl ,'ef xkik ilr mpew' xn`ya ìkä éøáczlik`ìk £¨§¨¦§¥©Ÿ§¨

àeäL.zewln aiigøkãî à÷ àìc ïåék énð úBîðB÷ .àîòè éàî ¤©©£¨¨©¦¥¨§Ÿ¨©§©
äìéëàc àîLxeq`l ezrc i`ce ,'dlik`' oeyl xikfd `ly oeik ± §¨©£¦¨

e ,`edy lk s`éîc Løôîãkzlik` xqe`y yxity ink df ixde ± §¦§¨¥¨¥
.aiig `edy ,`edy lk

:`tt ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúBîðB÷ éðL± ¥¦¥§¥¨
mpewa envr lr xq`y zexkik izyïéôøèöîm`y ,zifk xeriyl ¦§¨§¦

j` .zewln aiig ,zifk yi cgiae efn hrne efn hrn lk`ézL§¥
úBòeáL,odilr raypy zexkik izy ±úBôøèöî ïéàel` ,zifkl §¥¦§¨§

.minkg ixac md,úBòeáLk úBîðB÷ ,øîBà øéàî éaøoi`y ©¦¥¦¥¨¦§
.mitxhvnåc ,`tt ax lr dywCzòc à÷ìñ éàzenpewayáéiç §¦¨§¨©§¨©¨

.óøöì éì änì ,àeäL ìëa§¨¤¨¨¦§¨¥
xaecn `ziixaa :uxzl dqpn `xnbdîàc,íðB÷ éìò Bfî äìéëà' ø §¨©£¦¨¦¨©¨

,'íðB÷ éìò Bfî äìéëà`l` aiig epi` ,dlik` oeyl xikfdy oeike £¦¨¦¨©¨
:`xnbd dgec .zifkn zegt dlik` oi`y ,zifkaéànà éëä éà¦¨¦©©

úBôøèöî,diipyl zg`ìéæ óBñ óBñ[jlz-]àøeòéL àkéì àëäì ¦§¨§¦§¨¨¥¨¦¨
,àøeòéL àkéì àëäì ìéæåilr efn dlik`' xn`y oeiky ,xnelk §¦§¨¨¥¨¦¨

zifk zlik` xqe`y xne`k `ed ixd ,'mpew ilr efn dlik` ,mpew
'dlik`' ixdy] dipydn zifk zlik` xqe` oke dpey`xdn
.excp lr xar `l ,zg` xkikn zifk lk` `l m`e ,[zifk dyexit

xaecn `ziixaa :xg` ote`a zvxzn `xnbdäìéëà øîàc§¨©£¦¨
,íðB÷ éìò ïäézMîm` :`xnbd zl`ey .mitxhvny oaen df itle ¦§¥¤¨©¨

okdúååëcxaecn df oirk ±ìëBà àlL äòeáL øîàc ,úBòeáL éab ¦§¨¨©¥§§¨©§¨¤Ÿ©
,ïäézMîdyweïéà éànàzereay,ïéôøèöîxikfd odizy lr ixd ¦§¥¤©©¥¦§¨§¦

.zg` dlik` my
:`xnbd daiyn,ñçðt áø øîàzelik`d oi` zereayay mrhd ¨©©¦§¨

c meyn ,zetxhvnéðàLoipr dpeyy ±úBòeáL,[zenpewd oiprn] ¨¦§
yL CBzî'efne efn lke` `l' oeyla odilr raypy zexkikd izy ¦¤

,úBàhçì úBweìç,ze`hg izy aiig ,efn zifke efn zifk lk` m`y £§©¨
y `id `xaqïéàodizyn zelik`dúBôøèöîla` .zifkl ¥¦§¨§

zexkikd izy z` xq`y xg`ne ,zepaxwl dwelg oi` ,zenpewa
.zifkl etxhvi `ly `xaq oi` ,zg` dlik` mya

:`xnbd dywn,éëä éàefn dlik`'] dlik` oeyla mpew `ivedy ¦¨¦
,epipyy dna dyw ,['mpew ilr efneúBîðB÷ øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨

,úBòeáLk,zetxhvn oi`yúBweìçå ìéàBä ,úBòeáL àîìLa ¦§¦§¨¨§¦©£
úBàhçì,zetxhvn oi`àì éànà úBîðB÷ àlàixde ,zetxhvn §©¨¤¨¨©©Ÿ

.zg` dlik` mya m`ived
:`xnbd zvxznCetéàdpye ,iax ixac z` jetd ±øîBà øéàî éaø ¥©¦¥¦¥

,úBîðB÷k úBòeáL,zetxhvnyñçðt áøãì déì úéìåxaeq epi`e ± §§¨§¥¥¦§©¦§¨
od zetxhvn ,ze`hgl zewelg zereayy s` `l` ,qgpt axk

.zg` dlik` mya exkfedy xg`n
:`tt ax lr `iyewl xg` uexizàtt áø øîà÷ ék ,øîà àðéáø̈¦¨¨©¦¨¨©©¨¨
epiid ,`edy lka aiig zenpeway,úB÷ìî ïéðòìeàéää àéðz ék± §¦§©©§¦©§¨©¦

li`eoiprl xaecn epi` ,zetxhvn zenpewy `ziixaa epipyy dn e
`l` ,dligza epxaqy itk ,zewlnïaø÷ ïéðòì,dlirnïðéòácdfa §¦§©¨§¨§¨¦©

,äèeøt äåL,mpewa zexkik izy xq` m`y ,`ziixaa opax exn`e ¨¤§¨
aiig zewln la` ,bbeya oaxw aiigzdl dhext deyl zetxhvn

.`tt axk `edy lk lr
oaxw aeig oiprl xaecn m` :`xnbd dywnàøîéîìx`ean ± §¥§¨

Y úBîðB÷a äìéòî Lé ïðaø éøáñcdpdpa dlirn yiy myky §¨§¦©¨¨¥§¦¨§¨
dywe ,xcp xeqi`a xeq`d xacdn dpdpa dlirn yi ok ycwdn

àéðúäåxn`y mc` ,jtidlBæ økkk,Lc÷äxeqi`a jka dxq`e §¨©§¨¦¨¤§¥
,xcpdìëàåbbeyaìòî ,Bøéáç ïéa àeä ïéa,dlirn oaxw aiige ©£¨¨¥¥£¥¨©

ycwdk mlerd lk lr dxq`py oeike,ïBéãt dì Lé Cëéôìlekiy §¦¨¤¨¦§
.oilegl z`vei xkikde ycwd miyrp mde ,dzxenz minc zzl

,mc` xn` m`e(éøä) ,Lc÷ä éìò Bæ økkm`àeädlk` envr ¦¨¨©¤§¥£¥
,bbeya,ìòîla` ,ycwdk `id eiably meynBøéáçdlk`yàì ¨©£¥Ÿ

,ìòîlk lr dxeq` dpi`y oeike .eiabl zxzen `idy meyn ¨©
cala d`pd xeqi` `l` ycwd df oi` ,mlerde ,dì ïéà Cëéôì§¦¨¥¨

,ïBéãtmd el` .d`pd ixeqi`l oeict oi`y.øéàî éaø éøác ¦§¦§¥©¦¥¦
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oifge` mipy` cenr ak sc ± iying wxt`nw `aa
'åë èåùôéú.opira zifka inp xtra `nl` ,'ek "epivn okid" oizipzn ipzwcn -éë

ïðéøîà÷.opixn`w dlik` xac icina ,'ek "epivn okid" -úåîðå÷ éøäåmpew" xne`d -

.onwlck ,day `edy lka envr xqe` "ilr ef xkkéîã ùøôîëda xikfn epi`y itl -

.xn`w `edy lk - dlik` myóãâî éøäåopaxc` `aiwr iax biltc ,myd z` jxan -

.oaxw `ian scbn :xn`e (` ,f) zezixkaéøäå
øéæðmeia oaxw `iane ,exeaca xqe`e xacny -

.ezglbzåøåáã ìò.exeac silgdy -éøäå
ùã÷ä`edy z` exeaca xqe`e xacny -

`ian epnn dpdpe exeac silgd m`e ,yicwn

.dlirn oaxwúåîðå÷ éøäå`l` dxq` `ly -

`ianc oizrc `wlq `w epnn lk` m`e ,eilr

.`ed ycwd oeyl mpewdy ,dlirn oaxwïéà
úåîðå÷á äìéòî"'d iycwn" dia opixw `lc -

.mc` lk lv` `ed oileg ixdy ,(d `xwie)åäî
éîð íåòèà àîéúãixn`ck ,`ed dlik` oeyl -

xkcn `lc oeik zenpew" ."icin merhp" iypi`

.opiqxb "inc yxtnck dlik` meyzenpew ipy

.mpewa eilr oxq`y zexkk izy -ïéôøèöî-

.zifkl dfn hrne dfn hrnúåòåáù éúùizy -

.odilr raypy zexkkúåôøèöî ïéàonwle -

itl - dizrc `wlq `zyde .`nrh yxtn

.ef lr dlik` mye ef lr dlik` my xikfdy

úåôøèöî ïéà éàîàxikfd odizy lr ixd -

!zg` dlik` myúåàèçì úå÷åìçù êåúî-

oiprl mizy zeaeyg elld zexkk izyy jezn

lke` `ly dreay" xn` m` ,ef dreaya z`hg

cg` mlrda efn zifke efn zifk lk`e "efne efn

`ly dreay" :[onwl] opzck ,mizy aiig -

- lk`e "oinqek zt oixery zt oihg zt lke`

zxeza dl opiziine ,zg`e zg` lk lr aiig

eaiigl "dl`n zg`l my`i ik dide"n mipdk

"efne efn" inp xn` ike ,'ebe zg`e zg` lk lr

ivg efn lk` ik jkld ,iaiyg zereay izy

la` .zetxhvn oi` xeriy ivg efne xeriy

yi xn`c o`nl zeny`l zewelg oi` zenpew

mlrda dpdpe xfge dpdp m`c ,zenpewa dlirn

,dlirn `cg edlekc ,aiiginc `ed `cg - cg`

onfl dlirnd z` sxiv :(` ,k dlirn) opzck

`cgn elit` - zenlrd ipya m`e ,daexn

d`xzda m` ,zewln oiprl oke .inp ediipin

- ze`xzd ipya i`e ,iwlc `ed `cg - zg`

,xaere xfege xaer ixdy ,ediipin `cgn elit`

lk oii dzey didy xifp :(` ,`k zekn) opzck

l`" el exn` .zg` `l` aiig epi` - elek meid

.zg`e zg` lk lr aiig - dzey `ede "dzyz l`" "dzyzúåîðå÷ë úåòåáùi`c ,`vxzin `l jeti` `lae .qgpt axcl dil zilc ,zewelgc ab lr s`e ,zetxhvn -:uxzn ded

oitxhvn oi` i`n` zenpew oia zereay oia :ol `iyw ded - qgpt axcl dil zil oitxhvn oi` zenpewa xn`c xi`n iax?`zyd la` .zg` dlik` `l` xikfd `l odizy lr ixd

.icin `iyw `l - qgpt axcl dil zile zetxhvn xn`càôô áø øîà éëipzwc sexive .dlirn oaxw oiprl - oitxhvnc `idd `ipz ike .xn`w zewlnl - `edy lk zenpewa -
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זהו עניינה של תורת החסידות – שמגלה ופותחת אצל כל אחד מישראל שיודע אודות האוצרות האין־סופיים שטמונים בפנימיותו, 
שהם בדוגמת ה"מעיין".

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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`ldeàeä éðéñ øäî ãîBòå òaLeî.zeliap lk`i `lyìàeîLe áø §¨§¥¥©¦©©§¥
,éøîàc ïðçBé éaøåxaecny oeikììBëaezreayaïéøzenä íéøác §©¦¨¨§¨§¦§¥§¨¦©¨¦

,ïéøeñàä íéøác íòjezn ,rnyna lkde 'lke` `l' mzqa xn`y ¦§¨¦¨£¦

.xeqi`d lr mb dlg xzidd lr dlg dreaydy,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
e ,mixzend mixac ezreaya llek `edy meyn mrhd oi`éà¦

[oi`e-]àöBî äzàzeliap lke`a dreay meyn aiigziy ©¨¥
,zetixheàlàepi` dfay ,zifkn zegt lk`i `ly rayp m` ¤¨

df xace ,dreayd dlge ,dliap xeqi` meyn ipiq xdn rayen
ievnéà[e`-]Løôîalk`i `ly ezreayaå ,øeòéL éöçdfàaélà ¦¦§¨¥£¦¦§©¦¨

ïðaøcepizpyna(:hi)xeq`l ezrc oi` mzqa rayp m` mzhiyly , §©¨¨
,`edy lk s` xqe`y yexita xn`iy jixve ,`edy lkéà[e`-] ¦

lk`i `ly raypa ,dliap xeqi` lr dlg dreayy `ven dz`y
å ,íúñadføîàc àáé÷ò éaøc àaélà(:hi lirl),íãà`ly raypy ¦§¨§©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨

lk`iBîöò øñBàelit`.àeäL ìëaax ly wtql di`x o`kne ¥©§§¨¤
:iy`øéæð éaâì ïöøç éëc ,àeä éðéñ øäî ãîBòå òaLeîc äìéáð àäå§¨§¥¨§§¨§¥¥©¦©§¦©§¨§©¥¨¦

,àéîc,mc` lkl dliap enk xeq` xifpl ovxgyeixacn x`ean ¨§¨
c yiwl yixàîòè`ed zifkn zegt lr dlg dreayymeyn ©£¨

Léøôc,zifkn zegt lr raypyàäm`,úéækà dézòc ,Léøt àì §¨¥¨Ÿ¨¥©§¥©§©¦
oeekzne df ote`a dlg ezreay oi`y mc` rceiy mixne` oi`e

.dreayd legzy ick zifkn zegta xeq`ldðéî òîLxifpy §©¦¨
.dlg ezreay oi`e ,zifk lr ezrc ,ovxg lk`i `ly raypd

:`xnbd zl`eyéòác èBLôz àlàwtzqdy dn ±àáømc` ,lirl ¤¨¦§§¨¥¨¨
xn`yänëa 'øôò ìëBà àlL äòeáL'e` `edy lka ,aiigzi §¨¤Ÿ©¨¨§©¨
.zifkaèBLôzlirl e`aedy yiwl yix ixacnúéfk àkéàc ãòc ¦§§©§¦¨©©¦

.aiig epi`,àéîc øôòk äìéáð àäcdlik`l die`x dpi`y §¨§¥¨¤¨¨¨§¨
,l`xyilådf lk mrLéøôc àîòèlk lr raypk aygpy mrhd ± §©£¨§¨¥

,ok yxity meyn dliapn `edyàäm`Léøt àìlk lk`i `ly ¨Ÿ¨¥
,`edy,úéækà dézòcdlik`l die`x dpi`y oeiky mixne` oi`e ©§¥©§©¦

:`xnbd dgec .`edy lk lr ezrcàeä äìéëà øa åàì øôò .àìŸ¨¨¨©£¦¨
ììkepi`y xeriya s` xeq`l raypd zrcy xnel mewn yi okle §¨

la` ,dlik` xeriyäìéëà úa äìéáðxeriy da jiiye] `id §¥¨©£¦¨
,[dlik`dååléò òéáøc àeä àéøàåoi`e dilr uaex dix`y `l` ± §©§¨¦§¦©¦¨¨

zxdf`l lyn `ede ,dix`d cgtn dil` axwzdl leki mc`
.dliap zlik` lr dxezd

äðùî
äúLå ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL'dizy mby it lr s` ,bbeya §¨¤Ÿ©§¨©§¨¨

,`id dlik` ly dreay llkaàlà áéiç Bðéàz`hg,úçàmeyn ¥©¨¤¨¤¨
cg` mlrda lk`e xfge lk`y ink `edy.

,'äzLà àlLå ìëBà àlL äòeáL',zereay izy od ixdåm`ìëà §¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤§¨©
.íézL áéiç äúLå§¨¨©¨§©¦

Bðéà ,ïéîñek úôe ïéøBòN úôe ïéhç út ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©§¨©©¦¦©§¦©§¦¥
,úçà àlà áéiç.`id zg` dreay lkdy ©¨¤¨¤¨

áéiç ,ìëàå 'ïéîñek úôe ïéøBòN úôe ïéhç út ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©©¦¦©§¦©§¦§¨©©¨
,úçàå úçà ìk ìòdreay ligdl ezrc ,oine oin lk yxity oeiky ©¨©©§©©

lr xary `vnp ,mlekn lk` m`e ,cg`e cg` lk lr dnvr ipta
.zereay yely

,úçà àlà áéiç Bðéà ,äaøä ïé÷Lî äúLå 'äzLà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ¤§¤§¨¨©§¦©§¥¥©¨¤¨¤¨
.zg` dreay `l` rayp `ly

äúLå 'Láãe ïîLå ïéé äzLà àlL äòeáL',mdnúçà ìk ìò áéiç §¨¤Ÿ¤§¤©¦§¤¤§©§¨¨©¨©¨©©
,úçàådnvr ipta dreay ligdl ezrc ,oine oin lk yxity oeiky §©©

.cg`e cg` lk lr
äúLå ,äìéëàì ïéeàø ïðéàL ïéìëBà ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©§¨©¨¦¤¥¨§¦©£¦¨§¨¨

ì ïéeàø ïðéàL ïé÷Lî,øeèt ,äiúL`l` zllek 'dlik`' oeyl oi`y ©§¦¤¥¨§¦¦§¦¨¨
.dlik`l mie`xd mixacd

,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå 'ìëBà àlL äòeáL'xaer §¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦
,mzxq` dxezdy `l` dlik`l md mie`xy iptn ezreay lr

eáéiç,dreay oaxwòîL éaøåøèBt ïBxeqi` lr dlg dreay oi`y ©¨§©¦¦§¥
.xg` dxez

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112 מ"מעשה אבות" ניתן כוח והוראה, ועד שנמשך במעשה בפועל – על־ידי ה"סימן לבנים" – במעשה בנים.
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zereay(iriax meil)

,ìòî àì Bøéáç ïéáe àeä ïéa ,íéøîBà íéîëçåenvr lr xq`yk oia ©£¨¦§¦¥¥£¥Ÿ¨©
,mlerd lk lr xq`yk oiae cala.úBîðB÷a äìéòî ïéàL éôì§¦¤¥§¦¨§¨

.minkgl zenpewa dlirn yi ,lirl eixacly `piax lr dywe
:`xnbd zvxznCetéà`ziixaa mi`pzd zeny z` jetd ± ¥

,da dpye dpexg`däìéòî ïéàL éôì ,ìòî àì äæ ãçàå äæ ãçà¤¨¤§¤¨¤Ÿ¨©§¦¤¥§¦¨
àì Bøéáçå ìòî àeä íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,úBîðB÷a§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨©©£¥Ÿ

.ìòî.zenpewa dlirn yiy minkg zrc zeziixad izya df itle ¨©
:`xnbd dywn,éëä éà,lirl `ziixaa epipyy ,dyw oiicréaø ¦¨¦©¦

,úBòeáLk úBîðB÷ øîBà øéàîdhext deyl mitxhvn oi`y ¥¦¥¨¦§
.oaxw aiigzdlàlàxi`n iax ixaca wiicpàeä éôBøèöà úBîðB÷ ¤¨¨¦§¨¥

eäa úéà äìéòî àä ,éôøèöî àìc.zenpewaådywøéàî éaø øîàä §Ÿ¦§¨§¦¨§¦¨¦§§¨¨©©¦¥¦
,diipyd `ziixaa.ììk úBîðB÷a äìéòî ïéà:`xnbd zvxzn ¥§¦¨§¨§¨

éãéãì ,eäì øîà÷ ïðaøc ïäéøáãì[izhiyl-]úBîðB÷a äìéòî ïéà §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§§¦¦¥§¦¨§¨
úäéî éì eãBà eëãéãì ,ììkdlirn yiy ,mkzhiyl s` la` ± §¨§¦§¦¦©

aiigzi `l zexkik izy sxiv m`y mipt lk lr il eced ,zenpewa
meyn ,dlirn oaxw,úBòeáLk úBîðB÷c.mitxhvn mpi`eïðaøå §¨¦§§©¨¨

ay meyn ,zereayl zenpew zencl oi`y mixaeqàkéà úBòeáL§¦¨
`xaq,ñçðt áøczetxhvn oi` ze`hgl zewelg ody oeiky §©¦§¨

a la` ,cg` xeriylàkéì úBîðB÷`xaq,ñçðt áøcmpi` ixdy ¨¥¨§©¦§¨
.zeny`l miwelg

mie`x mpi`y mixacl mixeywd mipic dnka zwqer `xnbd
:dlik`l,øeèt ,øôò ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL' ,àáø øîàony ¨©¨¨§¨¤Ÿ©§¨©¨¨¨

,dlik`l mie`xd mixacd `l` zllek dpi` 'dlik`' oeyl mzqd
.ezreay llka did `le dlik` xa epi` xtre

:xtr lk`i `ly raypd oica wtzqn `axéòawtzqd ±,àáø ¨¥¨¨
änëa ,'øôò ìëBà àlL äòeáL'm`d .aiigziàlL' øîàc ïåék §¨¤Ÿ©¨¨§©¨¥¨§¨©¤Ÿ

,'ìëBàc rnyn,úéfkà dézòc,zifkn zegt dlik` oi`yàîìc Bà ©©§¥©©©¦¦§¨
àeä éLðéà éìëàc éãéî åàìc ïåékmiyp`y xac epi` xtry oeik ± ¥¨§¨¦¦§¨§¦¦§¥

xnel yi `l` dlik` ixeriy itl ea oecl oi` ,eze` milke`
aiigzdl ezrcy.B÷éz .àeäL ìëa§¨¤¥

:sqep wtqéòa,àáølka aiig xtr lk`i `ly raypdy xn`p m` ¨¥¨¨
xn`a wtzqdl mewn yi ,`edyïöøç ìëBà àlL äòeáL'ipirxb-] §¨¤Ÿ©©§¨

,'[miapränëam`d .aiigziïåékdlik`n rwten ovxgd oi`y §©¨¥¨
ixnblcixd,úáBøòz éãé ìò ìéëàúîovxgd z` milke`y xnelk §¦§¨¥©§¥©£¤

e lk`nl ie`xd xack aygp ,ok m` ,miaprd mr cgidézòcly ©§¥
raypd,úéækà,dlik` xeriy edfydéðéòa àìc ïåék àîìc Bà ©§©¦¦§¨¥¨§Ÿ§¥¥

éLðéà déì éìëàenvr ipta lk`p ovxgd oi`y ±,eäMnà dézòc ¨§¦¥¦§¥©§¥©©¤
.xtra mixne`y enke.e÷éz¥

:df oiprn wtq cer,éMà áø éòa,mcewd wtqd iabl xn`p m` ¨¥©©¦
wtzqdl yi ,zifk lr ezrc ,ovxg lk`i `ly raypd mc` mzqy

aänëa ,'ïöøç ìëBà àlL äòeáL' øîàL øéæð.aiigziúéfëc ïåéëc ¨¦¤¨©§¨¤Ÿ©©§¨§©¨§¥¨§©©¦
ovxgàeä àúééøBàc àøeqéà`l zifk lr rayi m`e ,xifp iabl ¦¨§©§¨

rayen xaky ,dxez xeqi` lr dlg dreay oi`y ,dreayd legz
xnel ie`x ,ipiq xdn `ed cnereà÷ àøézäà òázLî à÷ ék¦¨¦§§©©¤¥¨¨

òázLîrayp el xzend xacd lr ±,eäMnà dézòãåok` dfay ¦§§©§©§¥©©¤
,ipiqn rayen xifpd oi` ovxg zifkn zegt lry ,dreayd dlg

,úéækà dézòc ,'ìëBà àlL' øîàc ïåék àîìc Bàxeriy edfy ¦§¨¥¨§¨©¤Ÿ©©§¥©§©¦
ixeqi` lr dlg dreay oi`y ,dreay o`k oi` ok m`e ,dlik`

.dxez
:iy` ax ly wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzdpynn di`x ¨§©

,onwl,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦
áéiç,dreay oaxwøèBt ïBòîL éaøålr dlg dreay oi`y meyn ©¨§©¦¦§¥

.xg` dxez xeqi`da ïðéåäåda epzpe ep`ype ±(:bk oldl),áéiç éànà ©£¦©¨©©©¨
,dliap xeqi` lr dreay xeqi` lg ji` ,minkgl dreay meyn

`ldeàeä éðéñ øäî ãîBòå òaLeî.zeliap lk`i `lyìàeîLe áø §¨§¥¥©¦©©§¥
,éøîàc ïðçBé éaøåxaecny oeikììBëaezreayaïéøzenä íéøác §©¦¨¨§¨§¦§¥§¨¦©¨¦

,ïéøeñàä íéøác íòjezn ,rnyna lkde 'lke` `l' mzqa xn`y ¦§¨¦¨£¦

.xeqi`d lr mb dlg xzidd lr dlg dreaydy,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
e ,mixzend mixac ezreaya llek `edy meyn mrhd oi`éà¦

[oi`e-]àöBî äzàzeliap lke`a dreay meyn aiigziy ©¨¥
,zetixheàlàepi` dfay ,zifkn zegt lk`i `ly rayp m` ¤¨

df xace ,dreayd dlge ,dliap xeqi` meyn ipiq xdn rayen
ievnéà[e`-]Løôîalk`i `ly ezreayaå ,øeòéL éöçdfàaélà ¦¦§¨¥£¦¦§©¦¨

ïðaøcepizpyna(:hi)xeq`l ezrc oi` mzqa rayp m` mzhiyly , §©¨¨
,`edy lk s` xqe`y yexita xn`iy jixve ,`edy lkéà[e`-] ¦

lk`i `ly raypa ,dliap xeqi` lr dlg dreayy `ven dz`y
å ,íúñadføîàc àáé÷ò éaøc àaélà(:hi lirl),íãà`ly raypy ¦§¨§©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨

lk`iBîöò øñBàelit`.àeäL ìëaax ly wtql di`x o`kne ¥©§§¨¤
:iy`øéæð éaâì ïöøç éëc ,àeä éðéñ øäî ãîBòå òaLeîc äìéáð àäå§¨§¥¨§§¨§¥¥©¦©§¦©§¨§©¥¨¦

,àéîc,mc` lkl dliap enk xeq` xifpl ovxgyeixacn x`ean ¨§¨
c yiwl yixàîòè`ed zifkn zegt lr dlg dreayymeyn ©£¨

Léøôc,zifkn zegt lr raypyàäm`,úéækà dézòc ,Léøt àì §¨¥¨Ÿ¨¥©§¥©§©¦
oeekzne df ote`a dlg ezreay oi`y mc` rceiy mixne` oi`e

.dreayd legzy ick zifkn zegta xeq`ldðéî òîLxifpy §©¦¨
.dlg ezreay oi`e ,zifk lr ezrc ,ovxg lk`i `ly raypd

:`xnbd zl`eyéòác èBLôz àlàwtzqdy dn ±àáømc` ,lirl ¤¨¦§§¨¥¨¨
xn`yänëa 'øôò ìëBà àlL äòeáL'e` `edy lka ,aiigzi §¨¤Ÿ©¨¨§©¨
.zifkaèBLôzlirl e`aedy yiwl yix ixacnúéfk àkéàc ãòc ¦§§©§¦¨©©¦

.aiig epi`,àéîc øôòk äìéáð àäcdlik`l die`x dpi`y §¨§¥¨¤¨¨¨§¨
,l`xyilådf lk mrLéøôc àîòèlk lr raypk aygpy mrhd ± §©£¨§¨¥

,ok yxity meyn dliapn `edyàäm`Léøt àìlk lk`i `ly ¨Ÿ¨¥
,`edy,úéækà dézòcdlik`l die`x dpi`y oeiky mixne` oi`e ©§¥©§©¦

:`xnbd dgec .`edy lk lr ezrcàeä äìéëà øa åàì øôò .àìŸ¨¨¨©£¦¨
ììkepi`y xeriya s` xeq`l raypd zrcy xnel mewn yi okle §¨

la` ,dlik` xeriyäìéëà úa äìéáðxeriy da jiiye] `id §¥¨©£¦¨
,[dlik`dååléò òéáøc àeä àéøàåoi`e dilr uaex dix`y `l` ± §©§¨¦§¦©¦¨¨

zxdf`l lyn `ede ,dix`d cgtn dil` axwzdl leki mc`
.dliap zlik` lr dxezd

äðùî
äúLå ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL'dizy mby it lr s` ,bbeya §¨¤Ÿ©§¨©§¨¨

,`id dlik` ly dreay llkaàlà áéiç Bðéàz`hg,úçàmeyn ¥©¨¤¨¤¨
cg` mlrda lk`e xfge lk`y ink `edy.

,'äzLà àlLå ìëBà àlL äòeáL',zereay izy od ixdåm`ìëà §¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤§¨©
.íézL áéiç äúLå§¨¨©¨§©¦

Bðéà ,ïéîñek úôe ïéøBòN úôe ïéhç út ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©§¨©©¦¦©§¦©§¦¥
,úçà àlà áéiç.`id zg` dreay lkdy ©¨¤¨¤¨

áéiç ,ìëàå 'ïéîñek úôe ïéøBòN úôe ïéhç út ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©©¦¦©§¦©§¦§¨©©¨
,úçàå úçà ìk ìòdreay ligdl ezrc ,oine oin lk yxity oeiky ©¨©©§©©

lr xary `vnp ,mlekn lk` m`e ,cg`e cg` lk lr dnvr ipta
.zereay yely

,úçà àlà áéiç Bðéà ,äaøä ïé÷Lî äúLå 'äzLà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ¤§¤§¨¨©§¦©§¥¥©¨¤¨¤¨
.zg` dreay `l` rayp `ly

äúLå 'Láãe ïîLå ïéé äzLà àlL äòeáL',mdnúçà ìk ìò áéiç §¨¤Ÿ¤§¤©¦§¤¤§©§¨¨©¨©¨©©
,úçàådnvr ipta dreay ligdl ezrc ,oine oin lk yxity oeiky §©©

.cg`e cg` lk lr
äúLå ,äìéëàì ïéeàø ïðéàL ïéìëBà ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©§¨©¨¦¤¥¨§¦©£¦¨§¨¨

ì ïéeàø ïðéàL ïé÷Lî,øeèt ,äiúL`l` zllek 'dlik`' oeyl oi`y ©§¦¤¥¨§¦¦§¦¨¨
.dlik`l mie`xd mixacd

,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå 'ìëBà àlL äòeáL'xaer §¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦
,mzxq` dxezdy `l` dlik`l md mie`xy iptn ezreay lr

eáéiç,dreay oaxwòîL éaøåøèBt ïBxeqi` lr dlg dreay oi`y ©¨§©¦¦§¥
.xg` dxez
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zereay(iying meil)

àøîç ùBøéúå[oii-]áéúëe ,àeäeiabl,'zìëàå'oeyly o`kne §¦©§¨§¦§¨©§¨
.dizy mb zllek 'dlik`'

:`xnbd dgecàîìãålk`pd oiia xacn aezkdéãé ìòmr zaexrz §¦§¨©§¥
,ïBøâéðàzyxtn `xnbd .oii ekezl zzl milibxy lk`n oin `ede £¦¨

:oexbip` ednïBøâéðà ,ìàeîL øa äaø øîàã`edé÷ìéñc àiî± §¨©©¨©§¥£¦¨©¨§¦§¥
e ,oicxz ly liyazïBøâéñkàepiid[é÷ìéL] (é÷ìéñ) eäleëc àiî± ¨§¦¨©¨§§¦§¥

.wxi ly zewly liyaz
:dlik` llka dizyy xg` xewn,á÷òé øa àçà áø øîà àlà¤¨¨©©£¨©©£Ÿ

ïéiáe ïàváe ø÷aa ELôð äeàz øLà ìëa óñkä äzúðå' àëäî¥¨¨§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§©¨¨©Ÿ©©¦
øëMáe,'ebe 'mX Ylk`e LWtp Ll`WY xW` lkaE(ek ci mixac)ixde ©¥¨§Ÿ£¤¦§¨§©§¤§¨©§¨¨

àøîç 'ïéé'[oii-]áéúëe ,àeäeiabl,'zìëàå'llka dizyy ixd ©¦©§¨§¦§¨©§¨
:`xnbd dgec .dlik`.ïBøâéðà éãé ìò énð àëä àîìãåzvxzn §¦§¨¨¨©¦©§¥£¦¨

'oii' dlind ixg` ixdy ,ok xnel xyt` i` :`xnbd,áéúk 'øëL'¥¨§¦
jixvy cnlne ,'oii'l yexit `edeéãéî[xac-],økLîcxnelk ¦¦¦§©¥

:`xnbd dgec .dizy epiide ,xkyn `edy jxca oiidn dpdiy
àîìãå`l` ,[eiptl aezkd] 'oii'l yexit df oi` 'xky' aezky dn §¦§¨

epiide ,`ed envr ipta xacúéìéò÷ äìéáczeyaein mip`z xkik ± §¥¨§¦¦
,zxkyn `id drahae ,dlirw mya mewnn ze`ad cgi zeqegce

àéðúcy odk ,`ziixaa,áìçå Lác äúLå úéìéò÷ äìéác ìëàmdy §©§¨¨©§¥¨§¦¦§¨¨§©§¨¨
mraha mixkyn,áéiç ,ãáòå Lc÷nì ñðëðåzvxzn .zewln §¦§©©¦§¨§¨©©¨

:`xnbdàlàzilirw dliaca 'xky' cinrdl xyt` i`y mrhd ¤¨
c meynøîbdey dxifb ecnly ±,øéæpî 'øëL' 'øëL'xifpa aezky ¨©¥¨¥¨¦¨¦

(b e xacna),'ebe 'dYWi `l xkW unge oii ung xiGi xkWe oiIn'äî ¦©¦§¥¨©¦Ÿ¤©¦§Ÿ¤¥¨Ÿ¦§¤©
ïläl`l` xeq` epi` xifpaïéé,zilirw dliac `le,ïàk óàdn §©¨©¦©¨

epiid 'xky' aezky,ïééxn`py enk xe`iade ,zilirw dliac `le ©¦
,diptl daezkd 'oii' dlind z` zyxtn 'xky' dlindy ,lirl
`le ,dizy epiide ,zexky jxca oiin d`pda xaecny zcnlne
cenll yi ,'zlk`e' df lr xn`py oeike ,oexbip` ici lr ezlik`a

.`id dlik` llka dizyy
:dlik` llka dizyy ,epizpynn di`x `ian `axóà ,àáø øîà̈©¨¨©

àðéðz énð ïðà,dpyna df oic epipy ±ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL' £©©¦§¦¨§¨¤Ÿ©§¨©
.úçà àlà áéiç Bðéà äúLå,z`f rinydl dpynd dkxved recne §¨¨¥©¨¤¨¤¨

,äìéëà ììëa äiúL àîìLa úøîà éàlelk lk`i `ly raypyke ¦¨§©¦§¨¨§¦¨¦§¨£¦¨
okl ,dzyi `ly jkaéøèöéàc ïðéòBîLàì àpúì déì Clk` m` ¦§§¦¥§©¨§©§¦©§

dzyeúçà àlà áéiç Bðéà.dreay lr xar eziizya mby s`àlà ¥©¨¤¨¤¨¤¨
,äìéëà ììëa åàì äiúL úøîà éàlr xaer epi` dzeyyke ¦¨§©§¦¨¨¦§¨£¦¨

xn`y mc`l dnec df ixdy ,dyw ,dreayd'ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©
åjk xg`éøèöéà éî ,äëàìî äNòå ìëàïðéòBîLàì Cjixv ike ± §¨©§¨¨§¨¨¦¦§§¦§©§¦©

rinydl.úçà àlà áéiç Bðéàcdizyy epizpynn gken `l` §¥©¨¤¨¤¨
.dlik` llka

:iia` dywnéiaà déì øîà,`axléàî àlà,xne` dz` dn `l` ± ¨©¥©©¥¤¨©
àôéñ àîéà ,äìéëà ììëa äiúLly `tiqd z` xen` ok m` ± §¦¨¦§¨£¦¨¥¨¥¨

,dze` x`ae dpynd,äúLå ìëàå 'äzLà àlLå ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤§¨©§¨¨
,íézL áéiçizy ody meyn ,dizy lr zg`e dlik` lr zg` ©¨§©¦

,dywe .zereaydéì øñzéà ,'ìëBà àlL' øîàc ïåékmbäiúLa ¥¨§¨©¤Ÿ©¦§©¥¦§¦¨
e ,[dlik` llka dizyy]øîà ékjk xg`áéiç éànà 'äzLà àlL' ¦¨©¤Ÿ¤§¤©©©¨

ixde ,dipyd dreayd lr mbøîà eléàdreay'éøz 'äzLà àlL ¦¨©¤Ÿ¤§¤§¥
éðîéæ,minrt izy ±ézøz áéiçéî éîixde ,zepaxw ipy aiigzi ike ± ¦§¥¦¦©©©§¥

.dreay lr dlg dreay oi`
:`ax uxzndéì øîà,iia`l `ax,íúäxaecn ,`tiqaøîàc ¨©¥¨¨§¨©

dreay'øãäå 'äzLà àlLe siqed jk xg`e ±øîàe','ìëBà àlL ¤Ÿ¤§¤©£©¨©¤Ÿ©
s`y meyn ,zereay izy eilr zelg df ote`ayììëa äiúLc¦§¦¨¦§¨

,àúéà äìéëàla`,àúéì äiúL ììëa äìéëà`ly' xn`yke £¦¨¦¨£¦¨¦§¨§¦¨¥¨

rayidle siqedl `ed lekie ,cala dizya `l` xq`p `l 'dzy`
.lk`i `ly

dlik`l dizy micwd m` `weecy df itl `vnp :`xnbd dywn
,mizy aiigìëàå 'äzLà àlLå ìëBà àlL äòeáL' øîà ìáà£¨¨©§¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤§¨©
éàî ,äúLåy .oicd edn ±éðúcà éëä éà .úçà àlà áéiç Bðéàm` ± §¨¨©¥©¨¤¨¤¨¦¨¦©§¨¥

a `pzd dpyy mewna ok,àLéøxn`y mc`'ìëBà àlL äòeáL' ¥¨§¨¤Ÿ©
éðúéì ,úçà àlà áéiç Bðéà ,äúLå ìëàåztqeza zepyl el did - §¨©§¨¨¥©¨¤¨¤¨¦§¥

xn` m` elit`y ,yecig'äzLà àlLå ìëBà àlL äòeáL'lk`e §¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤
dzyedéãeçì 'ìëBà àlL' ïkL ìëå ,úçà àlà áéiç Bðéà,[cala-] ¥©¨¤¨¤¨§¨¤¥¤Ÿ©§¥

.zg` `l` aiig epi`
:`xnbd zvxznéðz÷ãk íìBòì àlà`idy itk ayiizz `tiqd ± ¤¨§¨¦§¨¨¥

,dizy jk xg`e dlik` xikfdy ,diepyådf itl dywedy dn §
`l' siqenyke ,dizy mb dfa dlelk 'lke` `l' xn`y oeiky

c uxzl yi ,dreay lr dlg dreay oi` 'dzy`àëä éðàL± ¨¦¨¨
y ,o`k xacd dpeyyøãäå 'ìëBà àlL' øîàc ïåékaeye ±øîà ¥¨§¨©¤Ÿ©©£©¨©

øîàc äìéëà Cäc dézòcà élb ,'äzLà àlL'ezrc z` dfa dlib ± ¤Ÿ¤§¤©¥©©§¥§©£¦¨§¨©
,xikfdy ef dlik`yàéä àúãéøb äìéëà`l` da oeekzd `l ± £¦¨§¥§¨¦

,dizy xeq`l siqedyk jkitle ,dizy llk `le ,cegl dlik`l
.dreay lr dreayk dpi`e ,`ed ycg xac

:ztqep di`x `iadl dqpn iy` axénð ïéúéðúî ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¦¦©¦
à÷éãepipyy ,dlik` llka dizyy wiicl yi ok mb epizpyna ± ©§¨

ïé÷Lî äúLå äìéëàì ïéeàø ïéàL ïéìëBà ìëàå ,ìëBà àlL äòeáL§¨¤Ÿ©§¨©¨¦¤¥§¦©£¦¨§¨¨©§¦
ì ïéeàø ïéàL.øeèt ,äiúLmiwyn ziizy lr xeht epi`y rnyne ¤¥§¦¦§¦¨¨

,dizyl mie`x mpi`y meyn `l`àäeid m`éànàå ,áéiç ,ïéeàø ¨§¦©¨§©©
e ,llk dizy lr aiigzi,øîà÷ 'ìëBà àlL äòeáL' àälr `l` ¨§¨¤Ÿ©¨¨©

:`xnbd dgec .`id dlik` llka dizy jgxkàîìczpeek ¦§¨
dpyndézøz øîàc,mixac ipy ±àlL äòeáL ,ìëBà àlL äòeáL §¨©©§¥§¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ
,äzLào`kny `vnp .dizy lr aiigzdl `ed ie`x jk meyn wxe ¤§¤

.dlik` llka dizyy wiicl oi`
:epizpyna epipy'åë ïéhç út ìëàå ìëBà àlL äòeáLoixery zte §¨¤Ÿ©§¨©©¦¦

lr aiigzny mrhd .zg`e zg` lk lr aiig ,lk`e ,oinqek zte
`ed d`xn ,dnvr ipta zt oin lk yxity oeiky ,zg`e zg` lk

oine oin lk lr dnvr ipta dreay ligdl ezrcay`xnbd .
:ef `xaq lr dywnàîìãåliaya epi` ,oine oin lk hxity dn §¦§¨

`l` ,cg`e cg` lk lr dnvr ipta dreay ligdløèôéîì§¦§©
éúà÷ àúééðøçàî déLôðmixacn envr z` xehtl liaya ± ©§¥¥©£¨§¨¨¨¨¥

lka xq`p did 'lke` `ly dreay' xne` did m` ixdy ,mixg`
zvxzn .xeq`l ezrcy mipind z` yxtl jxved okle ,milke`d

,ezpeek z` x`al liaya m` :`xnbdøîéîì déì äåädreay' £¨¥§¥©
lke` `ly,'ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç'zt' 'zt' 'zt' siqedy dnne ¦¦§¦§§¦

.zg`e zg` lk lr dreay ligdle ,odipia wlgl ezrcy gken
'oinqeke oixery oihg' wx xne` did m` :`xnbd dywnàîìãå§¦§¨

xq`y eixacn rnzyiñBëìzt zlik` la` ,dhg ipirxb qeqkl ± ¨
oi`e ,'zt' zlin xikfde ,yexit siqedl `ed jxved okle ,xq` `l

:`xnbd zvxzn .zereay dnkl wlgl liaya dføîéîì déì äåäc©£¨¥§¥©
jk liaya,'ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç út'cg` lka 'zt' xikfd dnle ©¦¦§¦§§¦

.wlgl liaya jgxk lr `l` ,cg`e
'oinqeke oixerye oihg zt' xne` did m` :`xnbd dywnàîìãå§¦§¨

y rnzyiïéhç út`el xeqïéîñeëå ïéøBòN ,ìBëàìel xeq`,ñBëì ©¦¦¤¡§¦§§¦¨
:`xnbd zvxzn .cala oihg lr `l` zaqen 'zt' zlin oi`y

,'ïéîñek ìLå ïéøBòN ìLå ïéhç út' øîéîì déì äåäcxn`y oeiky ©£¨¥§¥©©¦¦§¤§¦§¤§¦
lka 'zt' xikfd dnle ,lkd lr zaqen 'zt' dliny oaen 'lye'

.wlgl liaya jgxk lr `l` ,cg`e cg`
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oifge` mipy` cenr bk sc ± iying wxt`nw `aa
ïåøâéðà éãé ìò àîìãåoexbip` eiptl e`iad :dviac `ztqeza `ipzck ,lk`n oin `edy -

e` :i`ncc `ztqeza `ipzck ,oii okezl zzl oilibxe .miwegy oiltlt odilre oexbiqk`e

.oexbiqk`e oexbip` jezl oii znexzà÷ìéñã àéî.oicxz ly liyaz -é÷ìù åäìåëã àéî
.wxi ly zewly -øëùîã éãéî.zexky jxc ,xnelk -àîìãoii` e`l `xwc "xkye" -

`idy ,xn`w zilirw dliac `l` ,i`w

.dnewn my lr "zilirw" !zxkynéîð ïðà óà
àðéðú.dlik` llka dizyc -éîð ïéúéðúî
à÷éã.dlik` llka dizyc -øèôéîì àîìãå

øîà÷ àúééðøçàî äéùôðlr aiig ipzw i`n` -

zg`e zg` lk?e`l - edl yixtc i`d `nlc

diytp xhtinl `l` ,iz`w zereaya iyet`l

"lke` `l" xn` i`c ,mixg` mixacn dreaya

!milke`d lka xq`p did mzqøîéîì äéì äåä
xn` ike ,"oinqeke mixerye oihg lke` `ly" -

.wlgl - "zt" "zt"ñåëì àîìãåi` ,xnelk -

oihg qqek `di `ly rnyn ded ikd xn`

.lke` did ztd la` ,ody zenkäéì äåä
ïéøåòù ìùå ïéèç úô øîéîìxn`c oeikc -

.i`w zt` - "lye"
àîìãå
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.opaxcn `l` `ziixe`cnàúllka e`l dizy i`e - ezye ilk`e ilf`e icin merhpe

`gip "ezye ilf`" `l` iqxb `lc mixtqd itle .dizyd mb xikfdl odl did `ed dlik`

dlik`l exw eed mpeyla `ny :xnel yie ?dlik` lv` dnirh oipr dn :xn`z m`e .ith

.dnirh

úéòáéà`nw wxt seqa - 'ek `xw `ni`

epyiy lk" iab (a ,dl) oiyecwc

:dnize .zenewn dnka oke ,ikd xn` "dzgyda

wxta jixt ikdc ?`xw il dnl ,`xaq `ki`c oeik

oipn :`ped ax xn`c `d iab (` ,ak) zeaezkc ipy

?`xw il dnl ,xizdy dtd `ed xq`y dtdl

:wlgl yie !dl ixy `ed dxq` `ed ,`ed `xaq

jixve ,jk lk dheyt `xaqd oi`y mixac yic

.`xaqd eprinydl weqtd

àäåon xcepd :xn`cde - `ed `xng yexiz

oiia xzene dwizn ipin lka xeq` yexizd

:ipyne ,dl jixt (a ,er) `neic `xza wxta -

.mc` ipa oeyl xg` jld mixcpaøîâxky xky

lk`a aiignc dcedi iaxl :xn`z m`e - xifpn

"xky" xnb `le ,ycwnl qpkpe zilirw dliac

yie ?dlik` llka dizyc dil `pn ,xifpn "xky"

,inp i` .lirl xn`wc `xaqn dil `wtpc :xnel

itl ,"xky" "xky" xnb `l `wec ycwn iab

(i `xwie) aizkck zrcd sexiha dlz aezkdy

zvw `ed `xaq jkitle ,"zexedle licadl"

sili xyrn oiprl la` .mixkyn x`y zeaxl

`pzc `ail`c ,zvw rnyn oke .xifpn xity

,dcedi iax epiidc ,zilirw dliac lk`a aiignc

`l inp `zyde .xifpn "xky" "xky" xnbc wiqn

slil xifpn "xky" "xky" xnbc` :dywiz

.ziyixtck `ed `xaqc ,ip`y mzdc .ycwnn

opitli ik `dc ,opiywn `xnegl :yxtl oi` la`

sqka zgwp zilirw dliac jgxk lr ,xifpn inp

cere .`ed rwxw ilecibe ixtn ixt `dc ,xyrn

dlik` llka dizyc sili dcedi iaxc :xnel yi

,"elk`z `l mc lke" aizkcn ,inlyexia silick

ipy wxt `ztqez) `ipzde - yxwya i`e

.dwyn `le lke` `l epi` yxwy mc :(zexdhc

.dlik` eze` d`xw dxezde ,`edy enk `l`

øëù`kd :ipyn `l i`n` :xn`z m`e - xifpn

.zilirw dliac epiid xkyc zxn` zivn `l

lka" wxta xn`ck ,`wtp epwpw ab` oiinc

"xkya" `pngx azk i`c (a ,fk oiaexir) "oiaxrn

`l epwpw ab` oii ,oi` zilirw dliac `pin` ded

oky lk ,rnyn epwpw ab` oii `pngx azk -

ikixv `de ?uingdyn cnz "xkya"ne ,owpw ab` "oiia"ne ,dizfib ab` "o`va"ne ,exer ab` "xwaa"n mzd yixc ikidc :dyw cere !uingdyn cnzl "xkya"c `xw xzii`e ,zilirw dliac

rwxw ilecb `pin` ded "oiia" azk i`e ,`l rwxw ilecb oi` miig ilra `pin` ded "xwa" `pngx azk i`c ,ihxt ixz jixv jytp dnne .'ek ixtn ixt yxetn hxtd dn :mzd yxcck yxtl

`ny - ihxt drax` azkcne ,"xkye oii o`ve xwa" azkinl ivn dedc ,yixcw o"iziac xeziin mzdc :xnel yie !dwprd iab (` ,fi) oiyecwc `nw wxta opikxvn ikdc ,`l miig ilra oi`

c mey,zilirw dliacl "xkya"c z"ia yxcnl mzd ira ded ikide :xn`z m`e .zilirw dliac ded `lc hxtl iz`c ,jixhvi`c ,diteb xky yixc `kde .ihxt ipya ibq ded `lc yi xa

diteb "xky" opiyxc ded "xky" "xky" e`l i`c `kd rnyn `d ?zilirw dliac epiidc xninl ivn ikid ,cere !rwxw ilecibe ixtn ixt iedc ,llke hxte llkn dil wetiz ?ieaix jixv dne

?"xky" "xky"c dey dxfb `kd il dnl :xn`z m`e .zaxern dpi`y dliaca `kde .uingdy cnzn ith aiyg ikd elit`e ,mina zaxern dliaca ixii` mzdc :xnel yie !zilirw dliacl

icin opira `lc ,oexbip` ici lr dil lik`c xninl ivn ,`wtp o"iziac ieaixnc oeikc :xnel yie !"zlk`e" `pngx xn`e ,uingdyn cnz mzd opiaxncn dlik` llka dizyc dil wetiz

eze` oixey `l` ,dlik`l ifg `l `nlcc :xnel yie !"zlk`e" azk ikdle ,yexw oiia ixiin `nlc :xn`z m`e .zefibe xere owpw` i`w `lc ,rcz .`ieaix` i`w `l "zlk`e" ,inp i` .xkync

.oizeye minaéîdreay" :ipzinl dil ded ok m`c :xnel yie !dlik` llka e`l dizyc ,opireny`l `z` dteb `id `nlce :xn`z m`e - 'ek dk`ln dyre lk` opireny`l jixhvi`

.cg` mlrda lk`e lk` enk ,zg` `l` aiig epi` dlik` llka ded elit`c ,dlik` llka dizy oi`c dpin wcinl `kil `zyd la` .xeht dzye "lke` `lyïåâëdzy` `ly xn`c

iab (a ,ck) onwl xn` `peeb i`dkc ,dizy` inp `liig - dlik`` `ziixza dreay `liigc ebinc ,inp ipnif ixz dzy elit` ?dzye lk` `ixi` i`n ok m` :xn`z m`e - lke` `lye

ikd xza razyi` ikc dizrc` ilb `yixa "dzy` `ly dreay" xn`c oeik ,inp i` .hwp ikxit ixzn cgc :xnel yie !"miapre mip`z lke` `ly" xn`e xfge "mip`z lke` `ly dreay"

.dizrc` ilb dlgz "lke` `ly dreay" xn` elit` :wiqn seqale .razyi` `zcixb dlik``äìéëàsilie ,zilirw dliac daxnc lirlc `pzl :xn`z m`e - opixn` `l dizy llka

miwync oixkyn x`y meyn "zyz l`"c `ed `xaq ,xwir `id dlik`c oeik :xnel yie !dizy llka dlik` `nl` ,"zyz l`" `pngx xn`e oixkyn x`y zeaxl xkyn (a ,bi) zezixka dl

.jpd` iedc icin ,`xaqn opiaxn zilirw dliace ,"zyz l`" aizk ikdle ,alge yac enk oixkynd oiwyna `l` ixii` `l xky ,inp i` .diazkàîìã`w `ziipxg`n diytp xhtinl

`nlrac ab lr s` .ipixg`a xqzin `l mipind el`a `l` envr xeq`l eala oi`y oeik ,mzq "lke` `ly dreay" xn` elit`c .`ziipxg`n diytp xhtnl ira `l `d :xn`z m`e - oiekin

lc mlerl zelbl devn mewn lknc :xnel yie !onwl zvw rnyn oke ,mixac oiied xzeq oi`c `kid la` ,eita `iveny dn xzeq alac `kid epiid ,mixac opi` alay mixacdiytp xhtin

.iraw ipixg`n
adxqna

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

."zìëàå" áéúëe ,àeä àøîç LBøéúå¯ìò àîìãå §¦©§¨§¦§¨©§¨§¦§¨©
ïBøâéðà :ìàeîL øa äaø øîàã ,ïBøâéðà éãé¯àiî §¥¨¦§§¨©©¨©§¥¨¦§©¨

ïBøâéñkà ,é÷ìéñc¯øîà àlà !é÷ìéñ eäleëc àiî §¦§¥¨§¦§©¨§§¦§¥¤¨£©
øLà ìëa óñkä äzúðå" :àëäî ,á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¥¨¨§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤
àøîç ïéé ;"øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa ELôð äeàz§©¤©§§©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨©¦©§¨

."zìëàå" :áéúëe ,àeä¯éãé ìò éîð àëä àîìãå §¦§¨©§¨§¦§¨¨¨©¦©§¥
!ïBøâéðà¯.økLîc éãéî ,áéúk "øëL"¯àîìãå ¨¦§¥¨§¦¦¥¦§©¥§¦§¨

äúLå úéìéò÷ äìéác ìëà :àéðúc ,úéìéò÷ äìéác§¥¨§¦¦§©§¨¨©§¥¨§¦¦§¨¨
ãáòå Lc÷nì ñðëðå ,áìçå Lác¯!áéiç¯øîb àlà §©§¨¨§¦§©©¦§¨§¨©©¨¤¨¨©

ïéé ïläl äî ,øéæpî "øëL" "øëL"¯.ïéé ïàk óà ¥¨¥¨¦¨¦©§©¨©¦©¨©¦
àlL äòeáL" :àðéðz éîð ïðà óà ,àáø øîà£©¨¨©£©©¦¨¥¨§¨¤Ÿ

äúLå ìëàå ,"ìëBà¯éà ;úçà àlà áéiç Bðéà ©§¨©§¨¨¥©¨¤¨©©¦
éøèöéà ,äìéëà ììëa äiúL àîìLa zøîààlà áéiç Bðéàc ïðéòeîLàì àpúì déì C ¨§©§¦§¨¨§¦¨¦§©£¦¨¦§§¦¥§©¨§©§¦©§¥©¨¤¨

äNòå ìëàå "ìëBà àlL äòeáL" ,äìéëà ììëa åàì äiúL zøîà éà àlà .úçà©©¤¨¦¨§©§§¦¨¨¦§©£¦¨§¨¤Ÿ©§¨©§¨¨
äëàìî¯éøèöéà éî,éàî àlà :ééaà déì øîà ?úçà àlà áéiç Bðéàc ïðéòeîLàì C §¨¨¦¦§§¦§©§¦©§¥©¨¤¨©©£©¥©©¥¤¨©

àlL äòeáL" :àôéñ àîéà ?äìéëà ììëa äiúLäúLå ìëàå ,"äzLà àlLå ìëBà¯ §¦¨¦§©£¦¨¥¨¥¨§¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤§¨©§¨¨
,äiúLa déì øñúéà "ìëBà àlL" øîàc ïåék ;íézL áéiçéànà "äzLà àlL" øîà ék ©¨§©¦¥¨©£©¤Ÿ©¦§©¥¦§¦¨¦£©¤Ÿ¤§¤©©

àlL" :øîàc íúä :déì øîà ?ézøz áéiçéî éî ,éðîéæ éøz "äzLà àlL" øîà eléà ?áéiç©¨¦£©¤Ÿ¤§¤§¥¦§¥¦¦©©©§¥£©¥¨¨©£©¤Ÿ
.àúéì äiúL ììëa äìéëà ,àúéà äìéëà ììëa äiúLc ,"ìëBà àlL" :øîà øãäå "äzLà¤§¤©£©£©¤Ÿ©¦§¦¨¦§©£¦¨¦¨£¦¨¦§©§¦¨¥¨

¯?úçà àlà áéiç Bðéà ?éàî ,äúLå ìëàå "äzLà àlLå ìëBà àlL äòeáL" øîà ìáà£¨£©§¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤§¨©§¨¨©¥©¨¤¨©©
äúLå ìëàå ,"ìëBà àlL äòeáL" :àLéø éðúcà ,éëä éà¯:éðúéì ,úçà àlà áéiç Bðéà ¦¨¦©§¨¥¥¨§¨¤Ÿ©§¨©§¨¨¥©¨¤¨©©¦§¥

"äzLà àlLå ìëBà àlL äòeáL"¯!déãeçì "ìëBà àlL" ïkL ìëå ,úçà àlà áéiç Bðéà §¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤¥©¨¤¨©©§¨¤¥¤Ÿ©§¥
élb ,"äzLà àlL" øîà øãäå "ìëBà àlL" øîàc ïåék ,àëä éðàLå ,éðú÷ãk íìBòì àlà¤¨§¨¦§¨¨¥§¨¥¨¨¥¨©£©¤Ÿ©©£©£©¤Ÿ¤§¤©¥

øîàc äìéëà Cäc dézòcà¯:à÷éc éîð ïéúéðúî ,éLà áø øîà .àéä àúãéøb äìéëà ©©§¥§¨£¦¨©£©£¦¨§¥¨¨¦£©©©¦©§¦¦©¦©§¨
ì ïéeàø ïéàL ïé÷Lî äúLå ,äìéëàì ïéeàø ïéàL ïéìëBà ìëàå ,"ìëBà àlL äòeáL"äiúL §¨¤Ÿ©§¨©¨¦¤¥§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥§¦¦§¦¨

¯ïéeàø àä ;øeèt¯!øîà÷ "ìëBà àlL äòeáL" àä ?éànàå ,áéiç¯:ézøz øîàc àîìc ¨¨§¦©¨§©©¨§¨¤Ÿ©¨¨©¦§¨©£©©§¥
."äzLà àlL äòeáL ,ìëBà àlL äòeáL".'åë "ïéhç út ìëàå ,"ìëBà àlL äòeáL" §¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ¤§¤§¨¤Ÿ©§¨©©¦¦
!éúà÷ àúééðøçàî déLôð øèôéîì àîìãå¯."ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç" :øîéîì déì äåä §¦§¨§¦§©©§¥¥©£¨¨¨¨¨¨¥£¨¥§¥©¦¦§¦§§¦

¯!ñBëì àîìãå¯."ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç út" :øîéîì déì äåäc¯ïéhç út àîìãå §¦§¨¨©£¨¥§¥©©¦¦§¦§§¦§¦§¨©¦¦
!ñBëì ïéîñeëå ïéøBòN ,ìBëàì¯:øîéîì déì äåäcút"."ïéîñek ìLå ïéøBòN ìLå ïéhç ¤¡§¦§§¦¨©£¨¥§¥©©¦¦§¤§¦§¤§¦

àîìãå

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

כאשר אדם סתם, ויהודי בפרט, סבור שהקיום של ה"עיר קטנה זה הגוף" הוא על־פי חוקי הטבע, אכילה ושתי', טיול ושינה והריווח 
במסחר וכיוצא בזה, שעניינים אלו נחשבים אצלו ל"נטורי קרתא" – אומרים לו, שאם עניינים אלו קודמים לענייני התורה ומצוות, טוב 

וקדושה, הרי זה מחריב את ה"עיר קטנה זה הגוף".
משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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"äzLà àlLå ìëBà àlL äòeáL"¯!déãeçì "ìëBà àlL" ïkL ìëå ,úçà àlà áéiç Bðéà §¨¤Ÿ©§¤Ÿ¤§¤¥©¨¤¨©©§¨¤¥¤Ÿ©§¥
élb ,"äzLà àlL" øîà øãäå "ìëBà àlL" øîàc ïåék ,àëä éðàLå ,éðú÷ãk íìBòì àlà¤¨§¨¦§¨¨¥§¨¥¨¨¥¨©£©¤Ÿ©©£©£©¤Ÿ¤§¤©¥

øîàc äìéëà Cäc dézòcà¯:à÷éc éîð ïéúéðúî ,éLà áø øîà .àéä àúãéøb äìéëà ©©§¥§¨£¦¨©£©£¦¨§¥¨¨¦£©©©¦©§¦¦©¦©§¨
ì ïéeàø ïéàL ïé÷Lî äúLå ,äìéëàì ïéeàø ïéàL ïéìëBà ìëàå ,"ìëBà àlL äòeáL"äiúL §¨¤Ÿ©§¨©¨¦¤¥§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥§¦¦§¦¨

¯ïéeàø àä ;øeèt¯!øîà÷ "ìëBà àlL äòeáL" àä ?éànàå ,áéiç¯:ézøz øîàc àîìc ¨¨§¦©¨§©©¨§¨¤Ÿ©¨¨©¦§¨©£©©§¥
."äzLà àlL äòeáL ,ìëBà àlL äòeáL".'åë "ïéhç út ìëàå ,"ìëBà àlL äòeáL" §¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ¤§¤§¨¤Ÿ©§¨©©¦¦
!éúà÷ àúééðøçàî déLôð øèôéîì àîìãå¯."ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç" :øîéîì déì äåä §¦§¨§¦§©©§¥¥©£¨¨¨¨¨¨¥£¨¥§¥©¦¦§¦§§¦

¯!ñBëì àîìãå¯."ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç út" :øîéîì déì äåäc¯ïéhç út àîìãå §¦§¨¨©£¨¥§¥©©¦¦§¦§§¦§¦§¨©¦¦
!ñBëì ïéîñeëå ïéøBòN ,ìBëàì¯:øîéîì déì äåäcút"."ïéîñek ìLå ïéøBòN ìLå ïéhç ¤¡§¦§§¦¨©£¨¥§¥©©¦¦§¤§¦§¤§¦
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רנ
oifge` mipya cenr bk sc ± iying wxt`nw `aa

úáåøòú éãé ìò àîìãåoipind lk da yiy zt lk`i `ly rnyn ded ikd xn` i` -

.lk`i envr ipta oine oin lk ly la` ,`iaeaxra elldàðéúù àðéøçà àä.df oinn -

åìà ïåâë.el` oinn :rnyn -àîìã.dfd xeriyk ,el` oebk :rnyn ied ikd xn` i` -

êîò äúùà àìù äòåáù øîéîì äéì äåäi`n` razyi` ikc ,yxtl jixv `le -

.razyi` ea oiadxqncíúä ïðúzreay iab -

.oecwtdúôøèöî ïìåëî äèåøôlr eaiigl -

eaiigl `l` ,zg`e zg` lk lr `le .dreay

.cg` my`àðéáøå àçà áø éâéìôlr aiig"a -

cg .opgei iaxcae ,oizipznc "zg`e zg` lk

,xnelk ,llk` aiigin `le hxt` aiigin xn`

yly - oizipzna opzc "zg`e zg` lk lr"

dreay" :opixn` `lc .rax` `le od zeny`

yxit xcd ike ,`id dreay `cg "icia jl oi`y

- drax` ixd ,wlgl "oinqeke mixerye mihg"

"icia jl oi`y dreay" `l` ,opixn` `l `d

mlekn dhext opgei iax xn` ike .i`w ihxt`

:ipzwc ,xnzi` oizipznc `yix` - ztxhvn

oine oin lkn - `tiq la` .zg` `l` aiig epi`

lka `kil i` ,`id dytp itp`a dreay `cg

.aiigin `l dhext dey oináééçéî øîà ãçå
éèøôà áééçéîå úåììëàipzwc "zg` lk lr" -

dreay" xn` ik ,od zeny` rax` - oizipzna

yixt xcd ike ,cgi olek llk "icia jl oi`y

rax` o`k yi ,ecal oine oin lk lr rayp edl

`yix` oia `niiw opgei iaxc `zline .zereay

:ipzwc `tiq` oia ,zg` `l` aiig epi` :ipzwc

eli`c ,`llkc `zreay`e ,oine oin lk lr aiig

ixdy ,dnewe`l `kil `hxtc zereay yly`

oenn zxitk op`e ,dhext dey cg` oina oi`

.opiraéàî àëä`g` ax inp da ibilt in -

`ly"` `cg ,rax` diaiigl ,oizipzna `piaxe

`hxtc `yexit` `zlze ,"lke`?zign in"

,dl opiqxb `l "xeriykn zegtl diytp yipi`

.`ed yeaiyeòáúùéà øãäå òáúùéà éà àäã
éúøú áééçéî`w `penn `zrye `zry lkc -

"oecwtd zreay" wxta opzck ,dil xtk

xtke minrt yng eilr riayd :(a ,el zreay)

opixn` inp ik jklid ,cg`e cg` lk lr aiig

,`id dytp it`a `zreay `llkc `zreay

iab la` .`hxtc `zreay` `aeigl `ki`

`llka `zi` jzrc `wlq i` ,"lke` `ly"

lka envr xq`e dytp it`a dreay iedinl

aiigin in ez ihxt` ,oipind?rayen xak ixd

!dreay lr dlg dreay oi`e ,odilr `ed cnere

'åë àùéø àðù éàîdliap :oizrc `wlq `w -

.od oie`x opi`y oilke` inp dtixheàì àä
àéù÷ef ,o`k oi` zxg` `iyew m` ,xnelk -

`l `d" `ki`c `zkec lk oke .uexiz dl yi

.efn dlecb `iyew yi "`iywììåëáyxity -

."zehegye zeliap lke` `ly dreay" xn`e
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áäøñîá.elya `l` envr xqe` epi`e - exiag eaàëäzegtl diytp zign in

in :opiqxb ikd `l` .`ed yeaiye dil opiqxb `lc yxit qxhpewa - xeriykn

xninl `ki` in ,xnelk :eyexit ikde ,'ek zign in eayiil yic d`xpe .ihxte illk` aiigin

zegt oiprl oinqeke oixerye oihg ztc `llk` dreay iwepc ,iehia zreay iab `kd

xeriykn zegt oine oin lkn lk` m`c ,xeriykn

xeriy lk` i`c `zrc` wiqnc ,etxhviy

dayg`e sexivl oieki`c ,aiigziy olekn dlik`

:wiqne ?oine oin lkn xeriykn zegt dlik`l

ikc ihxte illk` lginl ivnc mzd ?`zyd ikd

g - razyi` xcde razyi`zegt` inp lii

`lc ,iehia zreaya la` .oine oin lkn xeriykn

epl oi` - mly xeriyk ihxte illk` lginl ivn

.sexiv oiprl mb illk` oiekzpc xnelàùéø
`yixc oeik :dniz zvw - yxtna `tiqe mzqa

`yixac `py i`n ,dtixhe dliapa ixii` `tiqe

dliap hwp `tiqae oie`x opi`y oilke` hwp

?dtixhe

ììåëá- oixeq`d mixac mr mixzend mixac

,yxtna dlek iwelc :zeywdl oi`

mixac mr mixeq`d mixac llek epi`ya `yixe

opi`y oilke` lk` `wec :rnyn `dc .mixzend

.aiig - oie`x la` ,xeht oie`xé÷åîãdl

edl zilc i`pz `ki`c ab lr s` - lkd ixack

epzin `lc oeik ,opiyiig `l `da - llek xeqi`

i`pz `ki`c i`na yegl oi`c ,cere .oizipzna

iax bilt `icdac oeik ,llek xeqi` edl zilc

m`e .llek xeqi` dil zilc `nrh i`dn oerny

i`c :xnel yie !lkd ixace yxtna inwele :xn`z

,`aiwr iaxk oizipzn `nwezin `l - yxtna

epiidc `nil :xn`z m`e .xeht mzq `d :rnync

opgei iaxc meyn ,yiwl yixk xn` `lc `nrh

,dxezd on xeq` xeriy ivg (a ,br `nei) xaq

:xnel yie !`ed cnere rayen inp `edy lkae

rayen e`l - `nlra xeqi` `l` `kilc oeik

ab lr s` .lirl izyxitck ,dil aiyg cnere

onwl `dc ,dyr xeqi` lr liig e`l xeqi` oi`c

cnere rayen ,iprl dpzn `nili` :jixt (` ,dk)

inp xn`e ."el ozz ozp" aizkc ,`ed ipiq xdn

oipn :(` ,bt oixcdpq) "oitxypd od el`" wxta

?dzina epi`y d`nh dnexz lk`y `nh odkl

zllegny efl hxt "edellgi ik ea ezne" xn`py

(a ,biw oileg) "xyad lk" wxta yxtne .zcnere

lr s` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c meyn `nrhc

.dyr xeqi` `l` da oi` d`nh dnexzac ab

`l` dyr elit` `kilc xeriy ivg ,mewn lkn

,cere .cnere rayen aiyg `l `nlra xeqi`

`l` xeq` oi`c ,oz`pd jxck `ly inwe`l ivnc

yexitd dfe .yiwl yixl xeriy ivg enk opaxcn

mewn lknc ,`iyw `nw yexitlc ,xzei d`xp

?yiwl yixk xn` `lc xninl ivn ded ik[i]d

`l dxezd on xeq` xeriy ivgc xaqc oeik

ivg lke`y" razyin ikidc ,e`le od dl zgkyn

.`ed ipiq xdn cnere rayen `d ?"xeriy
xeqi`a
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!úáBøòz éãé ìò àîìãå¯íéøBòN ìL ïëå" :àîéà §¦§¨©§¥©£¤¥¨§¥¤§¦
dépéî òîL ?éì änì "út" "út" ,"ïéîñek ìL ïëå§¥¤§¦©©¨¨¦§©¦¥

äaøä ïé÷Lî äúLå ,"äzLà àlL äòeáL" .÷lçì¯ §©¥§¨¤Ÿ¤§¤§¨¨©§¦©§¥
zøîàc íúä àîìLa .'åë "úçà àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨©©¦§¨¨¨¨§¨§©§
äåä éàî àëä àlà ,àáeiçì "út" "út" déì àøúéiî¦©§¨¥©©§¦¨¤¨¨¨©£¨
!éúà÷ éðéøçà ïé÷Lnî déLôð øèôéîì àîìc ?øîéîì§¥©¦§¨§¦§©©§¥¦©§¦©£¦¥¨¨¥
Bì äéäL ,ïðé÷ñò åéðôì ïéçpeîa àëä :àtt áø øîà£©©©¨¨¨§¨¦§¨¨¨§¦©¤¨¨

."elà äzLà àlL äòeáL" :øîBì¯àeä elà àîìãå ©§¨¤Ÿ¤§¤¥§¦§¨¥
!àðéúL éðéøçà ,àðéúL àìc¯äòeáL" :øîàc ,àlà §¨¨¥¨©£¦¥¨¥¨¤¨©£©§¨

."elà ïBâk àðéúL àìc¯,àðéúL àìc elà ïBâk àîìc §¨¨¥¨§¥¦§¨§¥§¨¨¥¨
!àðéúL éëäî éôèe éëäî øéöa¯:øîàc ïBâk ,àlà §¦¥¨¦§¥¥¨¦¨¥¨¤¨§©£©

."elà ïénî äzLà àlL äòeáL"¯elà ïéî àîìãå §¨¤Ÿ¤§¤¦¦¥§¦§¨¦¥
!àðéúL eäééôeb eäðéà àä ,àðéúL àìc àeä¯:àîéà §¨¨¥¨¨¦§©§¨¥¨¥¨

áøc déøa àçà áø ."eäééðéîe elà äzLà àlL"¤Ÿ¤§¤¥¦©§©©¨§¥§©
:Bì øîàc ,ïðé÷ñò Bøéáç Ba áäøñîa :øîà à÷éà¦¨£©¦§©§¥£¥¨§¦©©£©
:øîBì Bì äéäc ,"Láãe ïîLå ïéé énò äúLe àBa"§¥¦¦©¦§¤¤§©§¨¨©
änì "Láãe ïîLå ïéé" ,"Enò äzLà àlL äòeáL"§¨¤Ÿ¤§¤¦§©¦§¤¤§©¨¨
ïéhç éì ïz" :íúä ïðz .úçàå úçà ìk ìò áéiçì ?éì¦§©¥©¨©©§©©§©¨¨¥¦¦¦
Eì ïéàL äòeáL" ;"Eãéa éì LiL ïéîñeëå ïéøBòNe§¦§§¦¤¥¦§¨§§¨¤¥§

"íeìk éãéa¯Eì ïéàL äòeáL" ,úçà àlà áéiç Bðéà §¨¦§¥©¨¤¨©©§¨¤¥§
"ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç éãéa¯úçà ìk ìò áéiç §¨¦¦¦§¦§§¦©¨©¨©©

ílekî äèeøt eléôà :ïðçBé éaø øîàå ;úçàå§©©§¨©©¦¨¨£¦§¨¦¨
éèøtà :øîà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt .úôøèöî¦§¨¤¤§¦¦¨©©¨§¨¦¨©£©©§¨¥
éîð éììkà :øîà ãçå ;áéiçéî àì éììkà ,áéiçéî¦©©©§¨¥¨¦©©§©£©©§¨¥©¦

?éàî àëä .áéiçéîàíúä !?àzLä éëä :àáø øî ¦©©¨¨©£©¨¨¨¦¨§¨¨¨
òazLî éà àäc ,àèøtà áéiçéîe àììkà áéiçéî¦©©©§¨¨¦©©©§¨¨§¨¦¦§©©
Czòã à÷ìñ éà ,àëä .ézøz áéiçéî òazLî øãäå©£©¦§©©¦©©©§¥¨¨¦¨§¨©§¨
ãîBòå òaLeî ?áéiçéî éànà éèøtà ,àììëa àúéà¦¨¦§¨¨©§¨¥©©¦©©§¨§¥
,àéL÷ àôeb àä .'åëå "ìëBà àlL äòeáL" .àeä§¨¤Ÿ©¨¨©§¨
ïéàL ïéìëBà ìëàå ,"ìëBà àlL äòeáL" :zøîà̈§©§§¨¤Ÿ©§¨©¨¦¤¥

ì ïéeàø ïéàL ïé÷Lî äúLå ,äìéëàì ïéeàøäiúL¯ §¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥§¦¦§¦¨
úBìéáð ìëàå ,"ìëBà àlL äòeáL" :éðz øãäå .øeèẗ©£©¨¥§¨¤Ÿ©§¨©§¥

íéNîøe íéö÷L ,úBôéøèe¯àLéø àðL éàî ;áéiç §¥§¨¦§¨¦©¨©§¨¥¨
?áéiçc àôéñ àðL éàîe øeèôc¯:àéL÷ àì àä §¨©§¨¥¨§©¨¨¨©§¨

.Løôîa àôéñå ,íúña àLéø¯déôeb éîð Løôî ¥¨¦§¨§¥¨¦§¨¥§¨¥©¦¥
ìàeîLe áø !àeä éðéñ øäî òaLeî ?éànà ,éL÷éz¦§¥©©§¨¥©¦©©§¥
íéøác íò ïéøzenä íéøác ììBëa :éøîàc ïðçBé éaøå§©¦¨¨§¨§¦§¥§¨¦©¨¦¦§¨¦

éà ,ïðaøc àaélàå øeòéL éöç Løôîa éà àlà àöBî äzà éà :øîà Lé÷ì Léøå ;ïéøeñàä̈£¦§¥¨¦¨©¦©¨¥¤¨¦¦§¨¥£¦¦§©¦¨§©¨©¦
øîà àì ïðçBé éaø àîìLa .àeäL ìëa Bîöò øñBà íãà :øîàc ,àáé÷ò éaøc àaélà íúña¦§¨©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¥©§§¨¤¦§¨¨©¦¨¨¨£©

?ïðçBé éaøk øîà àì àîòè éàî Lé÷ì Léø àlà ,ìkä éøáãk ïéúéðúîì dì íé÷Bîc ,Lé÷ì Léøk¯,ììBk øeqéà ïðéøîà ék :Cì øîà §¥¨¦§¥¨§©§¦¦§¦§¥©Ÿ¤¨¥¨¦©©§¨¨£©§©¦¨¨¨©¨¦¨§¦©¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zereay(iying meil)

:`xnbd dywnàîìãåwx lk`i `ly eixacn rnzyn did f`ìò §¦§¨©
,úáBøòz éãéelld mipind lkn da yiy zt lk`i `ly xnelk §¥©£¤

:`xnbd zvxzn .lk`i envr ipta oine oin lk ly la` ,zaexrza
jk liaya m`àîéàoihg ly zt' xn`iy ±ìL ïëå íéøBòN ìL ïëå ¥¨§¥¤§¦§¥¤

út út ,'ïéîñek,cg`e cg` lkadépéî òîL .éì änìok siqedy §¦©©¨¨¦§©¦¥
liaya÷lçì.oine oin lk lr zecxtp zereayl §©¥

:epizpyna epipyáéiç Bðéà äaøä ïé÷Lî äúLå äzLà àlL äòeáL§¨¤Ÿ¤§¤§¨¨©§¦©§¥¥©¨
,'åë úçà àlàaiig ,dzye ,yace onye oii dzy` `ly dreay ¤¨¤¨

:`xnbd dywn .zg`e zg` lk lríúä àîìLa`ly raypa ¦§¨¨¨¨
zg`e zg` lk lr aiigy ,oinqek zte oixery zte oihg zt lk`i

déì àøzééî úøîàc,zexzein milin siqedy -,út útok dyre §¨§©§©§¨¥©©
àáeiçì,cxtpa cg` lk lr aiigzdl ±øîéîì äåä éàî àëä àlà §¦¨¤¨¨¨©£¨§¥©

xnel el did ji` ,yace onye oii dzyi `ly raypa ,o`k la` ±
,yace ony oii xikfdy dny ,xzei dxvw jxcaøèôéîì àîìc¦§¨§¦§©

éúà÷ éðéøçà ïé÷Lnî déLôðmixg` miwynn envr z` xehtl ± ©§¥¦©§¦©£¦¥¨¨¥
.cg` lkl dreay cgiil liaya `le

:`tt ax uxznBì äéäL ,ïðé÷ñò åéðôì ïéçpeîa àëä ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¨§¨¦§¨¨¨§¦©¤¨¨
,'elà äzLà àlL äòeáL' øîBìezrcy gken myxity oeike ©§¨¤Ÿ¤§¤¥

:`xnbd dywn .cg`e cg` lk lr dreay ligdlàîìãåf` §¦§¨
yace onye oii `weecy rnzyielàiptl migpendàðéúL àìc àeä ¥§Ÿ¨¥¨

la` ,dzy` `l -àðéúL éðéøçà.dzy` mixg` yace onye oii ± ©£¦¥¨¥¨
ezrcy di`x jkn oi`e ,yace onye oii xikfdl `ed jxved okle

.cg` lkl dreay cgiil
:dpey zvw ote`a zvxzn `xnbdàlàeiptl migpeny oeikøîàc ¤¨§¨©

xnel el did ±,'elà ïBâk àðéúL àìc äòeáL'dzyi `ly rnyny §¨§Ÿ¨¥¨§¥
:`xnbd dywn .el` oinnàîìcy rnzyn did f`àìc elà ïBâk ¦§¨§¥§Ÿ

àðéúL éëäî éôèe éëäî øéöa àðéúLgpend df xeriyk `weecy ± ¨¥¨§¦¥¨¦§¥¥¨¦¨¥¨
.dzyi jkn xzeie jkn zegt la` ,dzyi `l eiptl

:uexizd z` zpwzn `xnbdàlà,epeyla xezii yiy mrhdBâkï ¤¨§
øîàcxnel el didy meyn -.'elà ïénî äzLà àlL äòeáL' §¨©§¨¤Ÿ¤§¤¦¦¥

:`xnbd dywnàîìãåy rnzyiàä àðéúL àìc àeä elà ïéî §¦§¨¦¥§Ÿ¨¥¨¨
àðéúL eäééôeb eäðéà.dzy` [eiptl migpend] mnvr md la` ± ¦§©§¨¥¨

ok m` :`xnbd zvxznàîéàxn`i ±'eäééðéîe elà äzLà àlL'± ¥¨¤Ÿ¤§¤¥¦©§
`ed yace onye oii hxity dn jgxk lre .mdly oinde el`

.cg`e cg` lkl dreay cgiil ick ok dyre ,xzein
:sqep uexiz,øîà à÷éà áøc déøa àçà áøo`káäøñîa± ©£¨§¥§©¦¨¨©¦§©§¥

xivtnyaïîLå ïéé énò äúLe àBa Bì øîàc ,ïðé÷ñò Bøéáç Ba£¥¨§¦©§¨©§¥¦¦©¦§¤¤
,Láãe,dzyi `ly rayp dldeäzLà àlL äòeáL' øîBì Bì äéäc §¨§¨¨©§¨¤Ÿ¤§¤
,'Enòoaen ik yace onye oii dzyi `ly yxtl jixv did `le ¦§

ok m`e .ea xivtn `edy dn lr raypy eil`n'Láãe ïîLå ïéé'©¦§¤¤§¨
,ezreaya xikfdy.éì änìliaya jgxk lrúçà ìk ìò áéiçì ¨¨¦§©¥©¨©©

úçàå.envr ipta §©©
mb zkiiy `id m` dpce ,zxg` `ibeqn dkld d`ian `xnbd

:epziibeqaíúä ïðz(:el onwl),oecwtd zreay oic iablïéhç éì ïz §©¨¨¥¦¦¦
BòNe,Eãéa éì LiL ïéîñeëå ïéø,dld aiydeéãéa Eì ïéàL äòeáL' §¦§§¦¤¤¦§¨§§¨¤¥§§¨¦

,'íeìk.ecia mdy dcedeàlà áéiç Bðéàmy` oaxw,úçà`ly §¥©¨¤¨¤¨
,xn` m` la` ,zg` dreay `l` raypéãéa Eì ïéàL äòeáL'§¨¤¥§§¨¦

,'ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhçe zecxtp zereay dnk o`k yiáéiçmy` ¦¦§¦§§¦©¨
ïðçBé éaø øîàå .úçàå úçà ìk ìò,ef dpyn iableléôàoi` m` ©¨©©§©©§¨©©¦¨¨£¦
wx `l` oine oin lkn dhext deyílekî äèeøt,cgiúôøèöî §¨¦¨¦§¨¤¤

dreaya milelk mipind lky meyn ,oecwtd zreay aeigl `id
.zg`

:`xnbd dkiynnda éâéìtixac xe`iaae dpynd xe`iaa ewlgp ± §¦¦¨
opgei iax,øîà ãç ,àðéáøå àçà áøicia jl oi`y dreay' xne`d ©£¨§¨¦¨©¨©

'oinqeke oixerye oihgáéiçéî éèøtà,mihxtd lr aiigzn ± ©§¨¥¦©©
lr ,oixery lr ,oihg lr ,zereay yely aeig ea yi xnelk

,oinqekáéiçéî àì éììkàea yi z`f calny mixne` oi` la` ± ©§¨¥Ÿ¦©©
jl oi`y dreay' xnelk ,lkd z` zllekd ztqep dreay mb
oihg' xn`y dnae ,mipind lk z` zlleky dreay `id 'icia

`l` ,oine oin lkl dnvr ipta dreay cgii 'oinqeke oixerye
iax df itle ,cala zeihxt zereay yelyl oeekzdy miyxtn

hvn lkdy xn`y opgeilr `l` ok xn` `l ,dhext deyl sx
`l` my oi`y ,[melk icia jl oi`y dreay] dpynd ly `yixd
dreay oi` `tiqa la` ,lkd zlleky cala zg` dreay

.xeht ,cg` oina dhext dey oi` m`e ,cgi lkd z` lelkzyãçå§©
,øîàepi` 'oinqeke oixerye oihg icia jl oi`y dreay' xne`d ¨©

`l` ,cala zeihxt zereay yely lr wx aiigznénð éììkà©§¨¥©¦
áéiçéîdreay' xn`y dnay ,zllek dreay lr mb aiigzn ± ¦©©

oihg' xn`yk ok xg`e ,mipind lk z` llk 'icia jl oi`y
dne ,envr ipta oin lkl dreay cer siqed 'oinqeke oixerye
rax` aiigy dpeekd ,zg`e zg` lk lr aiigy dpyna xn`py
mitxhvn mipind lky opgei iax xn`y dn df itle ,zeny`
s`y ,`tiqd lr mb `l` ,`yixd lr wx `l aqen ,dhext deyl
`l` odilr aiig oi`e] oin lk lr zecxtp zereay my yiy it lr
z` zlleky dreay mb dpyi j` ,[cg` oina dhext dey yi m`

.lkd
:`xnbd zl`ey ef dncwd xg`làëäepziibeqa,éàîm`d ¨¨©

mb ,'oinqek zte oixery zt oihg zt lke` `ly dreay' xne`d
lk yely cere 'lke` `ly' lr zg` ,rax` aiigl mewn yi dfa
dfa zkiiy `le zeibeqd oia wlgl yiy e` ,hxte hxt lk

.`piaxe `g` ax ly mzwelgn
:`ax aiynàzLä éëä ,àáø øîà,mixacd oia zencl ozip ike ± ¨©¨¨¨¦©§¨

,íúäc xnel mewn yi ok` ,oecwtd zreay iablàììkà áéiçéî ¨¨¦©©©§¨¨
àäc ,àèøtà áéiçéîeoecwtd zreayaòázLî éàmelk ecia oi`y ¦©©©§¨¨§¨¦¦§§©

øãäåxfge ±ézøz áéiçéî òázLîonwl epipyy enk ,zeny` ipy ± ©£©¦§§©¦©©©§¥
(:el),àììëa àúéà Czòc à÷ìñ éà àëäzllek dreay eilr yi - ¨¨¦¨§¨©§¨¦¨¦§¨¨

mipind lka da xq`peáéiçéî éànà éèøtàsqepa aiigzi recn - ©§¨¥©©¦©©
xak `ld ,mihxtd lr mb,àeä ãîBòå òaLeîmeyn lka xq`py §¨§¥

i`ce `l` .dreay lr dlg dreay oi`e ,zllekd dreayd
.zllek dreay eilr oi` epziibeqa

:epizpyna epipy'åëå ìëBà àlL äòeáLoie`x opi`y oilke` lk`e §¨¤Ÿ©
`ly dreay .xeht dizyl oie`x opi`y oiwyn dzye dlik`l

.aiig ,miynxe mivwy ,zetixhe zeliap lk`e ,lke`
:dxizq dywn `xnbdúøîà ,àéL÷ àôeb àä,`yixaàlL äòeáL ¨¨©§¨¨§©§¨¤Ÿ

ïéeàø ïéàL ïé÷Lî äúLå äìéëàì ïéeàø ïéàL ïéìëBà ìëàå ,ìëBà©§¨©¨¦¤¥§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥§¦
ìøeèt äiúLdpi` dliap ixde [jk lr ezrc dzid `ly meyn] ¦§¦¨¨

,xehty ,`id dpynd ixac llkae ,dlik`l die`xéðz øãäå± ©£©¨¥
,`tiqa dpeye xfegeúBôéøèe úBìéáð ìëàå ,ìëBà àlL äòeáL§¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥
,áéiç íéNîøe íéö÷L,dyweøeèôc ,àLéø àðL éàîdliap lréàîe §¨¦§¨¦©¨©§¨¥¨§¨©

.áéiçc ,àôéñ àðL§¨¥¨§©¨
bd zvxzn:`xn,àéL÷ àì àäay xnel yiyàLéøraypy xaecn ¨Ÿ©§¨¥¨

íúñadlik`l mie`xd mixac `l` rnyna oi`e ,lk`i `ly ¦§¨
,dtixhe dliap `l la`àôéñåxaecnLøôîazetixh lk`i `ly §¥¨¦§¨¥

.odilr aiig okle ,zeliape
:`xnbd dywnLøôîzeliap lk`i `lyéL÷éz déôeb énðok mb ± §¨¥©¦¥¦§¥

,envr cvn dywenéànà`ld ,aiigàeä éðéñ øäî òaLeî`ly ©©§¨¥©¦©
.dliap xeqi` lr lg dreay xeqi` oi`e ,zeliap lk`i

:`xnbd zvxzn,éøîàc ïðçBé éaøå ìàeîLe áøxaecnììBëa ©§¥§©¦¨¨§¨§¦§¥
,ïéøeñàä íéøác íò ïéøzenä íéøáclke` `ly dreay' xn`y §¨¦©¨¦¦§¨¦¨£¦

.xeqi`d lr mb dlg xzidd lr dlgy jezne ,'zexyke zeliap
éà ,øîà Lé÷ì Léøå[oi`-]àöBî äzàdreay meyn aiigziy §¥¨¦¨©¦©¨¥

,dliap lke`aàlàzegt s` lk`i `ly dzid dreayd m` ¤¨
xeqi` meyn ipiq xdn rayen epi` zifkn zegt lry ,zifkn

ievn df xace ,dreayd dlg okle ,dliapéà[e`-]Løôîa`ly ¦¦§¨¥
lk`iå ,øeòéL éöçdfïðaøc àaélà(:hi lirl)yexita xn` m` wxy , £¦¦§©¦¨§©¨¨

,eilr xq`p ,xeriyn zegt lk`i `lyéà`ven dz`y [e`-] ¦
raypaa,íúñdfeøîàc ,àáé÷ò éaøc àaélà(my)íãàraypy ¦§¨©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨

lk`i `lyBîöò øñBàelit`.àeäL ìëa ¥©§§¨¤
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כדי להבטיח שסדרי העיר לא יהיו כמו הסדרים של סדום ועמורה, יש לשלול בשלילה גמורה את ההנהגה ד"רעים וחטאים לה'".

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zereay(iying meil)

:`xnbd dywnàîìãåwx lk`i `ly eixacn rnzyn did f`ìò §¦§¨©
,úáBøòz éãéelld mipind lkn da yiy zt lk`i `ly xnelk §¥©£¤

:`xnbd zvxzn .lk`i envr ipta oine oin lk ly la` ,zaexrza
jk liaya m`àîéàoihg ly zt' xn`iy ±ìL ïëå íéøBòN ìL ïëå ¥¨§¥¤§¦§¥¤

út út ,'ïéîñek,cg`e cg` lkadépéî òîL .éì änìok siqedy §¦©©¨¨¦§©¦¥
liaya÷lçì.oine oin lk lr zecxtp zereayl §©¥

:epizpyna epipyáéiç Bðéà äaøä ïé÷Lî äúLå äzLà àlL äòeáL§¨¤Ÿ¤§¤§¨¨©§¦©§¥¥©¨
,'åë úçà àlàaiig ,dzye ,yace onye oii dzy` `ly dreay ¤¨¤¨

:`xnbd dywn .zg`e zg` lk lríúä àîìLa`ly raypa ¦§¨¨¨¨
zg`e zg` lk lr aiigy ,oinqek zte oixery zte oihg zt lk`i

déì àøzééî úøîàc,zexzein milin siqedy -,út útok dyre §¨§©§©§¨¥©©
àáeiçì,cxtpa cg` lk lr aiigzdl ±øîéîì äåä éàî àëä àlà §¦¨¤¨¨¨©£¨§¥©

xnel el did ji` ,yace onye oii dzyi `ly raypa ,o`k la` ±
,yace ony oii xikfdy dny ,xzei dxvw jxcaøèôéîì àîìc¦§¨§¦§©

éúà÷ éðéøçà ïé÷Lnî déLôðmixg` miwynn envr z` xehtl ± ©§¥¦©§¦©£¦¥¨¨¥
.cg` lkl dreay cgiil liaya `le

:`tt ax uxznBì äéäL ,ïðé÷ñò åéðôì ïéçpeîa àëä ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¨§¨¦§¨¨¨§¦©¤¨¨
,'elà äzLà àlL äòeáL' øîBìezrcy gken myxity oeike ©§¨¤Ÿ¤§¤¥

:`xnbd dywn .cg`e cg` lk lr dreay ligdlàîìãåf` §¦§¨
yace onye oii `weecy rnzyielàiptl migpendàðéúL àìc àeä ¥§Ÿ¨¥¨

la` ,dzy` `l -àðéúL éðéøçà.dzy` mixg` yace onye oii ± ©£¦¥¨¥¨
ezrcy di`x jkn oi`e ,yace onye oii xikfdl `ed jxved okle

.cg` lkl dreay cgiil
:dpey zvw ote`a zvxzn `xnbdàlàeiptl migpeny oeikøîàc ¤¨§¨©

xnel el did ±,'elà ïBâk àðéúL àìc äòeáL'dzyi `ly rnyny §¨§Ÿ¨¥¨§¥
:`xnbd dywn .el` oinnàîìcy rnzyn did f`àìc elà ïBâk ¦§¨§¥§Ÿ

àðéúL éëäî éôèe éëäî øéöa àðéúLgpend df xeriyk `weecy ± ¨¥¨§¦¥¨¦§¥¥¨¦¨¥¨
.dzyi jkn xzeie jkn zegt la` ,dzyi `l eiptl

:uexizd z` zpwzn `xnbdàlà,epeyla xezii yiy mrhdBâkï ¤¨§
øîàcxnel el didy meyn -.'elà ïénî äzLà àlL äòeáL' §¨©§¨¤Ÿ¤§¤¦¦¥

:`xnbd dywnàîìãåy rnzyiàä àðéúL àìc àeä elà ïéî §¦§¨¦¥§Ÿ¨¥¨¨
àðéúL eäééôeb eäðéà.dzy` [eiptl migpend] mnvr md la` ± ¦§©§¨¥¨

ok m` :`xnbd zvxznàîéàxn`i ±'eäééðéîe elà äzLà àlL'± ¥¨¤Ÿ¤§¤¥¦©§
`ed yace onye oii hxity dn jgxk lre .mdly oinde el`

.cg`e cg` lkl dreay cgiil ick ok dyre ,xzein
:sqep uexiz,øîà à÷éà áøc déøa àçà áøo`káäøñîa± ©£¨§¥§©¦¨¨©¦§©§¥

xivtnyaïîLå ïéé énò äúLe àBa Bì øîàc ,ïðé÷ñò Bøéáç Ba£¥¨§¦©§¨©§¥¦¦©¦§¤¤
,Láãe,dzyi `ly rayp dldeäzLà àlL äòeáL' øîBì Bì äéäc §¨§¨¨©§¨¤Ÿ¤§¤
,'Enòoaen ik yace onye oii dzyi `ly yxtl jixv did `le ¦§

ok m`e .ea xivtn `edy dn lr raypy eil`n'Láãe ïîLå ïéé'©¦§¤¤§¨
,ezreaya xikfdy.éì änìliaya jgxk lrúçà ìk ìò áéiçì ¨¨¦§©¥©¨©©

úçàå.envr ipta §©©
mb zkiiy `id m` dpce ,zxg` `ibeqn dkld d`ian `xnbd

:epziibeqaíúä ïðz(:el onwl),oecwtd zreay oic iablïéhç éì ïz §©¨¨¥¦¦¦
BòNe,Eãéa éì LiL ïéîñeëå ïéø,dld aiydeéãéa Eì ïéàL äòeáL' §¦§§¦¤¤¦§¨§§¨¤¥§§¨¦

,'íeìk.ecia mdy dcedeàlà áéiç Bðéàmy` oaxw,úçà`ly §¥©¨¤¨¤¨
,xn` m` la` ,zg` dreay `l` raypéãéa Eì ïéàL äòeáL'§¨¤¥§§¨¦

,'ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhçe zecxtp zereay dnk o`k yiáéiçmy` ¦¦§¦§§¦©¨
ïðçBé éaø øîàå .úçàå úçà ìk ìò,ef dpyn iableléôàoi` m` ©¨©©§©©§¨©©¦¨¨£¦
wx `l` oine oin lkn dhext deyílekî äèeøt,cgiúôøèöî §¨¦¨¦§¨¤¤

dreaya milelk mipind lky meyn ,oecwtd zreay aeigl `id
.zg`

:`xnbd dkiynnda éâéìtixac xe`iaae dpynd xe`iaa ewlgp ± §¦¦¨
opgei iax,øîà ãç ,àðéáøå àçà áøicia jl oi`y dreay' xne`d ©£¨§¨¦¨©¨©

'oinqeke oixerye oihgáéiçéî éèøtà,mihxtd lr aiigzn ± ©§¨¥¦©©
lr ,oixery lr ,oihg lr ,zereay yely aeig ea yi xnelk

,oinqekáéiçéî àì éììkàea yi z`f calny mixne` oi` la` ± ©§¨¥Ÿ¦©©
jl oi`y dreay' xnelk ,lkd z` zllekd ztqep dreay mb
oihg' xn`y dnae ,mipind lk z` zlleky dreay `id 'icia

`l` ,oine oin lkl dnvr ipta dreay cgii 'oinqeke oixerye
iax df itle ,cala zeihxt zereay yelyl oeekzdy miyxtn

hvn lkdy xn`y opgeilr `l` ok xn` `l ,dhext deyl sx
`l` my oi`y ,[melk icia jl oi`y dreay] dpynd ly `yixd
dreay oi` `tiqa la` ,lkd zlleky cala zg` dreay

.xeht ,cg` oina dhext dey oi` m`e ,cgi lkd z` lelkzyãçå§©
,øîàepi` 'oinqeke oixerye oihg icia jl oi`y dreay' xne`d ¨©

`l` ,cala zeihxt zereay yely lr wx aiigznénð éììkà©§¨¥©¦
áéiçéîdreay' xn`y dnay ,zllek dreay lr mb aiigzn ± ¦©©

oihg' xn`yk ok xg`e ,mipind lk z` llk 'icia jl oi`y
dne ,envr ipta oin lkl dreay cer siqed 'oinqeke oixerye
rax` aiigy dpeekd ,zg`e zg` lk lr aiigy dpyna xn`py
mitxhvn mipind lky opgei iax xn`y dn df itle ,zeny`
s`y ,`tiqd lr mb `l` ,`yixd lr wx `l aqen ,dhext deyl
`l` odilr aiig oi`e] oin lk lr zecxtp zereay my yiy it lr
z` zlleky dreay mb dpyi j` ,[cg` oina dhext dey yi m`

.lkd
:`xnbd zl`ey ef dncwd xg`làëäepziibeqa,éàîm`d ¨¨©

mb ,'oinqek zte oixery zt oihg zt lke` `ly dreay' xne`d
lk yely cere 'lke` `ly' lr zg` ,rax` aiigl mewn yi dfa
dfa zkiiy `le zeibeqd oia wlgl yiy e` ,hxte hxt lk

.`piaxe `g` ax ly mzwelgn
:`ax aiynàzLä éëä ,àáø øîà,mixacd oia zencl ozip ike ± ¨©¨¨¨¦©§¨

,íúäc xnel mewn yi ok` ,oecwtd zreay iablàììkà áéiçéî ¨¨¦©©©§¨¨
àäc ,àèøtà áéiçéîeoecwtd zreayaòázLî éàmelk ecia oi`y ¦©©©§¨¨§¨¦¦§§©

øãäåxfge ±ézøz áéiçéî òázLîonwl epipyy enk ,zeny` ipy ± ©£©¦§§©¦©©©§¥
(:el),àììëa àúéà Czòc à÷ìñ éà àëäzllek dreay eilr yi - ¨¨¦¨§¨©§¨¦¨¦§¨¨

mipind lka da xq`peáéiçéî éànà éèøtàsqepa aiigzi recn - ©§¨¥©©¦©©
xak `ld ,mihxtd lr mb,àeä ãîBòå òaLeîmeyn lka xq`py §¨§¥

i`ce `l` .dreay lr dlg dreay oi`e ,zllekd dreayd
.zllek dreay eilr oi` epziibeqa

:epizpyna epipy'åëå ìëBà àlL äòeáLoie`x opi`y oilke` lk`e §¨¤Ÿ©
`ly dreay .xeht dizyl oie`x opi`y oiwyn dzye dlik`l

.aiig ,miynxe mivwy ,zetixhe zeliap lk`e ,lke`
:dxizq dywn `xnbdúøîà ,àéL÷ àôeb àä,`yixaàlL äòeáL ¨¨©§¨¨§©§¨¤Ÿ

ïéeàø ïéàL ïé÷Lî äúLå äìéëàì ïéeàø ïéàL ïéìëBà ìëàå ,ìëBà©§¨©¨¦¤¥§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥§¦
ìøeèt äiúLdpi` dliap ixde [jk lr ezrc dzid `ly meyn] ¦§¦¨¨

,xehty ,`id dpynd ixac llkae ,dlik`l die`xéðz øãäå± ©£©¨¥
,`tiqa dpeye xfegeúBôéøèe úBìéáð ìëàå ,ìëBà àlL äòeáL§¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥
,áéiç íéNîøe íéö÷L,dyweøeèôc ,àLéø àðL éàîdliap lréàîe §¨¦§¨¦©¨©§¨¥¨§¨©

.áéiçc ,àôéñ àðL§¨¥¨§©¨
bd zvxzn:`xn,àéL÷ àì àäay xnel yiyàLéøraypy xaecn ¨Ÿ©§¨¥¨

íúñadlik`l mie`xd mixac `l` rnyna oi`e ,lk`i `ly ¦§¨
,dtixhe dliap `l la`àôéñåxaecnLøôîazetixh lk`i `ly §¥¨¦§¨¥

.odilr aiig okle ,zeliape
:`xnbd dywnLøôîzeliap lk`i `lyéL÷éz déôeb énðok mb ± §¨¥©¦¥¦§¥

,envr cvn dywenéànà`ld ,aiigàeä éðéñ øäî òaLeî`ly ©©§¨¥©¦©
.dliap xeqi` lr lg dreay xeqi` oi`e ,zeliap lk`i

:`xnbd zvxzn,éøîàc ïðçBé éaøå ìàeîLe áøxaecnììBëa ©§¥§©¦¨¨§¨§¦§¥
,ïéøeñàä íéøác íò ïéøzenä íéøáclke` `ly dreay' xn`y §¨¦©¨¦¦§¨¦¨£¦

.xeqi`d lr mb dlg xzidd lr dlgy jezne ,'zexyke zeliap
éà ,øîà Lé÷ì Léøå[oi`-]àöBî äzàdreay meyn aiigziy §¥¨¦¨©¦©¨¥

,dliap lke`aàlàzegt s` lk`i `ly dzid dreayd m` ¤¨
xeqi` meyn ipiq xdn rayen epi` zifkn zegt lry ,zifkn

ievn df xace ,dreayd dlg okle ,dliapéà[e`-]Løôîa`ly ¦¦§¨¥
lk`iå ,øeòéL éöçdfïðaøc àaélà(:hi lirl)yexita xn` m` wxy , £¦¦§©¦¨§©¨¨

,eilr xq`p ,xeriyn zegt lk`i `lyéà`ven dz`y [e`-] ¦
raypaa,íúñdfeøîàc ,àáé÷ò éaøc àaélà(my)íãàraypy ¦§¨©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨

lk`i `lyBîöò øñBàelit`.àeäL ìëa ¥©§§¨¤
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הטשך בעטוד עו



xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zereay(iyiy meil)

`l` ok mixne` oi`,åéìàî àaä øeqéàameia dlik` xeqi` oebk §¦©¨¥¥¨
xeqi` oi`y `ed llkdy s`y ,dliap xeqi` lr lgy mixetkd
dliap xeqi` lr lg mixetkd mei xeqi` mewn lkn ,xeqi` lr lg

xg`ndid zeynyd oia mcewy ,llek xeqi` `ed mixetkd meiy
jezn ,mixetkd mei qpkpyke ,dhegya xzene dliapa xeq` mc`
mixetkd meie ,dliapa mb eci lr xq`p dhegya eci lr xq`py

la` ,`ed eil`n `ad xeqi`,Bîöò éãé ìò àaä øeqéàalr xnelk §¦©¨©§¥©§
exeaic ici lr el `ad dreay xeqi` oebk ,envr mc` iciàìŸ

ïðéøîà.lleka xeqi` lr lg xeqi`y ¨§¦©
:dliap lk` m` xhety oerny iax zhiy z` zx`an `xnbd

Lé÷ì Léøì àîìLalr raypy meyn miaiign minkgy yxtnd ¦§¨¨§¥¨¦
,[ipiq xdn jk lr rayen epi`y] xeriykn zegtà÷ éëä íeMî¦¨¦¨

ïBòîL éaø øètrayen dliapn `edy lk lr mby xaeq ixdy ¨©©¦¦§
,dlg dreayd oi`e ,ipiq xdn `ed cnereàéðúc`id efy `ziixaa §©§¨

,ezrc,øîBà ïBòîL éaøxeriyàeäL ìkdlik` ixeqi` lka ©¦¦§¥¨¤
,úBkîì,'dyrz `l'd lr `ed xaer dfay meynúéfk eøîà àìå §©§Ÿ¨§©©¦

ïaø÷ì àlà:`xnbd zl`ey .cala,ïðçBé éaøì àlàyxtny ¤¨§¨§¨¤¨§©¦¨¨
,lleka dliap lr dlg dreayyøèôc ,ïBòîL éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§§¨©

:`xnbd daiyn .dreay aeignàîòè àeä éãéîmrh oi` ixd ± ¦¦©£¨
aeigl,ììBk øeqéà íeMî àlàok m`déì úéìc déîòèì ïBòîL éaø ¤¨¦¦¥©¦¦§§©§¥§¥¥

llkd el oi`y ±eqéà','ììBk ømzql dey llek xeqi` oic ezrcle ¦¥
.xg` xeqi` lr lg epi`y ,xeqi`àéðúc,`ziixaaïBòîL éaø §©§¨©¦¦§

øeèt íéøetkä íBéa äìéáð ìëBàä øîBàdid ie`xy] z`hgn ¥¨¥§¥¨§©¦¦¨
mei iptl xaky oeikn ,[mixetkd meia bbeya dlik`d lr aiigzdl
mixetkd mei xeqi` oi` ,dliap xeqi`a xeq` xyad did mixetkd

.mixyk milk`n mb exeqi`a llek `edy it lr s` ,eilr lg
dripn jxca oia legl dlekid dreayd lr `l` oaxw miaiig oi`

onwl eyxc oky ,dyrn zeyrl aeig jxca oiae dyrndn(:dk .dk)

'aihidl F` rxdl'n(c d `xwie),dreay oaxw aeiga xn`pd §¨©§¥¦
'e`l'a oia dreayl mewn didiy epiide ,etelige xac ezernyny
,'od'a `le 'e`l'a `l` legl dleki dpi`y dreay la` .'od'a oiae

:`xnbd dywn df itl .oaxw dilr miaiig oi`Lé÷ì Léøì àîìLa¦§¨¨§¥¨¦
itly ,dliap xeriy ivg lk`i `ly raypa dpynd z` cinrnd

dfïäå åàìa dì úçkLî'`l' ly jxca ef dreay dz` `ven ± ©§©©¨§¨§¥
,dreayd dlg dliap xeriy ivg lk`iy rayp m` mb ixdy ,'ok'e
lhal rayp `ly `vnp ,xeriy ivg lr `l` rayp `ly oeiky
ef dreay lr miaiigy dpyna xn`py dn ayein ok m`e .devn

.oaxw,ïðçBé éaøì àlàmly xeriya dpynd z` cinrndmrhde ¤¨§©¦¨¨
`weec edfe ,'llek' meyn `ed [dliap lk`i `ly] dreayd dlgy
m` ,zexyke zeliap lk`i `ly raypy yexita xikfdy ote`a

ok,dì úçkLî 'åàì' àîìLalk`i `ly rayidl `ed leki ik ¦§¨¨¨©§©©¨
meyn dreayd dlg cnere rayeny it lr s`e ,zexyke zeliap

,'llek',dì úçkLî éëéä 'ïä' àlàlke`y dreay' xn` m` ixd ¤¨¥¥¦©§©©¨
xd zreay lhal zeliap lr ef dreay dlg oi` ,'zexyke zeliap

.ipiq
ixaca zncewd dzpadn `xnbd zxfeg ,ef `iyew uxzl zpn lr

lirly .dpynd(:bk)lk`e lk`i `ly raypdy okzi cvik ,eywd
lk`e ,lk`i `ly raypdy `yixa x`ean ixde ,aiig dliap
,jk lr ezrc did `ly meyn ,xeht ,dlik`l oie`x opi`y oilke`
ie`x epi`y xac `ed ixdy ,dfa lelk dliap xya mb zehytae
yexita xn`y xaecn `tiqay ,uxzl `xnbd dkxvede .dlik`l
llka dliap oi` ok` ,mzqa xn` m` la` ,dliap lk`i `ly
x`aziy itke ,opgei iax ixac zpada iyewl mxb df jldn] ezpeek
`iyewd z` zvxzne ,df uexizn `xnbd zxfeg zrk .[jenqa

:zxg` jxca `iddàlàraypy xaecn `tiqa oiae `yixa oia ¤¨
`yixa xn`py dne ,[dliap yxit `le] mzqa lk`i `ly
meyn] xeht oie`x opi`y oilke` lk`e ,lk`i `ly raypdy

`l` ,dliapa xaecn epi` ,[ezpeeka milelk mpi`yøîàc ,àáøãk¦§¨¨§¨©
,àáøxn`y mc`,øeèt øôò ìëàå ,'ìëBà àlL äòeáL'meyn ¨¨§¨¤Ÿ©§¨©¨¨¨

epi` xtr la` ,dlik`l ie`xd xac `l` xeq`l oeekzd `ly
xtr `edy ,'oie`x opi`y oilke`'a dpynd zpeek `id efe ,ie`x
`l` ,onvr cvn od dlik`l zeie`x ,zeliap la` ,dnecke
`ly mzqa raypd mb okle ,olke`l `ly dxidfd dxezdy
dlg yiwl yixle ,zexyk oiae zeliap oia ,rnyna lkd ,lk`i
,xeriykn zegt lk`i `ly rayp m` `weec zeliap lr dreayd
xn`yk ixdy ,zeliap lr dreayd dlg ote` lka opgei iaxle

mzqa 'lke` `l'mixacd oiae mixzend mixacd oia llk
ayein df itle .'llek'a mixeq`d lr dreayd dlge ,mixeq`d
aeig jxca mb ef dreay dz` `ven ok`y ,lirl dywed dn

.ezreay dlg ,'lke`y dreay' xn` m`y ,['od'a]
:lirl xen`l di`x `iadl dqpn ixn axénð ïðà óà ,éøî áø øîà̈©©¨¦©£©©¦

àðéðz,od dlik`l zeie`x zeliapy ,dpyna epipy ep` s` ± §¦¨
epipyy(:ak lirl)xn`y mc` ,ézìëà íà éì úéðäð ézLà íðB÷'¨¦§¦¤¡¥¦¦¨©§¦
å 'íBiä`edäøeñà BzLà éøä ,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëà ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦£¥¦§£¨

,Bìm` okle ,zetixhe zeliap lr mb zltep 'izlk`' oeyly gkene
.zetixhe zeliap lr mb dreayd dlg 'lke` `ly dreay' xn`

:`xnbd dgecàzLä éëä,mixacd oia zencl ozip ike ±,íúäoica ¨¦©§¨¨¨
,z`adyìëà àøwéòîc ïåék,zetixhe zeliapdéì òázLà øãäå± ¥¨§¥¦¨¨¨©©£©¦§§©¥

lr mb ezrc i`ce ,ezlik`a excp dlze ,ezy` z` xicd jk xg`e
,zetixhe zeliap zlik`
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oifge` mipy` cenr ck sc ± iying wxt`nw `aa
åéìàî àáä øåñéàá,oerny iaxe opax ibiltc ,mixetkd meia dliap lke`d oebk -

mei inwn dliap `iedc ab lr s`e .mixetkd mei meyn z`hg opax dil iaiignc

mcewc ,`ed llek xeqi` mixetkd meic ,liig `kd - xeqi` lr lg xeqi` oi`e ,mixetkd

xqzi`c ebn ,mixetkd mei dil lr ,dhegya xzene dliapa df xeq` did zeynyd oia

- mixetkd mei meyn dhegya `xab i`d

epiid .mixetkd mei meyn dliapa inp xqzi`

`a mixetkd meic ,eil`n `ad xeqi`a llek

.`ed eil`nåîöòî àáä øåñéàá ìáà,xnelk -

el `ad dreay xeqi` oebk ,envr mc` ici lr

.opixn` `l ,exeaic ici lrïåòîù éáøì àîìùá
ùé÷ì ïá.xeriy ivga dl iwenc -éëä íåùî

ïåòîù éáø øèôrayen inp `edy lk :xaqwc -

`edy lk :xne` oerny iax `ipzc ,`ed cnere

.zeknlïðçåé éáøì àìàmeyn dl iwenc -

oerny iax xht i`n` ,llek?øåèô,z`hgn -

xeqi` lr liige mixetkd meic zxk iz` `lc

dlapzp `l m` igd on xa` xeqi`` e` dliap

.`ed llek mixetkd meic ab lr s`e ,axran

ùé÷ì ùéøì àîìùá,xeriy ivga dl iwenc -

ol `niiwc .ode e`la dl zgkync epiid

m` `l` `a dreay oaxw oi` :(` ,dk zereay)

e` rxdl" aizkc ,ode e`l da `ven dz` ok

yxtn i`de .etelige xac rnync ,"aihidl

inp dl zgkyn "dliap xeriy ivg lke` `ly"

e`lc ,"dliap xeriy ivg lke`y dreay"a

.`ed devnd z` lhal raypïðçåé éáøì àìà,llek meyne mly xeriya dl iwenc -

.`tiqe `yixc `ziinw `iyew meyn ,dzniwe` zeliap yxtna jgxk lreàîìùá-

.llek meyn ,cnere rayeny it lr s` `liigc zgkyn "lke` `ly dreay"ïä àìà
ay" -zreay lhale zeliap` legizc dl zgkyn in ,"zehegye zeliap lke`y dre

ipiq xd?àáøãë àìà :ïðéñøâ éëä:dyexit ikde ."`axck dl zgkyn" qxb `le -

,mzqa dlek `l` .yxtna o`k mzqa o`k - `tiqe `yixc `iyew lirl ipyz `l

oi`y xtr oebk ,`yxtin `axck - xeht `yix ipzwc dlik`l oie`x opi`y oilke`e

`l eze .ediilr riaxc `ed dix`e ,od dlik`l zeie`x zeliap la` .dlik`l ie`x

"lke` `l" `dc ,mly xeriya s` ode e`la dl zgkync ,opgei iaxl icin `iyw

,mixeq`de mixzend mixac enzqa llk ixdy ,aiig dliap lk` m` ,xn`w `nzq

miiwne ,xn`w mzq "lke`" `dc ,dl zgkyn ode .llek ici lr mixeq` ixqzine

.aiig lk` `l m`e ,mixzend mixaca ezreayàðéðú éîð ïðà óàzeliapac -

.edl aiyg dlik`l zeie`xäøåñà åúùà éøä.`id dlik` `nl` -
éáåùç
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øåñéàá:onwl iziinc dpyna `icda `zi` inp `de :xn`z m`e - xn` `l envrn `ad

oiycwen aiygwe ,cg` my`e ze`hg rax` dilr aiige zg` dlik` lke` yi

"dypd cib" wxt seqa dler ly dypd cib lke`d oke .`ed envrn `ad xeqi`c ab lr s`

la` ,opixn` `lc xn`w envr lr envrn `ad xeqi`a `kdc :xnel yie !(` ,`w oileg)

lkne .opixn` mlerd lk lr oixeq`y oiycwen

`ad xeqi`c ycwd ixde :xity onwl jixt mewn

`ad xeqi`a `pz ixii` `lc oeikc ,envrn

ab lr s` ,ycwd hwpinl dil ded `l - envrn

.mlerd lk lr xeq`c

ìëåàäjezn - xeht mixetkd meia dliap

elit` ixii`c rnyn qxhpewd yexit

xn`c o`nlc :`iywe .mixetkd meia dlapzpa

diiga dnda (` ,bw oileg) "dypd cib" wxt seq

mixetkd mei xeqi` lg - zcner mixa`l e`l

ik ,zcner mixa`l xn`c o`nl elit`e .miign

dliap xeqi` elge igd on xa` xeqi` rwt dzn

dcen oerny iaxe ,zg` zaa mixetkd mei xeqi`e

mei xeqi`c :xnel yi edine !zg` za xeqi`a

,dzin xg`l `le miign `l liig `l mixetkd

,dgeaf dpi`y dyr xeqi` dia zi`c meyn

dz`y dn "zlk`e zgafe" (ai mixac) aizkc

.`l - gaef dz` i`y dn la` ,lke` dz` gaef

,df yexit d`xp oi` mdxa` oa wgvi epiaxle

ikid zcner mixa`l e`l xn`c o`nl ok m`c

?geaf epi`yc dyr lr xa` xeqi` liig ivn

xeqi`e xa` xeqi`c ,daex z`ivi mr dtxhpy oebk xn`c (my) "dypd cib" wxt seqae

elit`c ?geaf epi`yc xeqi` lr mlek iliig ikide ,ez`w iccd icda dtixh xeqi`e alg

xeqi` ,zcner mixa`l xn`c o`nl inp iywz `nrh i`dne !df xeqi`a `niiw m`d irna

xeqi` lr liig ikid ok m`e ,m`d irna mixa`l `niiw `lc ?dl zgkyn ikid igd on xa`

xeqi`a miign `niiwe dxeq` ikd e`lac ,xeq`l `z` `l "zgafe" i`ce `l` ?geaf epi`y

dhigyac jl yxite ,xeq`d z` xizdl `a `l` .dliap xeqi`a dzin xg`le ,igd on xa`

dia zilc ,dfib `le "gafz" :(` ,eh zexeka) enk ,`niiw `niiwck `l` ,dxigpa `le `ixy

.ixii` `wec mixetkd mei axrn dlapzpae .oey`xd e`l xeqi`a i`w `l` ,dyràìà
.devnd lhal dreayd legizc opixn` `l inp llek ici lr elit`c - dl zgkyn ikid od

" :inlyexia ipzc ,mdxa` oa wgvi epiaxl dyweilila dvn lk`e "dvn lke` `ly dreay

`wec `kdc :uxize !devnd z` lhal dreay `liig llek xeqi`ac `nl` .aiig - gqt

gqt xkcn `lc mzd la` ,dlke`l dilr raype dliap xikfdy meyn ,dreay `liig `l

mzq xne`yk ,mixeq`d mixaca elit` od zgkyn df itle .dreay dilr `liig -

.xeht - "gqt ilila dvn lke` `ly dreay" :`tiq mzd ipzwc ,eyexitl `iywe ."lke`y"

:yxtn wgvi epiaxe .gqt ilil xikfdy `l` ,ipzinl yg `le ,xninl ira inp ikdc :xnel yie !xeht gqt ilil inp xikfdy oeik ,gqt ilil mr zelil x`y inp lleka ?llek `la hwp i`n`

.`liig i`ce - dyr mewa iedc ,lk`e lek`l `ly raypa mzd la` .lk` `le "lke`y dreay" xn`wc ,`liig `l `kd ixii`ck dyrz l`e ay i`cecàìàyxit - 'ek `axck

,dliap ixwin xityc ,`iyw ef oi`c mz epiax xn`e .dliap `ixwin `l zgxqnc ,`cg :dywde .zgxqnd dliapa dl yxtne ,"`axck dl zgkyn" opiqxb `nlrc `ibeqc qxhpewa

`axc iiez`l ira i`nc :qxhpewa dywd cere .`xwirn dgexqa dl iwen xi`n iaxe ,dliap diexw xbl die`xd :yixcc ,(` ,gq) dxf dcear idliya oerny iaxl ihernl `xw jixhvi`cn

`ly" `d ,xeht xtr lk`e mzq "lke` `ly" xn`wcn .zgxqna elit` dlik` oeyl jiiyc ,`axck :eyexit ikdc ,ayiil yi inp `de !zgxqn dliapa dl zgkyn :xninl dil ded ?`kd

`yix `l` ,ith yxetnc ,dnka "xtr lke` `ly dreay" `axc `ira iiezi`l dil ded ithe .zgxqn dliapa oky lke xtra elit` dlik` oeyl jiiy `nl` ,aiig lk`e "xtr lke`

`nwezin `zyde .dgexq dliapn ith dlik`l efg `lc `ki` miynxe mivwy dnkc ,dgexq dliap iab dlik` oeyl jiiyc di`x iziin "`pipz inp op` s`" xn`wc `de .hwp `zlinc

dreay" xn`c oeik ,xity iz` mixzend mixac llek `la ,dliap llka `ied zgxeq dliapc oeike :xn`z m`e .ode e`la xity dl zgkyne ,`pniwe`ck yxtna `tiq ,oizipzn xity

envr xeq`l dvxy dizrc` ilbc ,mixzend mixac odnr llekyk `l` dliap llka dgexq rnyn `lc :xnel yie !dgexq dpi`y` inp `liig - dgexq` `liigc ebn ,"dliap lke` `ly

oke !dlik` oeyl `ied i`ce f`c ,dliap lke` `ly yxtna oizipzn dnwe` `dc ,dpin dil iywz daxc` ?"`pipz inp op` s`" ixn ax iziin i`nc ,wgvi epiaxl dyw la` .xzend xaca

mzq raypa xhtc `axl dywz inp`xwirn rci ded yxtnk mzq iedc `d iable .`xwirn diayg`c mzd ip`yc ,cenlzd ipynck xnel jixve !dlik` oeyl llka ied `lc ,xtr lk`e

xa aiyg diayg`c oeik :wiqne .dlik` xa enk aygiy diayg`c `d ipdzilc jzrc `wlq `l - dlik` xa e`lc icina ipdn `l yxtn ik elit` i` la` ,dayg`c `nrh ipd`c

.aiign oerny iaxe ,xeht - `nhe xzep lebit oebk oixeq` oilke` lk`e ,"lke`y dreay" :zereayc `ztqeza `ipzcn ,wgvi epiaxl dyw cere .razy` xcde `xwirn lk`c oeik ,dlik`

,inp qxhpewd yexitle !llek ici lr opaxl dreay dlg dgexq oi`a elit` `nl` .llek ici lr ediilr dreay dlg `ly itl ,oerny iax aiigncn ,migexq mpi`ya jgxk lra epiide

`l` yxit `l qxhpewac :wgvi epiaxl d`xpe !mzd rnynck xeqi`d xikfn epi`e "lke`y" mzq xne`yk dl zgkyn inp oixeq`a elit`c ,`iyw ,mixzend mixaca od zgkync yxitc

oi`ya llek ici lr liig dyr mew `la elit`c ,mdxa` oa wgvi epiaxl di`x yi iz`ady `ztqezne .llek ici lr elit` oixeq`d mixac` dreay `liig `l diciclc ,oerny iax meyn
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`d ?dreay `liig ikid ,miapre mip`z hwp `wec i`c ,il d`xp oke .mzq "lke` `ly" xn`y xnelk `l` ,miapre mip`z hwp `wec e`lc ,inp ikd oi`c :xnel yie !ibq `nzq "lke`

mip`za od zgkync ,xnel yi edine .oaxw yixtde mip`z lk`e iab ,ixii` oaxwlc rnyn (` ,hk) oiwxt seqa onwlc ,ode e`l opira `lc ,ixii` zewlnlc xninl `kile !oda `zil
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב טבת, תשי"ג

]ברוקלין.

שלום וברכה![

...בהמשך לשיחתנו כשהי' כ' כאן ובמה שדברנו אז... הטעויות שעשו בשעתו המענשעוויקעס 

במדינתנו לפנים בשנת תרע"ז, טעויות אשר סוף סוף הביאו לכבוש השלטון על ידי הבולשעוויקען... 

כאשר מפלגת הבולשעוויקען עשתה דבר שנחשב לשגיאה בעיני העם )והוא היחס אל ממשלת אשכנז 

ולכבוש  השגיאה  את  לנצל  הממשלה  ברסן  שאחזה  המענשעוויקען  מפלגת  על  הי'  שלכאורה  דאז( 

גם היא "שגיאה" אשר מנקודת  ושל מפלגת הבולשעוויקען, עשתה  את לבבות חלק חשוב של העם 

מבט רוב העם היתה לא פחותה מהשגיאה הנ"ל, היינו, שהתחברו עם באי-כח המעמד של האמידים 

)בורזשואזי(, וכמובן אשר תו"מ הריעו הבולשעוויקען על "הבגידה" הזאת שהמענשעוויקען עברו כליל 

מעמד  הבע"ב  מעמד  עם  ברית  מאשר  אשכנז  עם  הברית  יותר  טוב  וממילא  שכנגד,  המעמד  למחנה 

השונא ולכן צריכה הממשלה להמסר לידי האוחזים בשיטה זו וכו'...



רנג
oifge` mipy` cenr ck sc ± iying wxt`nw `aa

åéìàî àáä øåñéàá,oerny iaxe opax ibiltc ,mixetkd meia dliap lke`d oebk -

mei inwn dliap `iedc ab lr s`e .mixetkd mei meyn z`hg opax dil iaiignc

mcewc ,`ed llek xeqi` mixetkd meic ,liig `kd - xeqi` lr lg xeqi` oi`e ,mixetkd

xqzi`c ebn ,mixetkd mei dil lr ,dhegya xzene dliapa df xeq` did zeynyd oia

- mixetkd mei meyn dhegya `xab i`d

epiid .mixetkd mei meyn dliapa inp xqzi`

`a mixetkd meic ,eil`n `ad xeqi`a llek

.`ed eil`nåîöòî àáä øåñéàá ìáà,xnelk -

el `ad dreay xeqi` oebk ,envr mc` ici lr

.opixn` `l ,exeaic ici lrïåòîù éáøì àîìùá
ùé÷ì ïá.xeriy ivga dl iwenc -éëä íåùî

ïåòîù éáø øèôrayen inp `edy lk :xaqwc -

`edy lk :xne` oerny iax `ipzc ,`ed cnere

.zeknlïðçåé éáøì àìàmeyn dl iwenc -

oerny iax xht i`n` ,llek?øåèô,z`hgn -

xeqi` lr liige mixetkd meic zxk iz` `lc

dlapzp `l m` igd on xa` xeqi`` e` dliap

.`ed llek mixetkd meic ab lr s`e ,axran

ùé÷ì ùéøì àîìùá,xeriy ivga dl iwenc -

ol `niiwc .ode e`la dl zgkync epiid

m` `l` `a dreay oaxw oi` :(` ,dk zereay)

e` rxdl" aizkc ,ode e`l da `ven dz` ok

yxtn i`de .etelige xac rnync ,"aihidl

inp dl zgkyn "dliap xeriy ivg lke` `ly"

e`lc ,"dliap xeriy ivg lke`y dreay"a

.`ed devnd z` lhal raypïðçåé éáøì àìà,llek meyne mly xeriya dl iwenc -

.`tiqe `yixc `ziinw `iyew meyn ,dzniwe` zeliap yxtna jgxk lreàîìùá-

.llek meyn ,cnere rayeny it lr s` `liigc zgkyn "lke` `ly dreay"ïä àìà
ay" -zreay lhale zeliap` legizc dl zgkyn in ,"zehegye zeliap lke`y dre

ipiq xd?àáøãë àìà :ïðéñøâ éëä:dyexit ikde ."`axck dl zgkyn" qxb `le -

,mzqa dlek `l` .yxtna o`k mzqa o`k - `tiqe `yixc `iyew lirl ipyz `l

oi`y xtr oebk ,`yxtin `axck - xeht `yix ipzwc dlik`l oie`x opi`y oilke`e

`l eze .ediilr riaxc `ed dix`e ,od dlik`l zeie`x zeliap la` .dlik`l ie`x

"lke` `l" `dc ,mly xeriya s` ode e`la dl zgkync ,opgei iaxl icin `iyw

,mixeq`de mixzend mixac enzqa llk ixdy ,aiig dliap lk` m` ,xn`w `nzq

miiwne ,xn`w mzq "lke`" `dc ,dl zgkyn ode .llek ici lr mixeq` ixqzine

.aiig lk` `l m`e ,mixzend mixaca ezreayàðéðú éîð ïðà óàzeliapac -

.edl aiyg dlik`l zeie`xäøåñà åúùà éøä.`id dlik` `nl` -
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øåñéàá:onwl iziinc dpyna `icda `zi` inp `de :xn`z m`e - xn` `l envrn `ad

oiycwen aiygwe ,cg` my`e ze`hg rax` dilr aiige zg` dlik` lke` yi

"dypd cib" wxt seqa dler ly dypd cib lke`d oke .`ed envrn `ad xeqi`c ab lr s`

la` ,opixn` `lc xn`w envr lr envrn `ad xeqi`a `kdc :xnel yie !(` ,`w oileg)

lkne .opixn` mlerd lk lr oixeq`y oiycwen

`ad xeqi`c ycwd ixde :xity onwl jixt mewn

`ad xeqi`a `pz ixii` `lc oeikc ,envrn

ab lr s` ,ycwd hwpinl dil ded `l - envrn

.mlerd lk lr xeq`c

ìëåàäjezn - xeht mixetkd meia dliap

elit` ixii`c rnyn qxhpewd yexit

xn`c o`nlc :`iywe .mixetkd meia dlapzpa

diiga dnda (` ,bw oileg) "dypd cib" wxt seq

mixetkd mei xeqi` lg - zcner mixa`l e`l

ik ,zcner mixa`l xn`c o`nl elit`e .miign

dliap xeqi` elge igd on xa` xeqi` rwt dzn

dcen oerny iaxe ,zg` zaa mixetkd mei xeqi`e

mei xeqi`c :xnel yi edine !zg` za xeqi`a

,dzin xg`l `le miign `l liig `l mixetkd

,dgeaf dpi`y dyr xeqi` dia zi`c meyn

dz`y dn "zlk`e zgafe" (ai mixac) aizkc

.`l - gaef dz` i`y dn la` ,lke` dz` gaef

,df yexit d`xp oi` mdxa` oa wgvi epiaxle

ikid zcner mixa`l e`l xn`c o`nl ok m`c

?geaf epi`yc dyr lr xa` xeqi` liig ivn

xeqi`e xa` xeqi`c ,daex z`ivi mr dtxhpy oebk xn`c (my) "dypd cib" wxt seqae

elit`c ?geaf epi`yc xeqi` lr mlek iliig ikide ,ez`w iccd icda dtixh xeqi`e alg

xeqi` ,zcner mixa`l xn`c o`nl inp iywz `nrh i`dne !df xeqi`a `niiw m`d irna

xeqi` lr liig ikid ok m`e ,m`d irna mixa`l `niiw `lc ?dl zgkyn ikid igd on xa`

xeqi`a miign `niiwe dxeq` ikd e`lac ,xeq`l `z` `l "zgafe" i`ce `l` ?geaf epi`y

dhigyac jl yxite ,xeq`d z` xizdl `a `l` .dliap xeqi`a dzin xg`le ,igd on xa`

dia zilc ,dfib `le "gafz" :(` ,eh zexeka) enk ,`niiw `niiwck `l` ,dxigpa `le `ixy

.ixii` `wec mixetkd mei axrn dlapzpae .oey`xd e`l xeqi`a i`w `l` ,dyràìà
.devnd lhal dreayd legizc opixn` `l inp llek ici lr elit`c - dl zgkyn ikid od

" :inlyexia ipzc ,mdxa` oa wgvi epiaxl dyweilila dvn lk`e "dvn lke` `ly dreay

`wec `kdc :uxize !devnd z` lhal dreay `liig llek xeqi`ac `nl` .aiig - gqt

gqt xkcn `lc mzd la` ,dlke`l dilr raype dliap xikfdy meyn ,dreay `liig `l

mzq xne`yk ,mixeq`d mixaca elit` od zgkyn df itle .dreay dilr `liig -

.xeht - "gqt ilila dvn lke` `ly dreay" :`tiq mzd ipzwc ,eyexitl `iywe ."lke`y"

:yxtn wgvi epiaxe .gqt ilil xikfdy `l` ,ipzinl yg `le ,xninl ira inp ikdc :xnel yie !xeht gqt ilil inp xikfdy oeik ,gqt ilil mr zelil x`y inp lleka ?llek `la hwp i`n`

.`liig i`ce - dyr mewa iedc ,lk`e lek`l `ly raypa mzd la` .lk` `le "lke`y dreay" xn`wc ,`liig `l `kd ixii`ck dyrz l`e ay i`cecàìàyxit - 'ek `axck

,dliap ixwin xityc ,`iyw ef oi`c mz epiax xn`e .dliap `ixwin `l zgxqnc ,`cg :dywde .zgxqnd dliapa dl yxtne ,"`axck dl zgkyn" opiqxb `nlrc `ibeqc qxhpewa

`axc iiez`l ira i`nc :qxhpewa dywd cere .`xwirn dgexqa dl iwen xi`n iaxe ,dliap diexw xbl die`xd :yixcc ,(` ,gq) dxf dcear idliya oerny iaxl ihernl `xw jixhvi`cn

`ly" `d ,xeht xtr lk`e mzq "lke` `ly" xn`wcn .zgxqna elit` dlik` oeyl jiiyc ,`axck :eyexit ikdc ,ayiil yi inp `de !zgxqn dliapa dl zgkyn :xninl dil ded ?`kd

`yix `l` ,ith yxetnc ,dnka "xtr lke` `ly dreay" `axc `ira iiezi`l dil ded ithe .zgxqn dliapa oky lke xtra elit` dlik` oeyl jiiy `nl` ,aiig lk`e "xtr lke`

`nwezin `zyde .dgexq dliapn ith dlik`l efg `lc `ki` miynxe mivwy dnkc ,dgexq dliap iab dlik` oeyl jiiyc di`x iziin "`pipz inp op` s`" xn`wc `de .hwp `zlinc

dreay" xn`c oeik ,xity iz` mixzend mixac llek `la ,dliap llka `ied zgxeq dliapc oeike :xn`z m`e .ode e`la xity dl zgkyne ,`pniwe`ck yxtna `tiq ,oizipzn xity

envr xeq`l dvxy dizrc` ilbc ,mixzend mixac odnr llekyk `l` dliap llka dgexq rnyn `lc :xnel yie !dgexq dpi`y` inp `liig - dgexq` `liigc ebn ,"dliap lke` `ly

oke !dlik` oeyl `ied i`ce f`c ,dliap lke` `ly yxtna oizipzn dnwe` `dc ,dpin dil iywz daxc` ?"`pipz inp op` s`" ixn ax iziin i`nc ,wgvi epiaxl dyw la` .xzend xaca

mzq raypa xhtc `axl dywz inp`xwirn rci ded yxtnk mzq iedc `d iable .`xwirn diayg`c mzd ip`yc ,cenlzd ipynck xnel jixve !dlik` oeyl llka ied `lc ,xtr lk`e

xa aiyg diayg`c oeik :wiqne .dlik` xa enk aygiy diayg`c `d ipdzilc jzrc `wlq `l - dlik` xa e`lc icina ipdn `l yxtn ik elit` i` la` ,dayg`c `nrh ipd`c

.aiign oerny iaxe ,xeht - `nhe xzep lebit oebk oixeq` oilke` lk`e ,"lke`y dreay" :zereayc `ztqeza `ipzcn ,wgvi epiaxl dyw cere .razy` xcde `xwirn lk`c oeik ,dlik`

,inp qxhpewd yexitle !llek ici lr opaxl dreay dlg dgexq oi`a elit` `nl` .llek ici lr ediilr dreay dlg `ly itl ,oerny iax aiigncn ,migexq mpi`ya jgxk lra epiide

`l` yxit `l qxhpewac :wgvi epiaxl d`xpe !mzd rnynck xeqi`d xikfn epi`e "lke`y" mzq xne`yk dl zgkyn inp oixeq`a elit`c ,`iyw ,mixzend mixaca od zgkync yxitc

oi`ya llek ici lr liig dyr mew `la elit`c ,mdxa` oa wgvi epiaxl di`x yi iz`ady `ztqezne .llek ici lr elit` oixeq`d mixac` dreay `liig `l diciclc ,oerny iax meyn

`ly dreay" xn`e xfga ?"miapre mip`z lke` `ly dreay" xn`e xfge ,"mip`z lke` `ly dreay" :jenqa onwl xninl jixhvi` i`n` ,qxhpewd yexitl :xn`z m`e .xeqi`d xikfn

`d ?dreay `liig ikid ,miapre mip`z hwp `wec i`c ,il d`xp oke .mzq "lke` `ly" xn`y xnelk `l` ,miapre mip`z hwp `wec e`lc ,inp ikd oi`c :xnel yie !ibq `nzq "lke`

mip`za od zgkync ,xnel yi edine .oaxw yixtde mip`z lk`e iab ,ixii` oaxwlc rnyn (` ,hk) oiwxt seqa onwlc ,ode e`l opira `lc ,ixii` zewlnlc xninl `kile !oda `zil
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רנד
oifge` mipya cenr ck sc ± iying wxt`nw `aa

äéáùçà éáåùç`ed ok` ,ok dizrny `l .oda uw epi`y envr lr dlibe ,ezlik`a -

i`e .zgxqen dlapa dl iyxtne ,`axck dl zgkyn :qxb `nlrc `ibeqe .ipira xwir

,cere .od zreay o`k oi`e ,`ixwn dlap e`l zgxqnc ,`cg :zeiyew dnkn da iyt`

`kd ira i`n `axc?inp op` s`" ,cere .zgxqn dlapa dl zgkyn :xninl dil ded

.xity `iz` `l "`pipzøåñéàà äåäã éãéî
éñåîóxeqi` lr lg xeqi` dil zilc o`nc -

,siqen xeqi`a dil zi` - llek xeqi`a

:(a ,al) "mig` drax`" wxt zenaia opixn`ck

ixw llek xeqi` .siqen xeqi`a iqei iax dcen

dkizgd lr siqen oexg` xeqi` oi`c `kid

mixaca mc`d lr xeqi` `ed daxn la` ,melk

`a `lc ,mixetkd meia dliap oebk .mixg`

dxeq` xak dlik`ae ,dlik`a `l` dxqe`l

dilr siqed `ly `vnp ,dliap meyn `id

lr dxeqi` daix la` ,melk oexg` xeqi`

:opixn`e ,mleray oilke` lka exqe`l mc`d

x`ya xq`il mc`d lr mixetkd mei lgc ebin

z` inp llek - mixetkd mei meyn milke`

.mixetkd mei meyn aiigzdl dnr dliapd

lr siqen oexg` xeqi`yk - siqen xeqi`

xeqi` ici lr da did `ly xac dnvr dkizg

dzidy dna oexg`d dkizgd xqe`e ,oey`x

ly alg oebk .oexg`d xeqi` `ay mcew zxzen

deabl xzene ,alg meyn lek`l xeq` - ycw

dnl xeqi` eilr siqen - xzep dyrp .gafnl

ikde .daxwdl lqtpc ,el zxzen dzidy

lr dxqe`l xzep my dilr lgy jezn :opixn`

eci lr akrn oey`xd xeqi` oi`e ,gafnd

lg - xeqi` lr lg xeqi` df oi`y ,legln

mc` lk lv` xzep my xeqi` inp dilr

meyne alg meyn eilr aiigzdl ,elke`d

.xeqi` lr lg xeqi` o`k yiy it lr s` ,xzep

éñåî øåñéà ïðéøîà éëäëéúç àãçá ó-

lv` ipy xeqi` my dilr lgy jezn :yxtnck

xac lv` s` dilr lg - el xzen didy xac

dkizgl dkizgn la` .xak el dxeq` dzidy

ef dkizg lv` mc`d lr lgy jezn :xn` `l

`l lleka (ef) zxg` dkizg lv` s` eilr legi

.opixn`ã åäîàîéú`l envrn `ad xeqi`a -

.llek opixn`úçà äìéëà.cg` zif -àîè
'åë áìç ìëàù,xzep meyne ,alg meyn aiig -

z` lk`y `nh meyne ,mixetkd mei meyne

.dlirn cg` my`e ,ze`hg rax` ixd - ycwd

,`ed lren ycwc alg iab ,odk `ed elit`e

edpde .dlirnl milw miycw ixeni` zeaxl - "'dl alg lk" :(a ,al dxenz) xn xn`c

dclepyn ixdy .siqen ici lr e` llek ici lr e` ,edpip xeqi` lr lg xeqi` edlek

ixd ,alg` inp lg xere xya` miycwen xeqi` lgc ebin ,dycw` .dalg xq`p dndad

xzep meyn ef dkizg lr gafn iabl `xeqi` da sqezi`c ebin ,xzep dil ded .llek

`xab i`d xqzi`c ebin ,`xab `nhi` .siqen ixd ,xzep meyn `xab iabl inp sqezi`

ded .llek ixd ,d`neh meyn alg i`da inp xqzi` d`neh meyn milk`pd miycwa

meyn i`da inp xqzi` mixetkd mei meyn oilega s` xqzi`c ebin ,mixetkd mei dil

.mixetkd mei'åë úáù äúéä íà óà,aiigin `l mixetkd mei z`ved` eli`c -

.mixetkd meil d`vede aexir oi` :xaqwcåàéöåäå.dlik` zrya eita -íùä ïî åðéà
.d`ved meyn `l` ,dlik`d meyn d`a ef z`hg oi` -àúéà íàållek opixn`c -

!'ek dreay oebk ,zifk i`da z`hg iiethl `pzl dil ded izk` ,envrn `ad xeqi`a

'åë éðú÷ éëaiyg `l `kd ,envrn `ad xeqi`a inp llek dil zi`c ab lr s` -

.odili`n mi`ad oixeqi` `l`ùã÷ä éøäåexeaic meyn dil iz`c ,zelirn my` -

.eyicwdyäìàù.xeqi`d xizdl mkgl -ùã÷ä éøäå.dl`y odl yi mixcp lke ,xcp ici lr `ay -'åë àéä øæòéìà éáøå àéùðáxn` `l :mzd opixn`e .zeixed zkqna -

.xn` `l mizty iehaae lewd zrinya la` .dreawa zxk ea dxn`pe li`ed ,eiycwe ycwn z`neha `l` cxeie dler oaxwc dxiara `iypl reaw oaxw xfril` iaxàìééçã
øåòéùëî úåçôà.yxtna -ùã÷ä éøä.zifkn zegt elit` dhext dey lr `a zelirn my` -äèåøô äåù ïðéòá àä.dixeriy epiide -àéøéåàî.mewn -íùà.dlirn -

åàì åðåãæãiaxc `nrh i`n :opixn`e .dxdf`a oixne` minkge dzina xne` iax ,dlirna cifd :`ipzc -?opaxe .miny icia dzine dxdf` `ki`c ,dnexzn "`hg" "`hg" xnb

e`le ,"ycw lk`i `l xf lke"n itlic zi`e ."`hg" "`hg"c dey dxfbn ,i`w dxdf`a la` dihrn dzinn .dlirna `le ea ,"edellgi ik ea ezne" dnexza `xw xn` :ixn`

.dlirn ea oi` mipdkl xzid zry ea yiy lke ,aizk mipdkl oilk`pd miycwa `eddc ,`iz` `l inp "md ycw ik lk`i `l xfe"ne .aizk dnexza `iddc ,`id `zlin
úàèçá
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ïàîå,i`w oerny iaxc` e`l - 'ek siqen xeqi` xn` ik llek xeqi` dil zilc xhtc

"mig` drax`" wxta ,siqen xeqi` dil zilc oerny iaxl `icda dil opirnyc

meyn `l` aiig epi` :oerny iax xn`wc ,zn `yp jk xg`e ig `yp iab (` ,al zenai)

x`y iabl xeqi` da sqezi`c ab lr s` g` zy` xeqi` dilr liig `le ,cala dy` zeg`

xeqi` edl zilc ,i`w i`pz x`y` `l` .oig`

wxta iqei iax oebk ,siqen xeqi` edl zi`e llek

ziyrpe yi` zy` :xn`wc (my) "oig` drax`"

xeqi`a dcenc xn`e ,yi` zy`a oecip ezeng

.siqenùéyxit - 'ek zg` dlik` lke`

liigc ebinc ,llek xeqi` ied oiycwenc qxhpewa

"el exn`" wxta xn`cde .alg` inp liig xya`

:(` ,ci zezixk)xeqi` da sqezi`c ebin ,dycw`

mzd - alg zlik` iabl xeqi` da sqezi` d`pd

`l` siqen dil ixw `le ,`ed llek xeqi` inp

.lw lr xeng `edy meyn

m`yxit - aiig eita e`ivede zay dzid

meyn la` ,zay z`ved meyn :qxhpewa

aexir oi` :xaqwc ,`l mixetkd mei z`ved

zezixkac ,d`xp oi`e .mixetkd meil d`vede

meyn aiige ,`id `zeca mxtxc `d :wiqn (my)

.dixeqi` iyet`l zay hwpe ,odizy z`ved

åøîàdil aiyg xi`n iaxe - myd on epi` el

,ezgpd `id ef ezrilac meyn zelik` icda

`edyk zeize` izy azk :(` ,t zay) opixn`ck

.ozgpd `id ef ozaizk ,aiig - jldnàìù
`iz`c mz epiax yxtn - alge mixnz lke`

e` daiwd iab lry alg inp rnync ,ode e`la

e`la la` .xzid xac enr xikfny itl ,dig ly

.algd xwir ,xeq`d alg `l` rnyn `l ikd

yie ?`kdn opgei iaxl inp jixt `l i`n` :dnize

mey `ki`c opgei iax xaqw `nlcc meyn :xnel

`aa `le eil`n `aa llek xeqi` dil zi`c `pz

oi`c dil rnyn `axcn la` ,envr zngn

`w i`n ikd e`l i`c ,`gip inp `zyde .welig

,xnel yi edine ?opgei iaxn ith `ax ol rnyn

oi`a odipyy it lr s` opireny`l jixhvi`c

.onvr zngnåâéîinp `liig mixnz` `liigc

llek xeqi` dil zi`c o`nc ab lr s` - alg`

mz epiax yxtnck ,liig `l xeng lrc dcen

ligznd xeac a ,bl zenai) "mig` drax`" wxta

lkn ,dzvi e`ll dxrad iab ("iqei iax xn`"

li`ed ,liwc alg xeqi`` dreay `liig mewn

"dypd cib" wxt seqa opixn`ck ,ellkn xzede

dliap xeqi` `ai dxn` dxezd :(` ,bw oileg)

.alg xeqi`` legieéøä`pniwe` `d :xninl ivn ded - dhext dey opira `d ycwd

.lirl ipynck ,xekaaéøäåycw ik lk`i `l xfe"nc qxhpewa yxit - e`l epecfc my`

ea oi` mipdkl xzid ea yiy lke ,aizk mipdkl oilk`pd miycwa `eddc ,`wtp `l "md

iwlile :jixtc ,(` ,gi) zeknc `xza wxta rnyn oke .dlirnik lk`i `l xfe" meyn inp

,c) zezixkac :dywe .mipdkl ifg `l `kd ,mipdkl ifgc `kid ilin ipd :ipyne !"md ycw

alg lke`d :mzd xn`wc ,oiycwend alga "md ycw ik lk`i `l xfe" opinwen (`

yi edin !mipdkl ifg `l alge ,"md ycw ik lk`i `l xfe" meyn mizy dwel oiycwend

xy` mze` elk`e" oaxw i`da opixw mewn lkn ,mipdkl ifg `l algc ab lr s`c ,xnel

zwixf iptl my`e z`hg xya lke`yk `l` ihernl `z` `le ,xya epiidc "mda xtek

ycw ik lk`i `l xfe"n my`a e`lc xninl ivn `zyde ."elk`e" dia opixw `lc ,minc

,dnexzc dey dxfbn ied `l zexfc e`lc (a ,c) zezixkc `nw wxta rnyn oke .`wtp "md

.my oeir jixve .'ek "inp mc zexfc e`l ie`l ixz `ki`c alg `py i`n" iab
`l`
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øîà ?déáLçà éî àëä àlà ,déáLçà éáBLç©¥©§§¥¤¨¨¨¦©§§¥¨©
?ììBk øeqéà déì úéàc ïàîc àîòè éàî :àáø̈¨©©§¨§©§¦¥¦¥

éñBî øeqéàà äåäc éãéî;déì úéìc ,øèôc ïàîe ,ó ¦¥©£¨©¦¦©§¨©§¥¥
éñBî øeqéà øîà ékézLa ,äëéúç àãça ¯ ó ¦£©¦¦©£¨£¦¨¦§¥

déì úéàc ïàîì :àáø øîàå .ïðéøîà àì úBëéúç£¦¨¨§¦©§¨©¨¨§©§¦¥
"íéðàz ìëBà àlL äòeáL" øîà ,ììBk øeqéà¦¥¨©§¨¤Ÿ©§¥¦
¯ "íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáL" øîàå øæçå§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦
!àèéLt ¯ .íéðàzà éîð ìééç íéáðòà ìééçc Bbéî¦§¨¥©£¨¦¨¥©¦©§¥¦§¦¨
øeqéà ,ïðéøîà åéìàî àaä øeqéà :àîéúc eäî ¯©§¥¨¦©¨¥¥¨¨§¦©¦
àáø áéúî .ïì òîLî à÷ ,ïðéøîà àì Bîöòî àaä©¨¥©§¨¨§¦©¨©§©¨§¦¨¨
äéìò áéiçå úçà äìéëà ìëBà Lé :äaøc déøa§¥§©¨¥¥£¦¨©©§©¨¨¤¨
ìëàL àîè :ïä elàå ,ãçà íLàå úBàhç òaøà©§©©¨§¨¨¤¨§¥¥¨¥¤¨©

íBéa ,ïéLc÷enä ïî ,øúBð àeäå ,áìç.íéøetkä ¥¤§¨¦©§¨¦§©¦¦
¯ BàéöBäå úaL äúéä íà óà :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥©¦¨§¨©¨§¦
zçkLî ,àúéà íàå ;íMä ïî Bðéà :Bì eøîà .áéiç©¨¨§¥¦©¥§¦¦¨©§§©§
íéøîz ìëBà àlL äòeáL" :øîàL ïBâk ,Lîç dì̈¨¥§¤¨©§¨¤Ÿ©§¨¦

!áìçà éîð àìééç íéøîzà ìééçc Bbéî ,"áìçå¯ék §¥¤¦§¨¥©§¨¦¨§¨©¦©¥¤¦
àì Bîöòî àaä øeqéà ,åéìàî àaä øeqéà ¯ éðú÷̈¨¥¦©¨¥¥¨¦©¨¥©§¨

.éðú÷¯!Lc÷ä éøäå¯.íçøî BúLeã÷c ,øBëáa ¨¨¥©£¥¤§¥¦§¦§¨¥¤¤
,äìàL déì úéìc éãéî ¯ éðú÷ ék :àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¦¨¨¥¦¥§¥¥§¥¨

.éðú÷ àì äìàL déì úéàc äòeáL¯!Lc÷ä éøä §¨§¦¥§¥¨¨¨¨¥£¥¤§¥
¯¯ éðú÷ ék :àîéà úéòaéà .øBëáa ïðéî÷Bà àä̈§¦©¦§¦¨¥¥¨¦¨¨¥

.éðú÷ àì ãøBéå äìBò ïaø÷ ,òeá÷ ïaø÷¯éøä ¨§¨¨©¨§¨¤§¥¨¨¨¥£¥
!àeä ãøBéå äìBò ïaø÷c ,Lãwä úà ìëàL àîè̈¥¤¨©¤©Ÿ¤§¨§©¤§¥

¯àéáî àéNð :øîàc ,àéä øæòéìà éaøå ,àéNða§¨¦§©¦¡¦¤¤¦§¨©¨¦¥¦
àìééçc éãéî ¯ éðú÷ ék :øîà éLà áø .øéòN̈¦©©¦£©¦¨¨¥¦¥§¨§¨
.éðú÷ àì øeòéLkî úeçtà àìééçc äòeáL ,øeòéLk§¦§¨§¨§¨©¨¦§¦¨¨¨¥

¯!Lc÷ä éøä¯éLà áøå .äèeøt äåL ïðéòa àä £¥¤§¥¨¨¥©¨¤§¨§©©¦
BðBãæ ,úøk BðBãæ ¯ éðú÷ ék :àøéæ éaø øîà àéøéåàî¥©¦§¨£©©¦¥¨¦¨¨¥§¨¥§

.éðú÷ àì åàì¯!éðú÷å ,åàì BðBãæc íLà éøäå ¨¨¨¨¥©£¥¨¨¦§¨§¨¨¥
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שבועות. שבועות שתים - פרק שלישי דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

c meyndéáLçà éáBLçlr dlibe ,ezlik`a mze` aiygdy ± £¥©§§¥
,oda uw epi`y envràëä àlà'lke` `ly dreay' xne`aéî ¤¨¨¨¦

déáLçàick ,lk`n xack el daeyg dliapy eiyrna giked ike ± ©§§¥
.epeyl zpeeka dlelk `idy xn`py

xeqi`d did m` j` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y `ed llky s`
lr lg `ed ixd ,'siqen xeqi`' e` 'llek xeqi`' xcba oexg`d
xeqi`d xy`ky ,`ed el` mixcb ipy ly mpiipre .oey`xd
xeqi` el mcw `l eay] mieqn hxta legl mewn `ven oexg`d
eilr didy hxtd iabl elit`e ,ixnbl `ed lg jk jezn ,[xg`
meyn dlik`a `ed xeq` miycw ly alg oebk .mcewn xeqi`¥
dkizg lr sqep ,xzep dyrpyke ,gafnd lr dxhwdl xzene alg
jezne ,[mcewn daxwda zxzen dzidy] daxwd xeqi` dnvr ef
,dlik`d oiprl mb `ed lg daxwdd iabl xzep xeqi` dilr lgy
,df ote`e ,[alg meyn] mcewn dlik`a dxeq` dzidy s`
.'siqen xeqi`' `xwp ,dnvr dkizga `id xeqi`d ztqedy
mei qpkpyk ,dlik`a dxeq` dzidy dliap ,z`f znerl
`ly] mixykd mixacd z` exeqi`a llk `edy jezn mixetkd
oi`y ,ef jxce ,dliap lr mb lg ,[mcewn dlik` xeqi` mdilr did
xeqi`' z`xwp ,mixg` mixaca `l` dnvr dkizga dtqedd

.'llek
yi ,'siqen xeqi`'a xeqi` lr lg xeqi`y mixaeqd mi`pzd oia

ok mixaeq oi`y yie 'llek xeqi`'a lg ok enky mixaeqd`ax ,
:mzwelgn z` x`andéì úéàc ïàîc àîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©£¨§©§¦¥

a xeqi` lr lg xeqi`y,ììBk øeqéà:aiyneøeqéàà äåäc éãéî ¦¥¦¦©£¨©¦
éñBîó,siqen xeqi`a xeqi` lr lg xeqi`y mrhd eze`n ± ¦

mb lg ,xzend hxtd iabl lg oexg`d xeqi`dy jezn mdipyay
.mcewn xeq`d hxtd lrdéì úéìc (øèôc) ïàîe`l` llek xeqi` ©§¨©§¥¥

c ezrc ,cala siqen xeqi`éñBî øeqéà øîà ékäëéúç àãça ó ¦¨©¦¦©£¨£¦¨
ïðéøîà àì úBëéúç ézLamb lg dfl lgy jezny] ef `xaqy ± ¦§¥£¦Ÿ¨§¦©

oiprl xeqi` my dilr lgy jezny ,zg` dkizga dpekp [dfl
oiprl mb epiide ixnbl xeqi`d eze` dilr lg ea zxzen dzidy
jezny mixne` oi` dipyl zg` dkizgn la` ,ea dxeq` dzidy
dipyd iabl mb lg [zxzen dzidy] ef dkizg lr xeqi`d lgy

.[dxeq` dzidy]
:l"pd `yepa dielzd dkld `ian `axdéì úéàc ïàîì ,àáø øîàå§¨©¨¨§©§¦¥

,ììBk øeqéày mc`øîàå øæçå ,'íéðàz ìëBà àlL äòeáL' øîà ¦¥¨©§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©
énð ìééç íéáðòà ìééçc Bbéî ,'íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦¦§¨¥©£¨¦¨¥©¦

íéðàzàlr mb dlg miapr lr dipyd dreayd dlgy jezn ± ©§¥¦
:`xnbd zl`ey .zereayd izy lr aiig mip`z lk` m`e ,mip`z

,àèéLt:`xnbd daiyn .llek xeqi` ly `nbec ef ixdyeäî §¦¨©
,àîéúca wxïðéøîà åéìàî àaä øeqéàa la` ,llekàaä øeqéà §¥¨¦©¨¥¥¨¨§¦©¦©¨
Bîöòî,dreay oebk ,mc`d gkn `ad ±ïðéøîà àì.llekà÷ ¥©§Ÿ¨§¦©¨

.ïì òîLî©§©¨
`ax lr dywn `xnbd:,äaøc déøa àáø áéúîdpyna epipy ¥¦¨¨§¥§©¨

(:bi zezixk),íLàå úBàhç òaøà äéìò áéiçå úçà äìéëà ìëBà Lé¥¥£¦¨©©§©¨¨¤¨©§©©¨§¨¨
ïä elàå .ãçàny mixeqi`d,mzngn aiigzàeäå áìç ìëàL àîè ¤¨§¥¥¨¥¤¨©¥¤§

,íéøetkä íBéa ïéLc÷enä ïî øúBðrax` aiig bbey did m`e ¨¦©§¨¦§©¦¦
.c ,mixetkd mei meyn .b ,xzep meyn .a ,alg meyn .` :ze`hg
ixdy ,dlirn meyn cg` my` aiige .miycw lk`y `nh meyn
,ipyd lr cg` milg elld mixeqi`d zyng lke .miycwn dpdp

.siqen xeqi` meyn mwlge llek xeqi` meyn mwlgøéàî éaø©¦¥¦
BàéöBäå úaL äúéä íà óà øîBàzrya eit jeza df algl ¥©¦¨§¨©¨§¦

,ezkild onfa my erlae miaxd zeyxl cigid zeyxn ezlik`
e ezgpd `id efy ixdáéiç.zaya d`ved lr z`hgBì eøîà ©¨¨§

y meyn ,z`f aiygdl oi` ,minkgíMä ïî Bðéàef z`hg oi` ± ¥¦©¥
my meyn ze`a oleky ,ze`hgd x`yl mxebd myd eze`n d`a

.d`ved meyn df eli`e ,dlik`
:`ax lr dyw o`kneàúéà íàåxeqi` mixne`y `ax zxaql §¦¦¨

,envrn `ad xeqi`a llekdì úçkLîdz` `ven ±Lîçze`hg ©§©©¨¨¥
,zg` dlik`aBbéî ,'áìçå íéøîz ìëBà àlL äòeáL' øîàL ïBâk§¤¨©§¨¤Ÿ©§¨¦§¥¤¦

áìçà énð àìééç íéøîzà ìééçcaeig exikfd `ly dnne .lleka §¨¥©§¨¦¨§¨©¦©¥¤
`ad xeqi` `ed dreayy meyn ,dlg ef dreay oi`y gken ,df

.lleka xg` xeqi` lr lg epi`e envrn
n `l ,llek xeqi`a dlg dreayy it lr s`y zvxzn `xnbddp

:oey`x mrh .jkl minrh dyiy d`iane ,df aeig `pzdéðz÷ ék¦¨¨¥
xcba mdy mixeqi` wx mipey ef dpyna ±,åéìàî àaä øeqéàla` ¦©¨¥¥¨

,éðz÷ àì Bîöòî àaä øeqéàdywn .dreay da dxkfed `l okle ¦©¨¥©§Ÿ¨¨¥
:`xnbdéøäåxeqi`Lc÷äici lr `ad xeqi` ,dpyna iepy `edy ©£¥¤§¥

dpynd :`xnbd zvxzn .exeaic gkn ycwd dyrpy ,`ed envr
zxacnBúMeã÷c ,øBëáa`viyk dil`n dlgíçøî.en` ¦§¦§¨¥¤¤

dreay lr aeig `pzd xikfd `ly xg` mrh:ék àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¦
äìàL déì úéìc éãéî éðz÷mil`ypy ici lr mxizdl ozip `ly ± ¨¨¥¦¦§¥¥§¥¨

la` ,mkgl.éðz÷ àì ,äìàL déì úéàc ,äòeáL:`xnbd dywn §¨§¦¥§¥¨Ÿ¨¨¥
eéøäepipy,Lc÷äici lr yecwd xac lkak dl`y el yi ycwde £¥¤§¥

:`xnbd zvxzn .eizty `venïðéî÷Bà àäz` epcnrd xak ixd ± ¨§¦©
dpynd,øBëáadl`y ici lr xeka zyecw z` xizdl xyt` i`e ¦§

.dil`n `l` xcpd gkn dlg `ly xg`n mkgl
:iyily mrhàîéà úéòaéàmeyn ,dreay aeig `pzd xikfd `l ¦¨¥¥¨

céðz÷ ékiaeig,òeá÷ ïaø÷eaixwdl aiigy oindy ,xnelk ¦¨¨¥¨§¨¨©
mc`n dpzyn epi`e ,dnda `ian mlerly ,reaw `ed z`hgl

iaeig la` ,ipr mc`l xiyrãøBéå äìBò ïaø÷ielzd z`hg oaxw ± ¨§¨¤§¥
`ian ipr m`e ,dnda `ian xiyr `ed m`y] mc`d zexiyra

[zleq dti`d zixiyr `ian serl zbyn eci oi` m`e ,seràìŸ
,éðz÷zreay aeig ixdy ,dreay aeig dpyna xkfen `l okle ¨¨¥

e :`xnbd dywn .cxeie dler oaxwa `ed iehiaéøädpyna epipy £¥
xeqi`c ,Lãwä úà ìëàL àîèeaeig.àeä ãøBéå äìBò ïaø÷ ¨¥¤¨©¤©Ÿ¤§¨§¨¤§¥

zxacn dpynd :`xnbd zvxzn,àéNða,jln epiideøæòéìà éaøå §¨¦§©¦¡¦¤¤
øîàc ,àéä(.i zeixed),àéNðbbeya miycw lk`e `nh didyàéáî ¦§¨©¨¦¥¦

øéòNdler oaxwa jk lr miaiigy mrd x`yk epi`e ,ez`hgl ¨¦
.cxeie

:iriax mrh,øîà éMà áøc meyn dreay aeig xikfd `l `pzdék ©©¦¨©¦
øeòéMk àìééçc éãéî éðz÷oi`y mixeqi`d wx mipey ef dpynay ± ¨¨¥¦¦§¨§¨©¦

la` ,zifkn zegtd xeriya lg maeigc ,äòeáL`ly yxit m` §¨§
`edy lk lk`i.éðz÷ àì øeòéMkî úBçtà àìééç:`xnbd dywn ¨§¨©¨¦©¦Ÿ¨¨¥

eLc÷ä éøädhext dey lr `a zelirn my` aeige ,dpyna iepyy £¥¤§¥
:`xnbd zvxzn .zifkn zegt lk` m` elit`eïðéòa àälk lr ¨¨¦©

mipt,äèeøt äåLxeriy oi` dreaya la` ,dlirn xeriy edfy ¨¤§¨
.dpyna dxkfed `l okle ,llk

:iying mrhøîà àéøéåàî éMà áøåmya,àøéæ éaø`l `pzd §©©¦¥£¦§¨¨©©¦¥¨
c meyn dreay aeig xikfdéðz÷ ékwx mipey ef dpynay ± ¦¨¨¥

y mixeqi`dBðBãæa,úøky xeqi` la`BðBãæaåàìenk ,cala §¨¥§¨
,iehia zreay.éðz÷ àì:`xnbd dywníLà éøäådlirn lr `ad Ÿ¨¨¥©£¥¨¨
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zereay(iyiy meil)

c meyndéáLçà éáBLçlr dlibe ,ezlik`a mze` aiygdy ± £¥©§§¥
,oda uw epi`y envràëä àlà'lke` `ly dreay' xne`aéî ¤¨¨¨¦

déáLçàick ,lk`n xack el daeyg dliapy eiyrna giked ike ± ©§§¥
.epeyl zpeeka dlelk `idy xn`py

xeqi`d did m` j` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y `ed llky s`
lr lg `ed ixd ,'siqen xeqi`' e` 'llek xeqi`' xcba oexg`d
xeqi`d xy`ky ,`ed el` mixcb ipy ly mpiipre .oey`xd
xeqi` el mcw `l eay] mieqn hxta legl mewn `ven oexg`d
eilr didy hxtd iabl elit`e ,ixnbl `ed lg jk jezn ,[xg`
meyn dlik`a `ed xeq` miycw ly alg oebk .mcewn xeqi`¥
dkizg lr sqep ,xzep dyrpyke ,gafnd lr dxhwdl xzene alg
jezne ,[mcewn daxwda zxzen dzidy] daxwd xeqi` dnvr ef
,dlik`d oiprl mb `ed lg daxwdd iabl xzep xeqi` dilr lgy
,df ote`e ,[alg meyn] mcewn dlik`a dxeq` dzidy s`
.'siqen xeqi`' `xwp ,dnvr dkizga `id xeqi`d ztqedy
mei qpkpyk ,dlik`a dxeq` dzidy dliap ,z`f znerl
`ly] mixykd mixacd z` exeqi`a llk `edy jezn mixetkd
oi`y ,ef jxce ,dliap lr mb lg ,[mcewn dlik` xeqi` mdilr did
xeqi`' z`xwp ,mixg` mixaca `l` dnvr dkizga dtqedd

.'llek
yi ,'siqen xeqi`'a xeqi` lr lg xeqi`y mixaeqd mi`pzd oia

ok mixaeq oi`y yie 'llek xeqi`'a lg ok enky mixaeqd`ax ,
:mzwelgn z` x`andéì úéàc ïàîc àîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©£¨§©§¦¥

a xeqi` lr lg xeqi`y,ììBk øeqéà:aiyneøeqéàà äåäc éãéî ¦¥¦¦©£¨©¦
éñBîó,siqen xeqi`a xeqi` lr lg xeqi`y mrhd eze`n ± ¦

mb lg ,xzend hxtd iabl lg oexg`d xeqi`dy jezn mdipyay
.mcewn xeq`d hxtd lrdéì úéìc (øèôc) ïàîe`l` llek xeqi` ©§¨©§¥¥

c ezrc ,cala siqen xeqi`éñBî øeqéà øîà ékäëéúç àãça ó ¦¨©¦¦©£¨£¦¨
ïðéøîà àì úBëéúç ézLamb lg dfl lgy jezny] ef `xaqy ± ¦§¥£¦Ÿ¨§¦©

oiprl xeqi` my dilr lgy jezny ,zg` dkizga dpekp [dfl
oiprl mb epiide ixnbl xeqi`d eze` dilr lg ea zxzen dzidy
jezny mixne` oi` dipyl zg` dkizgn la` ,ea dxeq` dzidy
dipyd iabl mb lg [zxzen dzidy] ef dkizg lr xeqi`d lgy

.[dxeq` dzidy]
:l"pd `yepa dielzd dkld `ian `axdéì úéàc ïàîì ,àáø øîàå§¨©¨¨§©§¦¥

,ììBk øeqéày mc`øîàå øæçå ,'íéðàz ìëBà àlL äòeáL' øîà ¦¥¨©§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©
énð ìééç íéáðòà ìééçc Bbéî ,'íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦¦§¨¥©£¨¦¨¥©¦

íéðàzàlr mb dlg miapr lr dipyd dreayd dlgy jezn ± ©§¥¦
:`xnbd zl`ey .zereayd izy lr aiig mip`z lk` m`e ,mip`z

,àèéLt:`xnbd daiyn .llek xeqi` ly `nbec ef ixdyeäî §¦¨©
,àîéúca wxïðéøîà åéìàî àaä øeqéàa la` ,llekàaä øeqéà §¥¨¦©¨¥¥¨¨§¦©¦©¨
Bîöòî,dreay oebk ,mc`d gkn `ad ±ïðéøîà àì.llekà÷ ¥©§Ÿ¨§¦©¨

.ïì òîLî©§©¨
`ax lr dywn `xnbd:,äaøc déøa àáø áéúîdpyna epipy ¥¦¨¨§¥§©¨

(:bi zezixk),íLàå úBàhç òaøà äéìò áéiçå úçà äìéëà ìëBà Lé¥¥£¦¨©©§©¨¨¤¨©§©©¨§¨¨
ïä elàå .ãçàny mixeqi`d,mzngn aiigzàeäå áìç ìëàL àîè ¤¨§¥¥¨¥¤¨©¥¤§

,íéøetkä íBéa ïéLc÷enä ïî øúBðrax` aiig bbey did m`e ¨¦©§¨¦§©¦¦
.c ,mixetkd mei meyn .b ,xzep meyn .a ,alg meyn .` :ze`hg
ixdy ,dlirn meyn cg` my` aiige .miycw lk`y `nh meyn
,ipyd lr cg` milg elld mixeqi`d zyng lke .miycwn dpdp

.siqen xeqi` meyn mwlge llek xeqi` meyn mwlgøéàî éaø©¦¥¦
BàéöBäå úaL äúéä íà óà øîBàzrya eit jeza df algl ¥©¦¨§¨©¨§¦

,ezkild onfa my erlae miaxd zeyxl cigid zeyxn ezlik`
e ezgpd `id efy ixdáéiç.zaya d`ved lr z`hgBì eøîà ©¨¨§

y meyn ,z`f aiygdl oi` ,minkgíMä ïî Bðéàef z`hg oi` ± ¥¦©¥
my meyn ze`a oleky ,ze`hgd x`yl mxebd myd eze`n d`a

.d`ved meyn df eli`e ,dlik`
:`ax lr dyw o`kneàúéà íàåxeqi` mixne`y `ax zxaql §¦¦¨

,envrn `ad xeqi`a llekdì úçkLîdz` `ven ±Lîçze`hg ©§©©¨¨¥
,zg` dlik`aBbéî ,'áìçå íéøîz ìëBà àlL äòeáL' øîàL ïBâk§¤¨©§¨¤Ÿ©§¨¦§¥¤¦

áìçà énð àìééç íéøîzà ìééçcaeig exikfd `ly dnne .lleka §¨¥©§¨¦¨§¨©¦©¥¤
`ad xeqi` `ed dreayy meyn ,dlg ef dreay oi`y gken ,df

.lleka xg` xeqi` lr lg epi`e envrn
n `l ,llek xeqi`a dlg dreayy it lr s`y zvxzn `xnbddp

:oey`x mrh .jkl minrh dyiy d`iane ,df aeig `pzdéðz÷ ék¦¨¨¥
xcba mdy mixeqi` wx mipey ef dpyna ±,åéìàî àaä øeqéàla` ¦©¨¥¥¨

,éðz÷ àì Bîöòî àaä øeqéàdywn .dreay da dxkfed `l okle ¦©¨¥©§Ÿ¨¨¥
:`xnbdéøäåxeqi`Lc÷äici lr `ad xeqi` ,dpyna iepy `edy ©£¥¤§¥

dpynd :`xnbd zvxzn .exeaic gkn ycwd dyrpy ,`ed envr
zxacnBúMeã÷c ,øBëáa`viyk dil`n dlgíçøî.en` ¦§¦§¨¥¤¤

dreay lr aeig `pzd xikfd `ly xg` mrh:ék àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¦
äìàL déì úéìc éãéî éðz÷mil`ypy ici lr mxizdl ozip `ly ± ¨¨¥¦¦§¥¥§¥¨

la` ,mkgl.éðz÷ àì ,äìàL déì úéàc ,äòeáL:`xnbd dywn §¨§¦¥§¥¨Ÿ¨¨¥
eéøäepipy,Lc÷äici lr yecwd xac lkak dl`y el yi ycwde £¥¤§¥

:`xnbd zvxzn .eizty `venïðéî÷Bà àäz` epcnrd xak ixd ± ¨§¦©
dpynd,øBëáadl`y ici lr xeka zyecw z` xizdl xyt` i`e ¦§

.dil`n `l` xcpd gkn dlg `ly xg`n mkgl
:iyily mrhàîéà úéòaéàmeyn ,dreay aeig `pzd xikfd `l ¦¨¥¥¨

céðz÷ ékiaeig,òeá÷ ïaø÷eaixwdl aiigy oindy ,xnelk ¦¨¨¥¨§¨¨©
mc`n dpzyn epi`e ,dnda `ian mlerly ,reaw `ed z`hgl

iaeig la` ,ipr mc`l xiyrãøBéå äìBò ïaø÷ielzd z`hg oaxw ± ¨§¨¤§¥
`ian ipr m`e ,dnda `ian xiyr `ed m`y] mc`d zexiyra

[zleq dti`d zixiyr `ian serl zbyn eci oi` m`e ,seràìŸ
,éðz÷zreay aeig ixdy ,dreay aeig dpyna xkfen `l okle ¨¨¥

e :`xnbd dywn .cxeie dler oaxwa `ed iehiaéøädpyna epipy £¥
xeqi`c ,Lãwä úà ìëàL àîèeaeig.àeä ãøBéå äìBò ïaø÷ ¨¥¤¨©¤©Ÿ¤§¨§¨¤§¥

zxacn dpynd :`xnbd zvxzn,àéNða,jln epiideøæòéìà éaøå §¨¦§©¦¡¦¤¤
øîàc ,àéä(.i zeixed),àéNðbbeya miycw lk`e `nh didyàéáî ¦§¨©¨¦¥¦

øéòNdler oaxwa jk lr miaiigy mrd x`yk epi`e ,ez`hgl ¨¦
.cxeie

:iriax mrh,øîà éMà áøc meyn dreay aeig xikfd `l `pzdék ©©¦¨©¦
øeòéMk àìééçc éãéî éðz÷oi`y mixeqi`d wx mipey ef dpynay ± ¨¨¥¦¦§¨§¨©¦

la` ,zifkn zegtd xeriya lg maeigc ,äòeáL`ly yxit m` §¨§
`edy lk lk`i.éðz÷ àì øeòéMkî úBçtà àìééç:`xnbd dywn ¨§¨©¨¦©¦Ÿ¨¨¥

eLc÷ä éøädhext dey lr `a zelirn my` aeige ,dpyna iepyy £¥¤§¥
:`xnbd zvxzn .zifkn zegt lk` m` elit`eïðéòa àälk lr ¨¨¦©

mipt,äèeøt äåLxeriy oi` dreaya la` ,dlirn xeriy edfy ¨¤§¨
.dpyna dxkfed `l okle ,llk

:iying mrhøîà àéøéåàî éMà áøåmya,àøéæ éaø`l `pzd §©©¦¥£¦§¨¨©©¦¥¨
c meyn dreay aeig xikfdéðz÷ ékwx mipey ef dpynay ± ¦¨¨¥

y mixeqi`dBðBãæa,úøky xeqi` la`BðBãæaåàìenk ,cala §¨¥§¨
,iehia zreay.éðz÷ àì:`xnbd dywníLà éøäådlirn lr `ad Ÿ¨¨¥©£¥¨¨

BðBãæc`l` epi`éðz÷å ,åàì.dpyna eaeig ¦§¨§¨¨¥
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צריך להתחשב במידה מסויימת במנהגי המדינה, אבל, במה דברים אמורים – אם רק יודע מה שכתוב בתורה שבכתב ובתורה שבעל־
פה, באיזה עניינים "דינא דמלכותא דינא", ובאיזה עניינים צריך להתחשב עם חוקות הטבע, ובאיזה עניינים אומרים שבנוגע לבני 

ישראל נאמר "מאותות השמים אל תחתו" כיוון שאינם שייכים ליהודי.
משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zereay(ycew zay meil)

oaeigy zexiar iabl `weec :`xnbd zvxznïðéøîà÷ úàhça§©¨¨¨§¦©
dpi` dlirn la` ,e`la `le zxkay el` z` `l` mipey oi`y

.my`a `l` z`hga
:iyiy mrh,øîà àðéáøaeig xikfd `l `pzdc meyn dreayék ¨¦¨¨©¦

àeä äìéëà øác éãénà ìééçc éãéî éðz÷mixeqi` mipey dpynay ± ¨¨¥¦¦§¨¥©¦¦§©£¦¨
la` ,`weeca dlik` ipa mdy mixacd lr milgdàìééçc ,äòeáL§¨§¨§¨

.éðz÷ àì ,àeä äìéëà øa åàìc éãénà:`xnbd dywn,Lc÷ä éøäå ©¦¦§¨©£¦¨Ÿ¨¨¥©£¥¤§¥
,íéðáàå íéöòà énð ìééçcea yie d`pda xeq` ycwd oenn lky §¨¥©¦©¥¦©£¨¦

:uexizd z` zpwzn `xnbd .dlirnàlà,mrhd(éãéî) éðz÷ ék ¤¨¦¨¨¥¦¦
àLMî da úéàc éãénà ìééçc,zeynn mda yiy mixacd lr - §¨¥©¦¦§¦¨©¨¨

la`ïBâk ,àLMî déa úéìc éãénà àìééçc ,äòeáLdreayïLéàL §¨§¨§¨©¦¦§¥¥©¨¨§¤¦©
ådreay,ïLéà àlLxeqi` lg df lk mre zeynn da oi` dpiydy §¤Ÿ¦©

,dilr dreayéðz÷ àì.dpyna Ÿ¨¨¥

äðùî
.iehia zreay zbdep mipte` el`a zx`an ef dpyn

zbdep iehia zreayãçàaíéøácmipiipra ±,Bîöò ìLoebk ¤¨§¨¦¤©§
,lke`y dreayãçàåa,íéøçà ìL íéøác.oldlckeãçàåaíéøác §¤¨§¨¦¤£¥¦§¤¨§¨¦
,Lnî ïäa LiLdfa yiy ,lke` `ly e` lke`y dreay oebk ¤¥¨¤©¨

,zeynnãçàåa,Lnî ïäa ïéàL íéøácdid m` el` lkae .oldlck §¤¨§¨¦¤¥¨¤©¨
.cxeie dler oaxw aiig bbeyae zewln aiig cifn

:dpynd zx`anãöékoebk ,mixg` ly mixaca iehia zreay `id ¥©
å 'éðBìt Léàì ïzàL äòeáL' øîàok.'ïzà àlL',xaryl oke ¨©§¨¤¤¥§¦§¦§¤Ÿ¤¥

.'ézúð àlL'å ,'ézúpL'¤¨©¦§¤Ÿ¨©¦
dreay' oebk ,ynn mda oi`y mixaceå 'ïLéàLok,'ïLéà àlL' ¤¦©§¤Ÿ¦©

oke ,zeynn da oi` dpiydyå 'ézðLiL'ok.'ézðLé àlL',sqep ote` ¤¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦
å 'íiì øBøö ÷BøæàL'ok,'éz÷øæ àlL'å 'éz÷øfL' ,'÷Bøæà àlL'oeiky ¤¤§§©¨§¤Ÿ¤§¤¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦

.ynn ea oi`y xac `xwp ,d`pd oi` xexv zwixfay
iehia zreaya oaxw aeig iabl mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:xaryláéiç Bðéà ,øîBà ìàòîLé éaøiehia zreay lr oaxwàlà ©¦¦§¨¥¥¥©¨¤¨
dreayaøîàpL ,àáì ãéúòä ìò(c d `xwie)raXz iM Wtp F`' ©¤¨¦¨Ÿ¤¤¡©¤¤¦¦¨©

miztUa `Hal,'áéèéäì Bà òøäìlr raypa xaecny ixd §©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦
xaryl dreaya la` ,cxeie dler oaxw aezkd aiig dfae ,cizrd

.oaxw aiigl xewn oi`,ïk íà ,àáé÷ò éaø Bì øîàwiicn dz`y ¨©©¦£¦¨¦¥
,'aihidl F` rxdl' oeyld z`äòøä ïäa LiL íéøác àlà éì ïéà §¨©§¥¦¥¦¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨

,äáèäåe` [eteb z` dprny ,drxd `id efy] lke` `ly oebk ©£¨¨
,[etebl aihny ,dahd `ide] lke`yäòøä ïäa ïéàL íéøác§¨¦¤¥¨¤£¨¨

,äáèäå,mil xexv wexf`y oebkïépî.mdilr aiigyBì øîàiax ©£¨¨¦©¦¨©
z`f epcnl ,l`rnyi,áeúkä éeaéøîxn`py(my)xW` lkl' ¥¦©¨§Ÿ£¤

.'`HaiBì øîà,`aiwr iaxáeúkä äaéø ,Cëì áeúkä äaéø íàmb §©¥¨©¦¦¨©¨§¨¦¨©¨
Cëì.xaryl dreayl ± §¨

àøîâ
,ynn ea oi`y xac lr dlg iehia zreayy epizpyna epipy
:df oipra mixcpl zereay oia zwlgnd `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðzepyi ,`ziixaaøîBçxeng oipr ±íéøãpaxzei,úBòeáMaî ¨©¨¨¤©§¨¦¦©§
epyieúBòeáMa øîBçxzeiíéìç íéøãpäL ,íéøãpa øîBç .íéøãpaî ¤©§¦©§¨¦¤©§¨¦¤©§¨¦¨¦

,úeLøä øáãk äåöî øác ìòw xn` m`ylg ,ilr dkeq zaiyi mpe ©§©¦§¨¦§©¨§
.devnd meiwa xq`pe xcpd,úBòeáMa ïk ïéàM äîxn` m`y ©¤¥¥©§

e .dlg dreayd oi` ,dkeqa ay` `ly dreay,úBòeáMa øîBç¤©§
Lnî Ba ïéàL øác ìò úBìç úBòeáMäL['oyi`y dreay' oebk] ¤©§¨©¨¨¤¥©¨

klr zelg ody myLnî Ba LiL øáã,['lke`y dreay' oebk]äî §¨¨¤¤©¨©
,íéøãpa ïk ïéàLm` la` ,ynn ea yiy xaca `l` milg mpi`y ¤¥¥©§¨¦

ip`y mpew' xn`y ,dpiy oebke ,ynn ea oi`y xac mpewa xq`
.lg excp oi` ,'oyi

:epizpyna epipyãöék,mixg` ly mixaca iehia zreay `idøîà ¥©¨©
.ïzà àlLå ,éðBìôì ïzàL äòeáL:`xnbd zxxanïzà' éàî §¨¤¤¥¦§¦§¤Ÿ¤¥©¤¥

,'ipeltlàîéìéàoziy dpeekdy xn`p m` ±,éðòì ä÷ãödlg cvik ¦¥¨§¨¨¤¨¦
`lde ,dreaydàeä éðéñ øäî ãîBòå òaLeî,iprl dwcv oziy §¨§¥¥©¦©

,dxezd on jk lr dehvp ixdyøîàpL(i eh mixac),'Bì ïzz ïBúð' ¤¤¡©¨¦¥

:`xnbd zx`an .jk lr raydl leki oi`eàlàraypy xaecn ¤¨
zzl,øéLòì äðzî.eilr dreay dlge zeyx xac `edy ©¨¨¤¨¦

rayp m` dlg iehia zreayy epizpyna epipyå ïLéàLokàlL ¤¦©§¤Ÿ
.ïLéà`ly ezpeek 'oyi` `ly dreay' xne`dy dpian `xnbd ¦©

:dywn df itle ,mlerl oyiiéðéàdlgy xacd `ed ok ike ± ¦¦
,dreaydøîàäåxn` ixde ±ïLéà àlL äòeáL' øîBàä ,ïðçBé éaø §¨¨©©¦¨¨¨¥§¨¤Ÿ¦©

ìL,'íéîé äLjkitle ,`ed eniiwl xyt` i`y xacBúBà ïé÷ìîcin §Ÿ¨¨¦©§¦
`eyl raypy meynïLéåoeyil `ed i`yxe ±,øzìàì`ly meyn §¨¥§©§©

:`xnbd zvxzn .ezreay dlgíúäxaecnøîàcdreay' yexita ¨¨§¨©
oyi` `lyìLäLla` ,'miniàëäxaecn epizpynaøîà àìc §Ÿ¨¨¨§Ÿ¨©

oyi` `ly dreay'ìLäL,'oyi` `ly dreay' xn` `l` ,'mini §Ÿ¨
dyelyn zegt epiide ,dpiy `la el xyt`y onf xeriyl ezpeeke

i.min
dreay ,`ed iehia zreay ipte`n cg`y epizpyna epipy÷BøæàL¤¤§

å íiì øBøödreay ok.÷Bøæà àlLm`d zwelgn d`ian `xnbd §©¨§¤Ÿ¤§
:xg` mc` itlk mb e` envr itlk wx bdep df ote`,øîzéàxn` ¦§©

å 'íiì øBøö éðBìt ÷øfL äòeáL'dreay' xn` m` ok÷øæ àlLipelt §¨¤¨©§¦§©¨§¤Ÿ¨©
,ef dreaya xwiye 'mil xexváéiç ,øîà áø,bbey did m` oaxw ©¨©©¨

øeèt ,øîà ìàeîLe.oaxwn §¥¨©¨
:mdixac mrh z` zyxtn `xnbd,áéiç øîà áøc meyndéúéà± ©¨©©¨¦¥
legl ef dreayl zexyt` dpyiyïäå åàìajxcae '`l' jxca ± §¨§¥

,'mil xexv ipelt wxf `ly dreay' xn`iy ,'`l' jxca ,'ok'
`id ixd okle ,'mil xexv ipelt wxfy dreay' xn`iy ,'ok' jxcae

.oaxw dilr miaiigy dxenb iehia zreay,øeèt øîà ìàeîLe§¥¨©¨
c meyndéúéìef dreayl zexyt` oi`y ±legl,àaäìam`y ¥¥¦§©¨

`l` iehia zreay ef oi` ,'wexfi `ly' e` 'ipelt wexfiy' rayi
.eniiwl eciay xaca `l` zbdep iehia zreay oi`y ,`ey zreay

:mzwelgn z` yxtl zxg` jxc drivn `xnbdàúâeìôa àîéì± ¥¨¦§§¨
mzwelgna l`enye axy xn`p m`dàáé÷ò éaøå ìàòîLé éaøc§©¦¦§¨¥§©¦£¦¨

ïðúc ,ébìtéî à÷epizpynaáéiç Bðéà ,øîBà ìàòîLé éaølr oaxw ¨¦©§¦¦§©©¦¦§¨¥¥¥©¨
iehia zreayàlày dreayaøîàpL ,àáì ãéúòä ìò(c d `xwie) ¤¨©¤¨¦¨Ÿ¤¤¡©

,'áéèéäì Bà òøäì'.xeht xaryl dreaya la`éaø Bì øîà §¨©§¥¦¨©©¦
äáèäå äòøä ïäa LiL íéøác àlà éì ïéà ïk íà ,àáé÷òenk] £¦¨¦¥¥¦¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨

['aihidl e` rxdl' aezky,äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøácenk §¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨
,mil xexv wexf`y dreayïépî.mdilr aiigyBì øîàiax ¦©¦¨©

,l`rnyiáeúkä éeaéøîxn`py(my),'`Hai xW` lkl'íà Bì øîà ¥¦©¨§Ÿ£¤§©¥¨©¦
Cëì áeúkä äaéøok enk ,dahde drxd mda oi`y mixacl ±äaéø ¦¨©¨§¨¦¨

áeúkämbCëìdn dxe`kl yxtl yi dfae .xaryl dreayl ± ©¨§¨
y ,'mil xexv ipelt wxfy dreay' iabl l`enye ax ewlgpyáø©

meyn enrh ,aiigy xaeqdàáé÷ò éaøk øîàcdreaya aiigny §¨©§©¦£¦¨
,xarylìàeîLemeyn enrh ,xehty xaeqdàcìàòîLé éaøk øî §¥§¨©§©¦¦§¨¥

.xaryl dreaya xhty
:`xnbd dgecàaélàezhiy itl ±,ìàòîLé éaøclka xhety ©¦¨§©¦¦§¨¥

,xaryl dreayéâéìt àì àîìò élekwxfy dreay' xne`dy ¥¨§¨Ÿ§¦¦
,xeht 'mil xexv ipeltáéiçî àì àaäìa àúéàc àúléî àzLä©§¨¦§¨§¦¨¦§©¨Ÿ§©¥

ì ìàòîLé éaø dìòøáòLel yiy xac elit` dzr ixdy ± £¨©¦¦§¨¥§¤¨©
l`rnyi iax eilr aiign oi` `adl dreaya zeidl zexyt`

,xaryl eilr rayp xy`kàéòaéî àaäìa àúéìc àúléîxac ± ¦§¨§¥¨¦§©¨¦¨§¨
ike ,`adl dreaya zeidl zexyt` el oi`y ,sqep oexqg el yiy
aiigy dn i`ce ok m` .l`rnyi iax ea xehtiy xnel dz` jxvp

.l`rnyi iax zhiyk epi` [ipelt wxfy dreaya] axéâéìt ék± ¦§¦¦
`ed l`enye ax ewlgpy dneáø ,àáé÷ò éaøc àaélàxaeq ©¦¨§©¦£¦¨©

kixac zehytàáé÷ò éaø,xaryl dreay lka aiigyìàeîLe §©¦£¦¨§¥
íúä àáé÷ò éaø áéiçî àì ïàk ãò ,øîàdreayaìàlà øáòL ¨©©¨Ÿ§©¥©¦£¦¨¨¨§¤¨©¤¨

càúéàc àúlîepyiy xacay ±àaäìa'izwxfy dreay'a oebk ¦§¨§¦¨¦§©¨
áéiçîeaàáé÷ò éaømbììáà ,øáòLadéúéìc éãéîepi`y xaca ± §©¥©¦£¦¨§¤¨©£¨¦¦§¥¥

,àaäìa,'ipelt wxfy dreay' oebkàì.`aiwr iax ea aiign ¦§©¨Ÿ
didiy jixv m`] l`enye ax zwelgn zelzl dvex `xnbd

:mi`pz zwelgna [`adlaàúâeìôa àîéìaxy xn`p m`d ± ¥¨¦§§¨
legl dreayl zexyt` didzy jixv m` ewlgpy ,l`enye

mzwelgna ,`adla
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oifge` mipy` cenr dk sc ± iying wxt`nw `aa
øîà÷ úàèçázreaye ,xn`c `ed z`hga - ipzw `l e`l epecfy xac opixn`c `d -

.`id z`hg iehiaàùùî äéá úéìã.`yyn da oi` dpiydy ,"oyi` `ly"e "oyi`y" -

íéì øåøö ÷åøæàù.`kd opiqxb `l -äðùîíéøçà ìù íéøáã ãçà:yxtnck -

.'ek ipeltl oz`yùîî ïäá ïéàùrnyne ,dpiy oebk ynn oda oi`y rnyn :ipeeb ixz -

."mil xexv wexf`y" oebk diipd oda oi`yíà
ïë.'ek il oi` ,"aihidl e` rxdl" zwiicc -

áåúëä éåáéøî."`hai xy` lkl" -àøîâ
äåöî øáã ìò íéìç íéøãðäip`y dkeq mpew" -

mixcpae .xeq` - "lhep ip`y alel" "dyer

.(a ,fh) "oixzen el`e" wxta `nrh yxtnäî
úåòåáùá ïë ïéàùdl silie oizipzna opzck -

.i`xwn (` ,fk) onwläðéùä ìò ìç åðéà øãð-

ycwd oeyl "mpew"c ,"oyi ip`y mpew" oebk

ycwd legil i`n`e ,`ed?ipir mpew" la`

.oir` lg "dpiyaåúåà ïé÷ìîzreay meyn -

dzvi raypyne `ed xyt` i`y xacc ,`ey

:ipzwc ,`ed iehia zreay e`l `nl` ,xwyl

.xzl`l oyieàáäìá äéúéìe` "ipelt wexfi" -

zreay df oi` - "wexfi `l"zreay `l` iehia

.wexfl `le wexfl ezeyxa ipelt oi` ixdy ,`ey

àáé÷ò éáøë áø.xaryla aiignc -ìàåîùå
ìàòîùé éáøë.`adl [wx] dil aiignc -àáéìà

éâéìô àì àîìò éìåë ìàòîùé éáøã,xnelk -

`ail` ax dil aiign `lc ,`id i`pz i`ce axc

l`enye axc `zbeltl `zile ,l`rnyi iaxc

.lif`e yxtnck ,diail`éáøã àáéìà éâéìô éë
àáé÷òe`le .ibilt `aiwr iaxca la` ,xnelk -

dil xht `aiwr iaxl elit`c ,i`pzk l`enyc

.l`rnyi iaxl oky lke ,l`eny
éáøã
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àìà:xn`wc (` ,ak) zekn seqac :dniz - 'ek `yyn xac icin` liigc icin ipzw ik

`pz i`d :xninl wigce ."aeh meia yexg` `ly dreay" xn`c oebk inp aygile

yie !`yyn xa e`lc icin` liigc icin ipzw `lc ,`kd ik ipyile - llek xeqi` dil zil

.mzd ipyn dipin `ticrc :xnel

øîåçdevn xac lr milg mixcpdy mixcpa

,fh) mixcpc ipy wxta - zeyxd xack

,d) xifp zkqn yixae ."'dl" aizkcn ol `wtp (a

oiik devn oii xeq`l "xifi xkye oiin" :opiyxc (`

yewzi` `d ?il dnl i`xw ixz :dnize .zeyxd

!(` ,b) mixcp zkqn yixa iccd` zexifpe mixcp

jkld ,eilr oii lk xqe` zexifpc ,ikixv :xnel yie

epi`y ,mixcp la` .zeyxd oiik devn oii` liig

alele xteye dkeq oebk ,devnd `l` eilr xqe`

ded ,mixcp aizk i`e .liig `lc `ni` - oilitze

xifpa la` ,eilr zevnd xqe`y itl :`pin`

,ediiteb mixcpc ,liig `l - oiid lr envr xqe`y

.liig `l dkeqd envr xqe`yk

äî,fh) mixcpc ipy wxta - zereaya ok oi`y

xcp xeci ik" aizkc xcp `py i`n :jixt (a

!"'dl dreay rayd e`" aizkd inp dreay ,"'dl

xn`c `d ,"ilr dkeq zaiyi" xn`c `d :ipyne

xqe`y itl mixcpac rnyn ."dkeqa ay` `ly"

dkeqd xqe`y ,xcpd legiy ie`x envr lr dkeq

.devn zeyrl deevn dpi` dkeqe ,oaxwk eilr

oi` - dkeqd lr envr xqe`y ,dreay la`

.devn zeyrl `ed careync ,dlg dreayd

?dreayan mixcpa yi xneg dn ok m` :dnize

zaiyi" xn` ik ,`peeb i`dk `liig inp dreay

xq`ac ,dilr `vtg xq`c "dreay ilr dkeq

idliya xn`ck ,dreay inp dlg dilr `vtg

[(` ,hk) oiwxt :zeidl jixv] (bi) (`nw wxt)

`ey zreay iab (a ,ck) "mixcp drax`" wxtae

dreaya ilr mleray zexit lk exq`i" xne`a

yixa xn`cde ."xie`a gxet lnb izi`x `l m`

mixcp`vtg xqzinc mixcp `pzc icii` :(a ,a)

,dilr `vtg xqzinc minxg inp `pz ,dilr

epiid - `vtg on diytp xq`c dreay iwet`le

la` ,`vtg on diytp xq`c `peeb i`dk inp iedc

`vtg xqzinc oipra `l` opi` minxge mixcp

oipr lkac ,mixcpa xneg epiidc :xnel yie !dilr

epiidc ,devn xac lr lg zeyxd xac lr lgc

lr envr xqe`yk la` .envr lr utg xqe`yk

mpew xne`yk zeyxd xaca elit` lg epi` utgd

lr jiiy `le oaxwk epiid mpewc ,utgd lr eteb

dpi` dreay ipiipr lka ,dreaya la` .envr

xqe`yk epiidc ,zeyxd xack devn xac lr dlg

epiax mya uxiz opgl` epiaxe .utgd lr envr

dkeq zaiyi" xn`iyk elit` ,dreayac :wgvi

dreay oeylc ,`vtg on diytp xq` "dreay ilr

lr `l` jiiy `l mpewe .envr lr `l` jiiy `l

inp dlg jkle .oaxwk envr lr xqe`y ,utgd

xcpa la` ,dilr diytp xq`c ,dpiyd lr dreay

zereay iwet`l :(a ,a) mixcp yixa xn`c `d xity iz` `zyde .ynn ea oi`y xac lr opaxcn milg inp mixcpc `piax wiqn (` ,eh) mixcpc ipy wxtae .ynn da oi`e ,eilr dpiy xq`

lry oeyl xne`yk - xn`w ikd `l` ,"dreaya ilr exq`i" df oeyla xn`y ixiin `l (a ,ck) "mixcp drax`" wxtae (` ,hk zereay) onwlc :yxtn mz epiaxe .`vtg on diytp xq`c

`vtg xq`c meyn ,zeyxd xaca elit` melk epi` "dreaya exq`i" xn` la` ."dreaya" opiqxb `l mixtq aexae ."zexit lke` `ly dreay" xne`y ixiine ,ilr zexit xqe` dreay ici

.zereayan mixcpa xneg `gip inp `zyde .dilréðéà"lke`y dreay" iab (a ,hi zreay) oiwxit yixa dil dywzc :dniz ,xn`w mlerlc `zyd dizrc `wlqc i`nl - opgei iax xn`de

.eiptly xkk lr raypy oebk ,mlerl xity jiiy inp mzd ,inp i` .xn`w xzl`lc yxtl `pzd jxved `le ,xn`w mlerlc irhinl `kil dlik` iabc :xnel yie !"lke` `ly"e

ìàåîùåyi df oiprke .diail` ok yxtn cenlzd `l` ,l`eny ixacn df oi`c :xnel yie !`adla `zilc meyn `nrh l`eny xn`w lirl `de :xn`z m`e - l`rnyi iaxk xn`c

.cenlza zenewn dnkaáø:xn`c ,xi`n iaxk ax xaq (a ,ev `nw `aa) "`nw lfebd"ae .iherine iieaix yixc ax `zydc :`iapd `xfr epiax axd dywd - `aiwr iaxk xn`c

`nw `aa) "`xza lfebd"ae (a ,fl) "oecwtd zreay" wxta onwl gkenck ,ihxte illk yixc irwxwnk micarc dil zi`c o`ne ,irwxwnk milfbp oi`c ,"jiptl jly ixd" micara mixne`

.(`aiwr iax ligznd xeac a ,c) `nw wxta lirl ziyixtck ,micar hrnnc herin mey dil zi`c :xnel yie !(a ,fiw
in
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éðú÷ ék :øîà àðéáø .ïðéøîà÷ úàhça¯éãéî §©¨¨¨§¦©¨¦¨£©¦¨¨¥¦¥
éãénà àìééçc äòeáL ,àeä äìéëà øác éãénà ìééçc§¨¥©¦¥§©£¦¨§¨§¨§¨©¦¥

àeä äìéëà øa åàìc¯.éðú÷ àì¯,Lc÷ä éøäå §¨©£¦¨¨¨¨¥©£¥¤§¥
!íéðáàå íéöòà éîð ìééçc¯éðú÷ ék ,àlà¯éãéî §¨¥©¦©¥¦©£¨¦¤¨¦¨¨¥¦¥

àìééçc äòeáL ,àLLî da úéàc éãénà ìééçc§¨¥©¦¥§¦¨§¨¨§¨§¨§¨
àlL"å "ïLéàL" ïBâk ,àLLî déa úéìc éãénà©¦¥§¥¥§¨¨§¤¦©§¤Ÿ

"ïLéà¯.éðú÷ àìäðùîBîöò ìL íéøác ãçà ¦©¨¨¨¥¤¨§¨¦¤©§
ïäa LiL íéøác ãçàå ,íéøçà ìL íéøác ãçàå§¤¨§¨¦¤£¥¦§¤¨§¨¦¤¥¨¤
:øîà ?ãöék .Lnî ïäa ïéàL íéøác ãçàå Lnî©¨§¤¨§¨¦¤¥¨¤©¨¥©¨©
"ézúpL" ,"ïzà àlL"å "éðBìt Léàì ïzàL äòeáL"§¨¤¤¥§¦§¦§¤Ÿ¤¥¤¨©¦
"ézðLiL" ,"ïLéà àlL"å "ïLéàL" ;"ézúð àlL"å§¤Ÿ¨©¦¤¦©§¤Ÿ¦©¤¨©§¦
,"÷Bøæà àlL"å "íiì øBøö ÷BøæàL" ;"ézðLé àlL"å§¤Ÿ¨©§¦¤¤§§©¨§¤Ÿ¤§
Bðéà :øîBà ìàòîLé éaø ."éz÷øæ àlL"å "éz÷øfL"¤¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦©¦¦§¨¥¥¥
Bà òøäì" :øîàpL ,àáì ãéúòä ìò àlà áéiç©¨¤¨©¤¨¦¨Ÿ¤¤¡©§¨©
àlà éì ïéà ,ïk íà :àáé÷ò éaø Bì øîà ."áéèéäì§¥¦¨©©¦£¦¨¦¥¥¦¤¨
ïäa ïéàL íéøác ,äáèäå äòøä ïäa LiL íéøác§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§¨¦¤¥¨¤
øîà .áeúkä éeaéøî :Bì øîà ?ïépî äáèäå äòøä£¨¨©£¨¨¦©¦¨©¥¦©¨¨©

.Cëì áeúkä äaéø ,Cëì áeúkä äaéø íà :Bìàøîâ ¦¦¨©¨§¨¦¨©¨§¨
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øîà÷ úàèçázreaye ,xn`c `ed z`hga - ipzw `l e`l epecfy xac opixn`c `d -

.`id z`hg iehiaàùùî äéá úéìã.`yyn da oi` dpiydy ,"oyi` `ly"e "oyi`y" -

íéì øåøö ÷åøæàù.`kd opiqxb `l -äðùîíéøçà ìù íéøáã ãçà:yxtnck -

.'ek ipeltl oz`yùîî ïäá ïéàùrnyne ,dpiy oebk ynn oda oi`y rnyn :ipeeb ixz -

."mil xexv wexf`y" oebk diipd oda oi`yíà
ïë.'ek il oi` ,"aihidl e` rxdl" zwiicc -

áåúëä éåáéøî."`hai xy` lkl" -àøîâ
äåöî øáã ìò íéìç íéøãðäip`y dkeq mpew" -

mixcpae .xeq` - "lhep ip`y alel" "dyer

.(a ,fh) "oixzen el`e" wxta `nrh yxtnäî
úåòåáùá ïë ïéàùdl silie oizipzna opzck -

.i`xwn (` ,fk) onwläðéùä ìò ìç åðéà øãð-

ycwd oeyl "mpew"c ,"oyi ip`y mpew" oebk

ycwd legil i`n`e ,`ed?ipir mpew" la`

.oir` lg "dpiyaåúåà ïé÷ìîzreay meyn -

dzvi raypyne `ed xyt` i`y xacc ,`ey

:ipzwc ,`ed iehia zreay e`l `nl` ,xwyl

.xzl`l oyieàáäìá äéúéìe` "ipelt wexfi" -

zreay df oi` - "wexfi `l"zreay `l` iehia

.wexfl `le wexfl ezeyxa ipelt oi` ixdy ,`ey

àáé÷ò éáøë áø.xaryla aiignc -ìàåîùå
ìàòîùé éáøë.`adl [wx] dil aiignc -àáéìà

éâéìô àì àîìò éìåë ìàòîùé éáøã,xnelk -

`ail` ax dil aiign `lc ,`id i`pz i`ce axc

l`enye axc `zbeltl `zile ,l`rnyi iaxc

.lif`e yxtnck ,diail`éáøã àáéìà éâéìô éë
àáé÷òe`le .ibilt `aiwr iaxca la` ,xnelk -

dil xht `aiwr iaxl elit`c ,i`pzk l`enyc

.l`rnyi iaxl oky lke ,l`eny
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àìà:xn`wc (` ,ak) zekn seqac :dniz - 'ek `yyn xac icin` liigc icin ipzw ik

`pz i`d :xninl wigce ."aeh meia yexg` `ly dreay" xn`c oebk inp aygile

yie !`yyn xa e`lc icin` liigc icin ipzw `lc ,`kd ik ipyile - llek xeqi` dil zil

.mzd ipyn dipin `ticrc :xnel

øîåçdevn xac lr milg mixcpdy mixcpa

,fh) mixcpc ipy wxta - zeyxd xack

,d) xifp zkqn yixae ."'dl" aizkcn ol `wtp (a

oiik devn oii xeq`l "xifi xkye oiin" :opiyxc (`

yewzi` `d ?il dnl i`xw ixz :dnize .zeyxd

!(` ,b) mixcp zkqn yixa iccd` zexifpe mixcp

jkld ,eilr oii lk xqe` zexifpc ,ikixv :xnel yie

epi`y ,mixcp la` .zeyxd oiik devn oii` liig

alele xteye dkeq oebk ,devnd `l` eilr xqe`

ded ,mixcp aizk i`e .liig `lc `ni` - oilitze

xifpa la` ,eilr zevnd xqe`y itl :`pin`

,ediiteb mixcpc ,liig `l - oiid lr envr xqe`y

.liig `l dkeqd envr xqe`yk

äî,fh) mixcpc ipy wxta - zereaya ok oi`y

xcp xeci ik" aizkc xcp `py i`n :jixt (a

!"'dl dreay rayd e`" aizkd inp dreay ,"'dl

xn`c `d ,"ilr dkeq zaiyi" xn`c `d :ipyne

xqe`y itl mixcpac rnyn ."dkeqa ay` `ly"

dkeqd xqe`y ,xcpd legiy ie`x envr lr dkeq

.devn zeyrl deevn dpi` dkeqe ,oaxwk eilr

oi` - dkeqd lr envr xqe`y ,dreay la`

.devn zeyrl `ed careync ,dlg dreayd

?dreayan mixcpa yi xneg dn ok m` :dnize

zaiyi" xn` ik ,`peeb i`dk `liig inp dreay

xq`ac ,dilr `vtg xq`c "dreay ilr dkeq

idliya xn`ck ,dreay inp dlg dilr `vtg

[(` ,hk) oiwxt :zeidl jixv] (bi) (`nw wxt)

`ey zreay iab (a ,ck) "mixcp drax`" wxtae

dreaya ilr mleray zexit lk exq`i" xne`a

yixa xn`cde ."xie`a gxet lnb izi`x `l m`

mixcp`vtg xqzinc mixcp `pzc icii` :(a ,a)

,dilr `vtg xqzinc minxg inp `pz ,dilr

epiid - `vtg on diytp xq`c dreay iwet`le

la` ,`vtg on diytp xq`c `peeb i`dk inp iedc

`vtg xqzinc oipra `l` opi` minxge mixcp

oipr lkac ,mixcpa xneg epiidc :xnel yie !dilr

epiidc ,devn xac lr lg zeyxd xac lr lgc

lr envr xqe`yk la` .envr lr utg xqe`yk

mpew xne`yk zeyxd xaca elit` lg epi` utgd

lr jiiy `le oaxwk epiid mpewc ,utgd lr eteb

dpi` dreay ipiipr lka ,dreaya la` .envr

xqe`yk epiidc ,zeyxd xack devn xac lr dlg

epiax mya uxiz opgl` epiaxe .utgd lr envr

dkeq zaiyi" xn`iyk elit` ,dreayac :wgvi

dreay oeylc ,`vtg on diytp xq` "dreay ilr

lr `l` jiiy `l mpewe .envr lr `l` jiiy `l

inp dlg jkle .oaxwk envr lr xqe`y ,utgd

xcpa la` ,dilr diytp xq`c ,dpiyd lr dreay

zereay iwet`l :(a ,a) mixcp yixa xn`c `d xity iz` `zyde .ynn ea oi`y xac lr opaxcn milg inp mixcpc `piax wiqn (` ,eh) mixcpc ipy wxtae .ynn da oi`e ,eilr dpiy xq`

lry oeyl xne`yk - xn`w ikd `l` ,"dreaya ilr exq`i" df oeyla xn`y ixiin `l (a ,ck) "mixcp drax`" wxtae (` ,hk zereay) onwlc :yxtn mz epiaxe .`vtg on diytp xq`c

`vtg xq`c meyn ,zeyxd xaca elit` melk epi` "dreaya exq`i" xn` la` ."dreaya" opiqxb `l mixtq aexae ."zexit lke` `ly dreay" xne`y ixiine ,ilr zexit xqe` dreay ici

.zereayan mixcpa xneg `gip inp `zyde .dilréðéà"lke`y dreay" iab (a ,hi zreay) oiwxit yixa dil dywzc :dniz ,xn`w mlerlc `zyd dizrc `wlqc i`nl - opgei iax xn`de

.eiptly xkk lr raypy oebk ,mlerl xity jiiy inp mzd ,inp i` .xn`w xzl`lc yxtl `pzd jxved `le ,xn`w mlerlc irhinl `kil dlik` iabc :xnel yie !"lke` `ly"e

ìàåîùåyi df oiprke .diail` ok yxtn cenlzd `l` ,l`eny ixacn df oi`c :xnel yie !`adla `zilc meyn `nrh l`eny xn`w lirl `de :xn`z m`e - l`rnyi iaxk xn`c

.cenlza zenewn dnkaáø:xn`c ,xi`n iaxk ax xaq (a ,ev `nw `aa) "`nw lfebd"ae .iherine iieaix yixc ax `zydc :`iapd `xfr epiax axd dywd - `aiwr iaxk xn`c

`nw `aa) "`xza lfebd"ae (a ,fl) "oecwtd zreay" wxta onwl gkenck ,ihxte illk yixc irwxwnk micarc dil zi`c o`ne ,irwxwnk milfbp oi`c ,"jiptl jly ixd" micara mixne`

.(`aiwr iax ligznd xeac a ,c) `nw wxta lirl ziyixtck ,micar hrnnc herin mey dil zi`c :xnel yie !(a ,fiw
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oifge` mipya cenr dk sc ± iying wxt`nw `aa

àøéúá ïá äãåäé éáøã.miiwl `ly rayp` `le ,bilt devnd z` miiwl rayp` -ïëù
'åë äá äùò àì.e`la dizile oda dizi`c -àøéúá ïá äãåäé éáøë áø àîéð`lc -

.xaryle `adl opira `l inp ikd ,ode e`l iraéâéìô àì àîìò éìåë äãåäé éáøã àáéìà
iaxc `ail` dixhtinl l`enyc dizrc `wlq `lc ,`id i`pz i`ce l`enyc ,xnelk -

.`xiza oa dcediïäå åàì àúùäaizkc -

oebk rnync ,"aihidl e` rxdl" `icda

.ira `l ,"lke` `l"e "lke`"øáòùìå àáäì-

.ira `lc oky lk ,iyxtin `lcàáéìà éâéìô éë
ïðáøãxn` opaxl elit` axc ,ibilt -

mewn lke .`id i`pz axl `niz `le ,dizlinl

.dzhiy `id ef `xnba df oeyl yiyàëéà éî
çéðà àìáiehia zreaya -?lhal rayp `de

!`ed devnd z`íãà éðá äùìùì øëéðù àåäå
ly `edy cenr eze`a dyly erci xaky -

dia ercic icinc ,`ey zreay `iedc `ed oa`

dcene :opiqxb ikd .mqxetn ied mc` ipa `zlz

gkzy`e zecr jl rcei ip`y dreay xne`a ax

rcei ipi`a dizile li`ed xehtc dil rci `lc

.jl'åë áø äãåîå`adl ira `lc ab lr s`c -

ip`y dreay" xne`de .ira ode e`l ,xaryle

`l e`l ,da zgkyn od ,"zecr jl rcei

ipi`"c ,"jl rcei ipi`"a dizilc .da zgkyn

diaiig iehia zreay meyn e`l "zecr jl rcei

meyn `l` ,oic zial ueg da aiigzdl `pngx

ie`xae oic ziaa `l` dpi`e ,zecrd zreay

.cirdlú÷åìçî éúòãé àìå éúòãéaxc -

,`adla dizile ode e`la dizi`c ,l`enye

.`ed devnd z` lhal raypcäé÷ôà éëäì
'åë àðîçø,diteb oaxw i`dae `icda dyxte -

zreayn dil `prny `l `icda dazk `l i`c

.`adla dizilc ,iehiaàúëìä éàîì áøì àìà
àðîçø äáúëditeb oaxw i`dae -?llka `ld

!`id iehia zreayéúøú`ed cirdl ie`x m` -

zreay meyn ,mizy aiig - oic ziaa ea xtke

.iehia zreay meyne zecrdúçàì`idda -

."dl`n zg`l my`i ik" ,aizk `piiprééáàìå
àúëìä éàîì.axc `ail` -ïìåëálka -

iehia zreay ,cxeie dler oaxwa oiaezkd

."mlrpe" xn`p ,eiycwe ycwn z`neheïàëå-

."mlrpe" xn`p `l ,zecr zreayaãéæîá-

.iehia zreayl dizilcàãç áééçîmeyn -

.zecrââåùámeyn inp diaeigl `ki`c -

.izxz aiign ,iehia zreayéøîàã åðééä åàì-

lre ?izxz diaiigln `xw dihrn `icdac ekl

in cifna i`c ,`xw dihrinc `ed bbeya jgxk

aeig oi` `d ,ihernl il dnle ?izxz `ki`

`ki` in cifna i`e :opiqxb ikd !cifna iehia

.izxzøîà àáø'åëjixv `l ,xnelk -

"zg`l" `z` ike ."zg`l"n dihernl

iehiae zecrl e`l - mizy aeign dihernl

dreay" xn` m`y ,dicegl iehial `l` ,`z`

zte oixery zte oihg zt lk`e "lke` `ly

iehiae zecr la` .zg` `l` aiig epi` - oinqek

didy xac zecr dl `iedc ,`herin jixv `l

.iehia meyn `le aiig zecr meyne ,eyecig `l` ea jl oi` jkld ,oic ziaae cirdl oiie`xa - ycgd xaca oecil envr ipta `vie ,iehia llkaééáàã ììëî.ihernl `xw jixhvi`c -

íìåòá äòåáùì äúéà øáñ`kid dpin `wtpe .`ed mizy eaiign dz` oi`c `herin meyn - izxz aiigin `lc i`de ,"zecr jl rcei ipi`"a iehia zreay myl `zi` ,xnelk -

.iehia meyn aiigin ,"zg`l"n dixhtinl `kilc ,oic ziaa `ly e` zecrl oileqta oebk ,zecrl dizile iehial dizi`cééáà øîàäåzreaya iehia zreay myl dizilc 'ek lirl -

.oic ziaa `ly oileqta "zecr jl rcei ipi`"a dpyi ixd - `zi` m`e ,zecrd
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éîe`l i` "izgpd `l" ipzw i`nlc ,aeh meie zaya dnewe`l `kile - gip` `la `zi`

,el zegpn) xn`c o`nl elit` ipyn inp i` .gip` `la dizilc ab lr s` opireny`l

.`ed oilitz onf zay (aàåädcedi iaxk dnewe`l ivn ded - dl wxtn `ede dl aizen

.`nlr ilekk dnewe`l dil `gip `l` ,ode e`l ira `lc `xiza oa

øîàådywz :dniz - 'ek xkipy `ede `ler

zereay) ipzwc oizipznc `tebn dil

z` zepyl rayp - `ey zreay edfi` :(` ,hk

meyn aiig recid z` dpyn epi` `d ,recid

inp oke .`adla dizilc ab lr s` iehia zreay

zia zxewk ygp izi`x `l m`" :(my) opzcn

zeidl xyt` `d ,zeidl xyt` i`c meyn "cad

dizilc ab lr s` iehia zreay meyn aiig

dn itl ,edine !"cad zia zxewk d`x`"a

lk exq`i" xne`a :xn`w ikdc `ax yxtny

`lc `gip ,'ek "izi`x `l m` ilr mleray zexit

.zexit zlik`n `id dreayc ,`iddn wiic ivn

ygp d`xiy cr gxhiy xyt` mzd ,inp i`

.mlera `ede li`ed ,cad zia zxewk

éúòãézreay epiid e`l - zwelgn izrci `le

eiykr jixv epi`y oebk ixiinc ,zecrd

.zecr dze`lúçà:dniz - 'ek eaiign dz`

`ly dreay"a "zg`l"n yixc mipdk zxezac

lk lr aiigc "oinqeke oixerye oihg zt lke`

`l` aiig epi`c dipin yixc `kde ,zg`e zg`

"zg`l"n witn mipdk zxezac :xnel yie !zg`

dl` zvwn :rnync ,"dl`"n yixc `kde

.dl` lk lr `le eaiign dz` dyxta miaezkd

l`enye .yixc `w "zg`l"c c"nln ,inp i`

.mipdk zxezc dyxcl dilek yixc

åáééçì:xninl ivn ded - bbeyk cifnd lr

`la mixg` itn rayen elit` eaiigl

.iehia zreaya ok oi`y dn ,on` ziipr
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òaLð :ïðúc ?éâìtéî÷ ïðaøå àøéúa ïa äãeäé éaøc§©¦§¨¤§¥¨§©¨©¨¦©§¦¦§©¦§©
ìhéa àìå äåönä úà ìháì¯äåönä úà íéi÷ì ,øeèt §©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨§©¥¤©¦§¨

íéi÷ àìå¯éaø éøáãk áéiç àäiL ïéãa äéäL ;øeèt §Ÿ¦¥¨¤¨¨§¦¤§¥©¨§¦§¥©¦
äîe :àøéúa ïa äãeäé éaø øîàc ,àøéúa ïa äãeäé§¨¤§¥¨§¨©©¦§¨¤§¥¨¨

éðéñ øäî äéìò òaLeî BðéàL úeLøä íà¯àeä éøä ¦¨§¤¥§¨¨¤¨¥©¦©£¥
éðéñ øäî äéìò òaLenL äåöî ,äéìò áéiç¯ïéc Bðéà ©¨¨¤¨¦§¨¤§¨¨¤¨¥©¦©¥¦

úòeáLa zøîà íà ,àì :Bì eøîà ?äéìò áéiç àäiL¤§¥©¨¨¤¨¨§Ÿ¦¨©§¨¦§©
úeLøä¯úòeáLa øîàz ,ïäk åàì da äNò ïkL ¨§¤¥¨¨¨¨§¥Ÿ©¦§©

äåöî¯øîàc áø ,àîéð ;ïäk åàì da äNò àì ïkL ¦§¨¤¥Ÿ¨¨¨¨§¥¥¨©§¨©
?ïðaøk øîàc ìàeîLe ,àøéúa ïa äãeäé éaøk¯ §©¦§¨¤§¥¨§¥§¨©§©¨©

,éâéìt àì àîìò élek àøéúa ïa äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨¤§¥¨¥¨§¨¨§¦¦
ìe àaäì ,éòa àì ïäå åàì àzLäéâéìt ék ?éòa øáòL ¨§¨¨§¥¨¨¥§©¨§¤¨©¨¥¦§¦¦

¯ìàeîL ;ïðaøc àaélà¯éáéiçî àì ék :áøå ,ïðaøk ©¦¨§©¨©§¥§©¨©§©¦¨§©§¦
ïäå åàìa ïðaø¯,àéãäa "áéèéäì Bà òøäì" áéúëc ©¨©§¨§¥¦§¦§¨©§¥¦§¤§¨
ìe àaäì ìáàeúà éàø÷c àéeaéøîc øáòL¯.éáéiçî £¨§©¨§¤¨©§¥¦¨¦§¨¥¨§©§¦

ézçpä àì"å "íBiä ézìëà àì" :àðeðîä áø áéúî§¦©©§¨Ÿ¨©§¦©§Ÿ¦©§¦
"ïîà" øîàå ,"éðà EòéaLî" ,"íBiä ïéléôz¯;áéiç §¦¦©©§¦££¦§¨©¨¥©¨

àì" àlà ,"ìëBà àì"a déúéà "ézìëà àì" àîìLa¦§¨¨Ÿ¨©§¦¦¥§Ÿ©¤¨Ÿ
áéúBî àeä ?"çépà àì"a déúéà éî "ézçpäàeäå ,dì ¦©§¦¦¦¥§Ÿ©¦©¦¨§

"ézìëà àì" ,éðú÷ ïéããöì :dì ÷øôî¯àì" ,ïaø÷ì §¨¥¨¦§¨¦¨¨¥Ÿ¨©§¦§¨§¨Ÿ
?àåL úòeáL àéä Bæéà :àáø áéúî .úB÷ìîì "ézçpä¦©§¦§©§§¦¨¨¥¦§©¨§

ì òaLðìL ãenò ìò øîàå ,íãàì òeãiä úà úBpL ¦§©§©¤©¨©¨¨¨§¨©©©¤
ì øképL àeäå :àleò øîàå ,áäæ ìL àeäL éðBìt íB÷îa àeäL ïáàìLàîòè ;íãà éða äL ¤¤¤§¨§¦¤¤¨¨§¨©¨§¤¦¨¦§¨§¥¨¨©§¨

økéð àì àä ,økéðc¯àeä !"áäæ ìL àäé"a Bðéà àä ?éànàå ,éehéa úòeáL íeMî øáBò §¦¨¨Ÿ¦¨¥¦§©¦§©©¨¥¦¥¤¨¨
økéð :dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî¯økéð àì ,àåL úòeáL íeMî øáBò¯úòeáL íeMî øáBò ¦¨§§¨¥¨¦¨¥¦§©¨§Ÿ¦¨¥¦§©

:Bøéáçì øîBàa ,áø äãBîe :ééaà øîà .ø÷Làìc çkzLàå ,"úeãò Eì òãBé éðàL äòeáL" ¤¤£©©©¥¤©¨¥©£¥§¨¤£¦¥©§¥§¦§§©§¨
déì òãé¯"ézòãé àì"å "ézòãé" ."úeãò Eì òãBé éðéàL" ììëa déúéìå ìéàBä ,øeèôc¯ ¨©¥§¨¦§¥¥¦§©¤¥¦¥©§¥¨¨§¦§Ÿ¨¨§¦

"ézãòä àì"å "ézãòä" ,ú÷Bìçî¯ì àîìLa .ú÷Bìçîàaäìa déúéìc àúléî :øîàã ìàeîL ©£¤¥©§¦§Ÿ¥©§¦©£¤¦§¨¨¦§¥§¨©¦§¨§¥¥¦§©¨
ì déìò áéiçî àìøáòL¯ì àðîçø d÷tà éëäì,áøì àlà .éehéa úòeáL ììkî úeãò úòeáL ¨¦©©£¥§¤¨©§¨¦©§¨©£¨¨¦§©¥¦§©§©¦¤¨§©

ézøz :eäì øîà .ézøz déìò éáBiçéàì :ééaàc dén÷ ïðaø äeøîà ?àðîçø d÷tà àúëìä éàîì§©¦§§¨©§¨©£¨¨£©¨©¨©©¥§©©¥§¦©¥£¥©§¥£©§©§¥
"älàî úçàì" :àéðúc ,eúéøîà eúéöî àì¯.íézL Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà úçàì ¨¨¥¨§¦§©§¨§©©¥¥¤§©©©¨§©§§¦©¨§©§§©¦

øîàð àì ïàëå ,"íìòðå" øîàð ïleëa :àéðúãëì ?àðîçø dé÷tà àúëìä éàîì ,ééaàìe§©©¥§©¦§§¨©§¥©£¨¨§¦§©§¨§¨¤¡©§¤§©§¨Ÿ¤¡©
"íìòðå"¯ââBLa ,àãç áéiçéî ãéæîa ,àîéà :ééaàì ïðaø déì eøîà .ââBLk ãéænä ìò áéiçì §¤§©§©¥©©¥¦§¥£©¥©¨©§©©¥¥¨§¥¦¦©©£¨§¥

"úçàì" :éøîàc eðééä åàì ,eäì øîà !ézøz áéiçéî¯Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà úçà ¦©©©§¥£©§¨©§©£©¦§©©©©©¨§©§§¦©¨§©§
øáãa ïBcéì àöéå ììkaL øác äåäc íeMî :øîà àáø ?ézøz àkéà éî ,ãéæîa éàå ;íézL§©¦§¦§¥¦¦¦¨©§¥¨¨£©¦©£¨¨¨¤©§¨§¨¨¦§¨¨

.ãáìa BLecéç àlà Ba Eì ïéà ,Lãçä¯ì dúéà :øáñ ééaàc ììkîøîàäå ?íìBòa äòeáL ¤¨¨¥§¤¨¦¦§©¦§¨§©©¥¨©¦¨¦§¨¨¨§¨£©
déì òãé àìc çkzLàå "úeãò Eì òãBé éðàL äòeáL" :Bøéáçì øîBàa ,áø äãBî :ééaà¯ ©©¥¤©¨¥©£¥§¨¤£¦¥©§¥§¦§§©§¨¨©¥

!"úeãò Eì òãBé éðéà"a déúéìå ìéàBä ,øeèôc¯:àîéà úéòaéàå .àéääî ééaà déa øãä §¨¦§¥¥§¥¦¥©§¥£©¥©©¥¥©¦§¦¨¥¥¨
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שבועות. שבועות שתים - פרק שלישי דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zereay(ycew zay meil)

ïðúc ,ébìtéî÷ ïðaøå àøéúa ïa äãeäé éaøconwl(.fk)y mc` ,òaLð §©¦§¨¤§¥¨§©¨¨¨¦©§¦¦§©¦§©
øeèt ,ìhéa àìå äåönä úà ìháìezreayy meyn ,dreay aeign §©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨

rayp oke .dlg `løeèt ,íéi÷ àìå äåönä úà íéi÷ìaeign §©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨
s`e .dreayLdxe`kläéäcenll eplïéca[xnege lwa-]àäiL ¤¨¨©¦¤§¥

,àøéúa ïa äãeäé éaø éøáãk áéiç.minkg zrcl ok xacd oi` ©¨§¦§¥©¦§¨¤§¥¨
:dpynd zx`aneúeLøä íà äîe ,àøéúa ïa äãeäé éaø øîàcoebk] §¨©©¦§¨¤§¥¨¨¦¨§
[mil xexv zwixf,éðéñ øäî äéìò òaLeî BðéàLzeyrl rayp m`d ¤¥§¨¨¤¨¥©¦©

äéìò áéiç àeä éøä,iehia zreay meynøäî äéìò òaLenL ,äåöî £¥©¨¨¤¨¦§¨¤§¨¨¤¨¥©
,éðéñikeïéc Bðéàdniiwl rayp m`yBì eøîà .äéìò áéiç àäiL ¦©¥¦¤§¥©¨¨¤¨¨§

,minkg.àì,wlgl yiyúeLøä úòeáLa zøîà íàdilr aiigy Ÿ¦¨©§¨¦§©¨§
meyn,ïäk åàì da äNò ïkL`ly zeyxd xac lr raydl lekiy ¤¥¨¨¨¨§¥

ike ,epyriy raydl lekiy enk epyriøîàzmb okúòeáLa Ÿ©¦§©
,äåöîoipra yi ixde ,ezreay lr aiig devn miiwl rayp m`y ¦§¨

oexqg df,ïäk åàì da äNò àì ïkLdevn dyri `ly rayp m`y ¤¥Ÿ¨¨¨¨§¥
oeike ,miiwl rayp m` legl dzid dlekiy enk dlg dreayd oi`

.dilr aiig epi` ,[ode e`la] mipte`d ipya dlg dpi`y
:`xnbd drivn df itlàîéðy xn`p ±,áørayp m`y xne`d ¥¨©

dlg ef dreay oi`y it lr s`] aiig mil xexv wxf ipelty
meyn ok xaeq ,[`adlaàøéúa ïa äãeäé éaøk øîàcjixv oi`y §¨©§©¦§¨¤§¥¨

jixv oi` ok enke ,'od'e 'e`l'a legl dreayl zexyt` didzy
,`adlae xaryla legl zexyt` dl didzyìàeîLelr wleg §¥

meyn axïðaøk øîàc,'od'e 'e`l'a legl dreayd lkezy jixvy §¨©§©¨¨
rayp m`y oeike ,`adlae xaryla legl lkezy jixv ok enke
rayp m` s` ,dlg iehia zreay oi` ,mil xexv wexfi ipelty

.oaxw aiigl dlg dpi` ,ipelt wxfy
:`xnbd dgecéâéìt àì àîìò élek àøéúa ïa äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨¤§¥¨¥¨§¨Ÿ§¦¦

,aiig 'mil xexv ipelt wxfy dreay' xne`dyàì ïäå åàì àzLä©§¨¨¨¥Ÿ
éòaoipray it lr s` ,jixvn epi` 'od'e 'e`l' elit` dzr ixdy ± ¨¥

'aihidl F` rxdl' yexita aezk iehia zreay(c d `xwie)rnyny , §¨©§¥¦
zexyt` jixvdl yxec epi` df lk mre ,'lke`'e 'lke` `l' oebk

ok m` ,iehia zreay lka el` mikxc izyìe àaäìøáòLoi`y §©¨§¤¨©
weqta zeyxetn el` mikxc izyéòa.jixv ike ±éâéìt ékdne ± ¨¥¦§¦¦

`ed l`enye ax ewlgpy,ïðaøc àaélà.'od'e 'e`l' mikixvnd ©¦¨§©¨¨
ìàeîLxaeq `adlae xaryla dreayd didzy jixvnyïðaøk §¥§©¨¨

,'od'e 'e`l' mikixvnyáøåc ,dfa wlgnïðaø éáéiçî àì ék §©¦Ÿ§©§¦©¨¨
dpi`y dreaya,ïäå åàìameyn `edáéúëc(c d `xwie)Bà òøäì' §¨¨¥¦§¦§¨©

àéãäa 'áéèéäìizy dreaya miiwzdl elkeiy jixve ,yexita ± §¥¦§¤§¨
,elld mikxcdìáàa zniiwzn dreayd oi`y mewnaàaäì £¨§©¨

ìe,øáòL`l` weqta zeyxetn el`d mikxcd izy oi`y xg`n §¤¨©
eúà éàø÷c àéeaéøîclr mb aiigy micnel miweqtd ieaixny ± §¥¦¨¦§¨¥¨

,xaryl dreayéáéiçîdreayd lkezy mikixvn oi`e ,opax §©§¦
.`adla mb miiwzdl

:l`eny lr dywn `pepnd ax,àðeðîä áø áéúîonwl epipy(:hk), ¥¦©©§¨
xn`y mc`å 'íBiä ézìëà àì'xn` m` ok'íBiä ïéléôz ézçpä àì' Ÿ¨©§¦©§Ÿ¦©§¦§¦¦©

exiag el xn`e ,[gipde lk` `ede],áéiç ,ïîà øîàå ,éðà EòéaLî©§¦££¦§¨©¨¥©¨
o`kne .eitn dreay `ivenk aygp dreay xg` on` dperd lky

,zeywdl yiézìëà àì' àîìLameyn ef dreay lr aiigy 'meid ¦§¨¨Ÿ¨©§¦
cdéúéàdpyiy ±arayp m`y `adlìëBà àì'dlg 'meid ¦¥§Ÿ©

,dreaydàlàmy epipyy dnézçpä àì'aiig recn ,'meid oilitz ¤¨Ÿ¦©§¦
,ef dreay lrdéúéà éîdpyi ike ±çépà àì'a`ld ,'meid oilitz ¦¦¥§Ÿ©¦©

lky xaeqd ,l`eny ixacl dywe .devn lhal dlg dreay oi`
.dpi` xaryla mb ,`adla dpi`y dreay

dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä`ede dywd [`pepnd ax] `ed ± ¦¨§§¨¥¨
`l'a oiae 'meid izlk` `l'a oiay `pzd dpyy dn ,uxzn envr

,aiig 'meid oilitz izgpdéðz÷ ïéããöìmiccv ipya xacn - ¦§¨¦¨¨¥
y dreay iably ,mipiipre,ézìëà àìxacnìaeig oipr,ïaø÷ Ÿ¨©§¦§¨§¨

y dreay iabl eli`eézçpä àì`l` xacn epi` oilitzìaeig oipr Ÿ¦©§¦§
,úB÷ìîmb dreayd didzy jixv oi` zewln aeig liayay ©§

ef dreay oi`y meyn ,xeht ok` oaxwn la` ,`adl mbe xaryl

.`adla
:l`eny lr dywn `ax,àáø áéúîonwl epipy(.hk),àéä Bæéà ¥¦¨¨¥¦

,àåL úòeáLd dfì òaLðe ,íãàì òeãiä úà úBpLy oebkìò øîà §©¨§¦§©§©¤©¨©¨¨¨¨©©
àìeò øîàå .áäæ ìL àeäL (éðBìt íB÷îa àeäL) ïáà ìL ãenò©¤¤¤¤§¨§¦¤¤¨¨§¨©¨

,dpynd ixac yexitaì øképL àeäåìLíãà éða äLoa` lyy §¤¦¨¦§Ÿ¨§¥¨¨
aygp dyelyl recid xacy ,`ey zreay `id f`y ,`ed

c ,`ler ixacn x`eane .mqxetnkàîòè`ey zreayk aygpy ©£¨
meyn `edàä ,økéðcm` la` ±,økéð àì`l` `ey zreay ef oi` §¦¨¨Ÿ¦¨

å ,éehéa úòeáL íeMî øáBòdywéànàzreay meyn oaxw aiig ¥¦§©¦§©©
,iehiaáäæ ìL àäéa Bðéà àä,`adla zniiw dpi` ef dreay ixde - ¨¥¦§¥¤¨¨

`ly xac `edy xg`n ,adf ly didi df cenry rayp m`y
.`ey zreay `l` iehia zreay ef oi` ,okzi

dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeäenvr `ede dywd [`ax] `ed ± ¦¨§§¨¥¨
m`y `ler zpeeky ,uxznøkéð,dyelyl xacdíeMî øáBò ¦¨¥¦

,àåL úòeáLm` la`,økéð àì`l` `ey zreay meyn xaer epi` §©¨§Ÿ¦¨
,ø÷L úòeáL íeMî øáBòiehia zreayl cgeind oica epi` la` ¥¦§©¤¤

.bbeya oaxw aiigzdl
raype ,ezaehl rcei `edy oenn zecr ciriy exiagn yxecd
xwynd .'zecrd zreay' `xwpd edf ,zecr el rcei epi`y dld
zwqerd dyxta aezky enk ,cxeie dler oaxw aiig ef dreaya

df oaxwa(` d `xwie)F` cr `Ede dl` lFw drnWe `hgz iM Wtpe'§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨§¥
aeiga mi`pz dnk mpyi .'FpFr `Upe ciBi `Fl m` rci F` d`ẍ¨¨¨¦©¦§¨¨£
m` la` ,cirdl ie`xd `l` dilr aiigzn oi`y ,zecrd zreay
.oic ziaa `l` dilr aiigzn epi` oke ,xeht zecr ileqtn did
j` ,iehia zreay ly ihxt ote` `ed ,zecrd zreay ,dxe`kl
ipy oiay qgid lr dpc oldlc `ibeqd .xexa xacd oi` dyrnl

.zereayd ibeq,éiaà øîàzreaya jixvn epi` axy it lk s` ¨©©©¥
mb mpn` ,`adle xaryl didzy iehiadidzy jixv ezrcl

,ode e`laejkitlEì òãBé éðàL äòeáL' Bøéáçì øîBàa áø äãBî¤©§¥©£¥§¨¤£¦¥©§
çëzLàå 'úeãò`vnpe ±øeèôc ,déì òãé àìcdreay oaxwn `ed ¥§¦§§©§Ÿ¨©¥§¨

déúéìå ìéàBä[epi`e-]ììëadreay,úeãò Eì òãBé éðéàLef oi`y ¦§¥¥¦§¨¤¥¦¥©§¥
zreay ef oi`y mrhde .ode e`la dpi`y `vnpe iehia zreay
dxezd dz`ivedy ,zecrd zreay xcba `idy meyn ,iehia
ziaa epiide ,dpick `l` dilr aiigzn oi`e ,iehia zreay llkn

.cirdl ie`xae oic
opi` j`] zecrl zerbepd iehia zereay ipte` `iane iia` jiynn
raypy mc` :l`enye ax zwelgna zeielze [zecrd zereay

ézòãé''zecr jlårayp m` okézòãé àì'zecr `ide ,'zecr jl ¨©§¦§Ÿ¨©§¦
xetiq `l` zecrd zreay ef oi` jk meyne ,dzr zkxvp dpi`y

a ielz da aeigd ,iehia zreay oicl jiiye cala mixacú÷Bìçî©£¤
xaryla iehia zreay didzy jixv m` ewlgpy l`enye ax
jl rc`y' rayp m`y ,`adla dpi` ef dreay ixdy ,`adlae
xacd oi`y meyn ,`ey zreay `l` iehia zreay ef oi` 'zecr
ik ,ecia xacd oi` 'zecr jl rc` `ly' rayp m` oke ,ecia
raypy mc` oke .jkl oeekzdl ila zecr rcei mc` minrtl

å 'ézãòä'rayp m` ok,'ézãòä àì'a ielz oicdú÷Bìçîax ¥©§¦§Ÿ¥©§¦©£¤
'cir`y' rayp `ed m`y ,`adla ef dreay oi` ixdy ,l`enye
,dlg ezreay oi`e dxezd on dyr zevn miiwl rayp `ed ixd
meyn ezreay dlg `ly oky lk ,'cir` `ly' rayp m`e

.dxezd zevn lhal raypy
`lde ,zecrd zreay oic dxeza xn`p recn zxxan `xnbd

iehia zreay oica `ed lelk.:`xnbd dywnì àîìLa,ìàeîL ¦§¨¨¦§¥
øîàclirlì déìò áéiçî àì àaäìa déúéìc àúléî,øáòLitle §¨©¦§¨§¥¥¦§©¨Ÿ¦©©£¥§¤¨©

,iehia zreay meyn aiigzi `l 'zecr jl rcei ipi`' raypd df
ef oi` ,'zecr jl rc` `ly' rayi m`y ,`adla epi` ixdy
,xeht iehia zreay oicny oeike ,`ey zreay `l` iehia zreay

àðîçø d÷tà éëäìdxezd d`ived jkl ±ìììkî úeãò úòeáL §¨¦©§¨©£¨¨¦§©¥¦§¨
,éehéa úòeáLdpi`y s` aiigy ,envr ipta cner dpic zeidl §©¦

,`adla,áøì àlàxaryla aiig `adla dpi` m` mby xaeqd ¤¨§©
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רנט
oifge` mipya cenr dk sc ± iying wxt`nw `aa

àøéúá ïá äãåäé éáøã.miiwl `ly rayp` `le ,bilt devnd z` miiwl rayp` -ïëù
'åë äá äùò àì.e`la dizile oda dizi`c -àøéúá ïá äãåäé éáøë áø àîéð`lc -

.xaryle `adl opira `l inp ikd ,ode e`l iraéâéìô àì àîìò éìåë äãåäé éáøã àáéìà
iaxc `ail` dixhtinl l`enyc dizrc `wlq `lc ,`id i`pz i`ce l`enyc ,xnelk -

.`xiza oa dcediïäå åàì àúùäaizkc -

oebk rnync ,"aihidl e` rxdl" `icda

.ira `l ,"lke` `l"e "lke`"øáòùìå àáäì-

.ira `lc oky lk ,iyxtin `lcàáéìà éâéìô éë
ïðáøãxn` opaxl elit` axc ,ibilt -

mewn lke .`id i`pz axl `niz `le ,dizlinl

.dzhiy `id ef `xnba df oeyl yiyàëéà éî
çéðà àìáiehia zreaya -?lhal rayp `de

!`ed devnd z`íãà éðá äùìùì øëéðù àåäå
ly `edy cenr eze`a dyly erci xaky -

dia ercic icinc ,`ey zreay `iedc `ed oa`

dcene :opiqxb ikd .mqxetn ied mc` ipa `zlz

gkzy`e zecr jl rcei ip`y dreay xne`a ax

rcei ipi`a dizile li`ed xehtc dil rci `lc

.jl'åë áø äãåîå`adl ira `lc ab lr s`c -

ip`y dreay" xne`de .ira ode e`l ,xaryle

`l e`l ,da zgkyn od ,"zecr jl rcei

ipi`"c ,"jl rcei ipi`"a dizilc .da zgkyn

diaiig iehia zreay meyn e`l "zecr jl rcei

meyn `l` ,oic zial ueg da aiigzdl `pngx

ie`xae oic ziaa `l` dpi`e ,zecrd zreay

.cirdlú÷åìçî éúòãé àìå éúòãéaxc -

,`adla dizile ode e`la dizi`c ,l`enye

.`ed devnd z` lhal raypcäé÷ôà éëäì
'åë àðîçø,diteb oaxw i`dae `icda dyxte -

zreayn dil `prny `l `icda dazk `l i`c

.`adla dizilc ,iehiaàúëìä éàîì áøì àìà
àðîçø äáúëditeb oaxw i`dae -?llka `ld

!`id iehia zreayéúøú`ed cirdl ie`x m` -

zreay meyn ,mizy aiig - oic ziaa ea xtke

.iehia zreay meyne zecrdúçàì`idda -

."dl`n zg`l my`i ik" ,aizk `piiprééáàìå
àúëìä éàîì.axc `ail` -ïìåëálka -

iehia zreay ,cxeie dler oaxwa oiaezkd

."mlrpe" xn`p ,eiycwe ycwn z`neheïàëå-

."mlrpe" xn`p `l ,zecr zreayaãéæîá-

.iehia zreayl dizilcàãç áééçîmeyn -

.zecrââåùámeyn inp diaeigl `ki`c -

.izxz aiign ,iehia zreayéøîàã åðééä åàì-

lre ?izxz diaiigln `xw dihrn `icdac ekl

in cifna i`c ,`xw dihrinc `ed bbeya jgxk

aeig oi` `d ,ihernl il dnle ?izxz `ki`

`ki` in cifna i`e :opiqxb ikd !cifna iehia

.izxzøîà àáø'åëjixv `l ,xnelk -

"zg`l" `z` ike ."zg`l"n dihernl

iehiae zecrl e`l - mizy aeign dihernl

dreay" xn` m`y ,dicegl iehial `l` ,`z`

zte oixery zte oihg zt lk`e "lke` `ly

iehiae zecr la` .zg` `l` aiig epi` - oinqek

didy xac zecr dl `iedc ,`herin jixv `l

.iehia meyn `le aiig zecr meyne ,eyecig `l` ea jl oi` jkld ,oic ziaae cirdl oiie`xa - ycgd xaca oecil envr ipta `vie ,iehia llkaééáàã ììëî.ihernl `xw jixhvi`c -

íìåòá äòåáùì äúéà øáñ`kid dpin `wtpe .`ed mizy eaiign dz` oi`c `herin meyn - izxz aiigin `lc i`de ,"zecr jl rcei ipi`"a iehia zreay myl `zi` ,xnelk -

.iehia meyn aiigin ,"zg`l"n dixhtinl `kilc ,oic ziaa `ly e` zecrl oileqta oebk ,zecrl dizile iehial dizi`cééáà øîàäåzreaya iehia zreay myl dizilc 'ek lirl -

.oic ziaa `ly oileqta "zecr jl rcei ipi`"a dpyi ixd - `zi` m`e ,zecrd
ïéàù
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éîe`l i` "izgpd `l" ipzw i`nlc ,aeh meie zaya dnewe`l `kile - gip` `la `zi`

,el zegpn) xn`c o`nl elit` ipyn inp i` .gip` `la dizilc ab lr s` opireny`l

.`ed oilitz onf zay (aàåädcedi iaxk dnewe`l ivn ded - dl wxtn `ede dl aizen

.`nlr ilekk dnewe`l dil `gip `l` ,ode e`l ira `lc `xiza oa

øîàådywz :dniz - 'ek xkipy `ede `ler

zereay) ipzwc oizipznc `tebn dil

z` zepyl rayp - `ey zreay edfi` :(` ,hk

meyn aiig recid z` dpyn epi` `d ,recid

inp oke .`adla dizilc ab lr s` iehia zreay

zia zxewk ygp izi`x `l m`" :(my) opzcn

zeidl xyt` `d ,zeidl xyt` i`c meyn "cad

dizilc ab lr s` iehia zreay meyn aiig

dn itl ,edine !"cad zia zxewk d`x`"a

lk exq`i" xne`a :xn`w ikdc `ax yxtny

`lc `gip ,'ek "izi`x `l m` ilr mleray zexit

.zexit zlik`n `id dreayc ,`iddn wiic ivn

ygp d`xiy cr gxhiy xyt` mzd ,inp i`

.mlera `ede li`ed ,cad zia zxewk

éúòãézreay epiid e`l - zwelgn izrci `le

eiykr jixv epi`y oebk ixiinc ,zecrd

.zecr dze`lúçà:dniz - 'ek eaiign dz`

`ly dreay"a "zg`l"n yixc mipdk zxezac

lk lr aiigc "oinqeke oixerye oihg zt lke`

`l` aiig epi`c dipin yixc `kde ,zg`e zg`

"zg`l"n witn mipdk zxezac :xnel yie !zg`

dl` zvwn :rnync ,"dl`"n yixc `kde

.dl` lk lr `le eaiign dz` dyxta miaezkd

l`enye .yixc `w "zg`l"c c"nln ,inp i`

.mipdk zxezc dyxcl dilek yixc

åáééçì:xninl ivn ded - bbeyk cifnd lr

`la mixg` itn rayen elit` eaiigl

.iehia zreaya ok oi`y dn ,on` ziipr
`cg
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òaLð :ïðúc ?éâìtéî÷ ïðaøå àøéúa ïa äãeäé éaøc§©¦§¨¤§¥¨§©¨©¨¦©§¦¦§©¦§©
ìhéa àìå äåönä úà ìháì¯äåönä úà íéi÷ì ,øeèt §©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨§©¥¤©¦§¨

íéi÷ àìå¯éaø éøáãk áéiç àäiL ïéãa äéäL ;øeèt §Ÿ¦¥¨¤¨¨§¦¤§¥©¨§¦§¥©¦
äîe :àøéúa ïa äãeäé éaø øîàc ,àøéúa ïa äãeäé§¨¤§¥¨§¨©©¦§¨¤§¥¨¨

éðéñ øäî äéìò òaLeî BðéàL úeLøä íà¯àeä éøä ¦¨§¤¥§¨¨¤¨¥©¦©£¥
éðéñ øäî äéìò òaLenL äåöî ,äéìò áéiç¯ïéc Bðéà ©¨¨¤¨¦§¨¤§¨¨¤¨¥©¦©¥¦

úòeáLa zøîà íà ,àì :Bì eøîà ?äéìò áéiç àäiL¤§¥©¨¨¤¨¨§Ÿ¦¨©§¨¦§©
úeLøä¯úòeáLa øîàz ,ïäk åàì da äNò ïkL ¨§¤¥¨¨¨¨§¥Ÿ©¦§©

äåöî¯øîàc áø ,àîéð ;ïäk åàì da äNò àì ïkL ¦§¨¤¥Ÿ¨¨¨¨§¥¥¨©§¨©
?ïðaøk øîàc ìàeîLe ,àøéúa ïa äãeäé éaøk¯ §©¦§¨¤§¥¨§¥§¨©§©¨©

,éâéìt àì àîìò élek àøéúa ïa äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨¤§¥¨¥¨§¨¨§¦¦
ìe àaäì ,éòa àì ïäå åàì àzLäéâéìt ék ?éòa øáòL ¨§¨¨§¥¨¨¥§©¨§¤¨©¨¥¦§¦¦

¯ìàeîL ;ïðaøc àaélà¯éáéiçî àì ék :áøå ,ïðaøk ©¦¨§©¨©§¥§©¨©§©¦¨§©§¦
ïäå åàìa ïðaø¯,àéãäa "áéèéäì Bà òøäì" áéúëc ©¨©§¨§¥¦§¦§¨©§¥¦§¤§¨
ìe àaäì ìáàeúà éàø÷c àéeaéøîc øáòL¯.éáéiçî £¨§©¨§¤¨©§¥¦¨¦§¨¥¨§©§¦

ézçpä àì"å "íBiä ézìëà àì" :àðeðîä áø áéúî§¦©©§¨Ÿ¨©§¦©§Ÿ¦©§¦
"ïîà" øîàå ,"éðà EòéaLî" ,"íBiä ïéléôz¯;áéiç §¦¦©©§¦££¦§¨©¨¥©¨

àì" àlà ,"ìëBà àì"a déúéà "ézìëà àì" àîìLa¦§¨¨Ÿ¨©§¦¦¥§Ÿ©¤¨Ÿ
áéúBî àeä ?"çépà àì"a déúéà éî "ézçpäàeäå ,dì ¦©§¦¦¦¥§Ÿ©¦©¦¨§

"ézìëà àì" ,éðú÷ ïéããöì :dì ÷øôî¯àì" ,ïaø÷ì §¨¥¨¦§¨¦¨¨¥Ÿ¨©§¦§¨§¨Ÿ
?àåL úòeáL àéä Bæéà :àáø áéúî .úB÷ìîì "ézçpä¦©§¦§©§§¦¨¨¥¦§©¨§

ì òaLðìL ãenò ìò øîàå ,íãàì òeãiä úà úBpL ¦§©§©¤©¨©¨¨¨§¨©©©¤
ì øképL àeäå :àleò øîàå ,áäæ ìL àeäL éðBìt íB÷îa àeäL ïáàìLàîòè ;íãà éða äL ¤¤¤§¨§¦¤¤¨¨§¨©¨§¤¦¨¦§¨§¥¨¨©§¨

økéð àì àä ,økéðc¯àeä !"áäæ ìL àäé"a Bðéà àä ?éànàå ,éehéa úòeáL íeMî øáBò §¦¨¨Ÿ¦¨¥¦§©¦§©©¨¥¦¥¤¨¨
økéð :dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî¯økéð àì ,àåL úòeáL íeMî øáBò¯úòeáL íeMî øáBò ¦¨§§¨¥¨¦¨¥¦§©¨§Ÿ¦¨¥¦§©

:Bøéáçì øîBàa ,áø äãBîe :ééaà øîà .ø÷Làìc çkzLàå ,"úeãò Eì òãBé éðàL äòeáL" ¤¤£©©©¥¤©¨¥©£¥§¨¤£¦¥©§¥§¦§§©§¨
déì òãé¯"ézòãé àì"å "ézòãé" ."úeãò Eì òãBé éðéàL" ììëa déúéìå ìéàBä ,øeèôc¯ ¨©¥§¨¦§¥¥¦§©¤¥¦¥©§¥¨¨§¦§Ÿ¨¨§¦

"ézãòä àì"å "ézãòä" ,ú÷Bìçî¯ì àîìLa .ú÷Bìçîàaäìa déúéìc àúléî :øîàã ìàeîL ©£¤¥©§¦§Ÿ¥©§¦©£¤¦§¨¨¦§¥§¨©¦§¨§¥¥¦§©¨
ì déìò áéiçî àìøáòL¯ì àðîçø d÷tà éëäì,áøì àlà .éehéa úòeáL ììkî úeãò úòeáL ¨¦©©£¥§¤¨©§¨¦©§¨©£¨¨¦§©¥¦§©§©¦¤¨§©

ézøz :eäì øîà .ézøz déìò éáBiçéàì :ééaàc dén÷ ïðaø äeøîà ?àðîçø d÷tà àúëìä éàîì§©¦§§¨©§¨©£¨¨£©¨©¨©©¥§©©¥§¦©¥£¥©§¥£©§©§¥
"älàî úçàì" :àéðúc ,eúéøîà eúéöî àì¯.íézL Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà úçàì ¨¨¥¨§¦§©§¨§©©¥¥¤§©©©¨§©§§¦©¨§©§§©¦

øîàð àì ïàëå ,"íìòðå" øîàð ïleëa :àéðúãëì ?àðîçø dé÷tà àúëìä éàîì ,ééaàìe§©©¥§©¦§§¨©§¥©£¨¨§¦§©§¨§¨¤¡©§¤§©§¨Ÿ¤¡©
"íìòðå"¯ââBLa ,àãç áéiçéî ãéæîa ,àîéà :ééaàì ïðaø déì eøîà .ââBLk ãéænä ìò áéiçì §¤§©§©¥©©¥¦§¥£©¥©¨©§©©¥¥¨§¥¦¦©©£¨§¥

"úçàì" :éøîàc eðééä åàì ,eäì øîà !ézøz áéiçéî¯Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà úçà ¦©©©§¥£©§¨©§©£©¦§©©©©©¨§©§§¦©¨§©§
øáãa ïBcéì àöéå ììkaL øác äåäc íeMî :øîà àáø ?ézøz àkéà éî ,ãéæîa éàå ;íézL§©¦§¦§¥¦¦¦¨©§¥¨¨£©¦©£¨¨¨¤©§¨§¨¨¦§¨¨

.ãáìa BLecéç àlà Ba Eì ïéà ,Lãçä¯ì dúéà :øáñ ééaàc ììkîøîàäå ?íìBòa äòeáL ¤¨¨¥§¤¨¦¦§©¦§¨§©©¥¨©¦¨¦§¨¨¨§¨£©
déì òãé àìc çkzLàå "úeãò Eì òãBé éðàL äòeáL" :Bøéáçì øîBàa ,áø äãBî :ééaà¯ ©©¥¤©¨¥©£¥§¨¤£¦¥©§¥§¦§§©§¨¨©¥

!"úeãò Eì òãBé éðéà"a déúéìå ìéàBä ,øeèôc¯:àîéà úéòaéàå .àéääî ééaà déa øãä §¨¦§¥¥§¥¦¥©§¥£©¥©©¥¥©¦§¦¨¥¥¨
àãç
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zereay(ycew zay meil)

ïðúc ,ébìtéî÷ ïðaøå àøéúa ïa äãeäé éaøconwl(.fk)y mc` ,òaLð §©¦§¨¤§¥¨§©¨¨¨¦©§¦¦§©¦§©
øeèt ,ìhéa àìå äåönä úà ìháìezreayy meyn ,dreay aeign §©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨

rayp oke .dlg `løeèt ,íéi÷ àìå äåönä úà íéi÷ìaeign §©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨
s`e .dreayLdxe`kläéäcenll eplïéca[xnege lwa-]àäiL ¤¨¨©¦¤§¥

,àøéúa ïa äãeäé éaø éøáãk áéiç.minkg zrcl ok xacd oi` ©¨§¦§¥©¦§¨¤§¥¨
:dpynd zx`aneúeLøä íà äîe ,àøéúa ïa äãeäé éaø øîàcoebk] §¨©©¦§¨¤§¥¨¨¦¨§
[mil xexv zwixf,éðéñ øäî äéìò òaLeî BðéàLzeyrl rayp m`d ¤¥§¨¨¤¨¥©¦©

äéìò áéiç àeä éøä,iehia zreay meynøäî äéìò òaLenL ,äåöî £¥©¨¨¤¨¦§¨¤§¨¨¤¨¥©
,éðéñikeïéc Bðéàdniiwl rayp m`yBì eøîà .äéìò áéiç àäiL ¦©¥¦¤§¥©¨¨¤¨¨§

,minkg.àì,wlgl yiyúeLøä úòeáLa zøîà íàdilr aiigy Ÿ¦¨©§¨¦§©¨§
meyn,ïäk åàì da äNò ïkL`ly zeyxd xac lr raydl lekiy ¤¥¨¨¨¨§¥

ike ,epyriy raydl lekiy enk epyriøîàzmb okúòeáLa Ÿ©¦§©
,äåöîoipra yi ixde ,ezreay lr aiig devn miiwl rayp m`y ¦§¨

oexqg df,ïäk åàì da äNò àì ïkLdevn dyri `ly rayp m`y ¤¥Ÿ¨¨¨¨§¥
oeike ,miiwl rayp m` legl dzid dlekiy enk dlg dreayd oi`

.dilr aiig epi` ,[ode e`la] mipte`d ipya dlg dpi`y
:`xnbd drivn df itlàîéðy xn`p ±,áørayp m`y xne`d ¥¨©

dlg ef dreay oi`y it lr s`] aiig mil xexv wxf ipelty
meyn ok xaeq ,[`adlaàøéúa ïa äãeäé éaøk øîàcjixv oi`y §¨©§©¦§¨¤§¥¨

jixv oi` ok enke ,'od'e 'e`l'a legl dreayl zexyt` didzy
,`adlae xaryla legl zexyt` dl didzyìàeîLelr wleg §¥

meyn axïðaøk øîàc,'od'e 'e`l'a legl dreayd lkezy jixvy §¨©§©¨¨
rayp m`y oeike ,`adlae xaryla legl lkezy jixv ok enke
rayp m` s` ,dlg iehia zreay oi` ,mil xexv wexfi ipelty

.oaxw aiigl dlg dpi` ,ipelt wxfy
:`xnbd dgecéâéìt àì àîìò élek àøéúa ïa äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨¤§¥¨¥¨§¨Ÿ§¦¦

,aiig 'mil xexv ipelt wxfy dreay' xne`dyàì ïäå åàì àzLä©§¨¨¨¥Ÿ
éòaoipray it lr s` ,jixvn epi` 'od'e 'e`l' elit` dzr ixdy ± ¨¥

'aihidl F` rxdl' yexita aezk iehia zreay(c d `xwie)rnyny , §¨©§¥¦
zexyt` jixvdl yxec epi` df lk mre ,'lke`'e 'lke` `l' oebk

ok m` ,iehia zreay lka el` mikxc izyìe àaäìøáòLoi`y §©¨§¤¨©
weqta zeyxetn el` mikxc izyéòa.jixv ike ±éâéìt ékdne ± ¨¥¦§¦¦

`ed l`enye ax ewlgpy,ïðaøc àaélà.'od'e 'e`l' mikixvnd ©¦¨§©¨¨
ìàeîLxaeq `adlae xaryla dreayd didzy jixvnyïðaøk §¥§©¨¨

,'od'e 'e`l' mikixvnyáøåc ,dfa wlgnïðaø éáéiçî àì ék §©¦Ÿ§©§¦©¨¨
dpi`y dreaya,ïäå åàìameyn `edáéúëc(c d `xwie)Bà òøäì' §¨¨¥¦§¦§¨©

àéãäa 'áéèéäìizy dreaya miiwzdl elkeiy jixve ,yexita ± §¥¦§¤§¨
,elld mikxcdìáàa zniiwzn dreayd oi`y mewnaàaäì £¨§©¨

ìe,øáòL`l` weqta zeyxetn el`d mikxcd izy oi`y xg`n §¤¨©
eúà éàø÷c àéeaéøîclr mb aiigy micnel miweqtd ieaixny ± §¥¦¨¦§¨¥¨

,xaryl dreayéáéiçîdreayd lkezy mikixvn oi`e ,opax §©§¦
.`adla mb miiwzdl

:l`eny lr dywn `pepnd ax,àðeðîä áø áéúîonwl epipy(:hk), ¥¦©©§¨
xn`y mc`å 'íBiä ézìëà àì'xn` m` ok'íBiä ïéléôz ézçpä àì' Ÿ¨©§¦©§Ÿ¦©§¦§¦¦©

exiag el xn`e ,[gipde lk` `ede],áéiç ,ïîà øîàå ,éðà EòéaLî©§¦££¦§¨©¨¥©¨
o`kne .eitn dreay `ivenk aygp dreay xg` on` dperd lky

,zeywdl yiézìëà àì' àîìLameyn ef dreay lr aiigy 'meid ¦§¨¨Ÿ¨©§¦
cdéúéàdpyiy ±arayp m`y `adlìëBà àì'dlg 'meid ¦¥§Ÿ©

,dreaydàlàmy epipyy dnézçpä àì'aiig recn ,'meid oilitz ¤¨Ÿ¦©§¦
,ef dreay lrdéúéà éîdpyi ike ±çépà àì'a`ld ,'meid oilitz ¦¦¥§Ÿ©¦©

lky xaeqd ,l`eny ixacl dywe .devn lhal dlg dreay oi`
.dpi` xaryla mb ,`adla dpi`y dreay

dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä`ede dywd [`pepnd ax] `ed ± ¦¨§§¨¥¨
`l'a oiae 'meid izlk` `l'a oiay `pzd dpyy dn ,uxzn envr

,aiig 'meid oilitz izgpdéðz÷ ïéããöìmiccv ipya xacn - ¦§¨¦¨¨¥
y dreay iably ,mipiipre,ézìëà àìxacnìaeig oipr,ïaø÷ Ÿ¨©§¦§¨§¨

y dreay iabl eli`eézçpä àì`l` xacn epi` oilitzìaeig oipr Ÿ¦©§¦§
,úB÷ìîmb dreayd didzy jixv oi` zewln aeig liayay ©§

ef dreay oi`y meyn ,xeht ok` oaxwn la` ,`adl mbe xaryl

.`adla
:l`eny lr dywn `ax,àáø áéúîonwl epipy(.hk),àéä Bæéà ¥¦¨¨¥¦

,àåL úòeáLd dfì òaLðe ,íãàì òeãiä úà úBpLy oebkìò øîà §©¨§¦§©§©¤©¨©¨¨¨¨©©
àìeò øîàå .áäæ ìL àeäL (éðBìt íB÷îa àeäL) ïáà ìL ãenò©¤¤¤¤§¨§¦¤¤¨¨§¨©¨

,dpynd ixac yexitaì øképL àeäåìLíãà éða äLoa` lyy §¤¦¨¦§Ÿ¨§¥¨¨
aygp dyelyl recid xacy ,`ey zreay `id f`y ,`ed

c ,`ler ixacn x`eane .mqxetnkàîòè`ey zreayk aygpy ©£¨
meyn `edàä ,økéðcm` la` ±,økéð àì`l` `ey zreay ef oi` §¦¨¨Ÿ¦¨

å ,éehéa úòeáL íeMî øáBòdywéànàzreay meyn oaxw aiig ¥¦§©¦§©©
,iehiaáäæ ìL àäéa Bðéà àä,`adla zniiw dpi` ef dreay ixde - ¨¥¦§¥¤¨¨

`ly xac `edy xg`n ,adf ly didi df cenry rayp m`y
.`ey zreay `l` iehia zreay ef oi` ,okzi

dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeäenvr `ede dywd [`ax] `ed ± ¦¨§§¨¥¨
m`y `ler zpeeky ,uxznøkéð,dyelyl xacdíeMî øáBò ¦¨¥¦

,àåL úòeáLm` la`,økéð àì`l` `ey zreay meyn xaer epi` §©¨§Ÿ¦¨
,ø÷L úòeáL íeMî øáBòiehia zreayl cgeind oica epi` la` ¥¦§©¤¤

.bbeya oaxw aiigzdl
raype ,ezaehl rcei `edy oenn zecr ciriy exiagn yxecd
xwynd .'zecrd zreay' `xwpd edf ,zecr el rcei epi`y dld
zwqerd dyxta aezky enk ,cxeie dler oaxw aiig ef dreaya

df oaxwa(` d `xwie)F` cr `Ede dl` lFw drnWe `hgz iM Wtpe'§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨§¥
aeiga mi`pz dnk mpyi .'FpFr `Upe ciBi `Fl m` rci F` d`ẍ¨¨¨¦©¦§¨¨£
m` la` ,cirdl ie`xd `l` dilr aiigzn oi`y ,zecrd zreay
.oic ziaa `l` dilr aiigzn epi` oke ,xeht zecr ileqtn did
j` ,iehia zreay ly ihxt ote` `ed ,zecrd zreay ,dxe`kl
ipy oiay qgid lr dpc oldlc `ibeqd .xexa xacd oi` dyrnl

.zereayd ibeq,éiaà øîàzreaya jixvn epi` axy it lk s` ¨©©©¥
mb mpn` ,`adle xaryl didzy iehiadidzy jixv ezrcl

,ode e`laejkitlEì òãBé éðàL äòeáL' Bøéáçì øîBàa áø äãBî¤©§¥©£¥§¨¤£¦¥©§
çëzLàå 'úeãò`vnpe ±øeèôc ,déì òãé àìcdreay oaxwn `ed ¥§¦§§©§Ÿ¨©¥§¨

déúéìå ìéàBä[epi`e-]ììëadreay,úeãò Eì òãBé éðéàLef oi`y ¦§¥¥¦§¨¤¥¦¥©§¥
zreay ef oi`y mrhde .ode e`la dpi`y `vnpe iehia zreay
dxezd dz`ivedy ,zecrd zreay xcba `idy meyn ,iehia
ziaa epiide ,dpick `l` dilr aiigzn oi`e ,iehia zreay llkn

.cirdl ie`xae oic
opi` j`] zecrl zerbepd iehia zereay ipte` `iane iia` jiynn
raypy mc` :l`enye ax zwelgna zeielze [zecrd zereay

ézòãé''zecr jlårayp m` okézòãé àì'zecr `ide ,'zecr jl ¨©§¦§Ÿ¨©§¦
xetiq `l` zecrd zreay ef oi` jk meyne ,dzr zkxvp dpi`y

a ielz da aeigd ,iehia zreay oicl jiiye cala mixacú÷Bìçî©£¤
xaryla iehia zreay didzy jixv m` ewlgpy l`enye ax
jl rc`y' rayp m`y ,`adla dpi` ef dreay ixdy ,`adlae
xacd oi`y meyn ,`ey zreay `l` iehia zreay ef oi` 'zecr
ik ,ecia xacd oi` 'zecr jl rc` `ly' rayp m` oke ,ecia
raypy mc` oke .jkl oeekzdl ila zecr rcei mc` minrtl

å 'ézãòä'rayp m` ok,'ézãòä àì'a ielz oicdú÷Bìçîax ¥©§¦§Ÿ¥©§¦©£¤
'cir`y' rayp `ed m`y ,`adla ef dreay oi` ixdy ,l`enye
,dlg ezreay oi`e dxezd on dyr zevn miiwl rayp `ed ixd
meyn ezreay dlg `ly oky lk ,'cir` `ly' rayp m`e

.dxezd zevn lhal raypy
`lde ,zecrd zreay oic dxeza xn`p recn zxxan `xnbd

iehia zreay oica `ed lelk.:`xnbd dywnì àîìLa,ìàeîL ¦§¨¨¦§¥
øîàclirlì déìò áéiçî àì àaäìa déúéìc àúléî,øáòLitle §¨©¦§¨§¥¥¦§©¨Ÿ¦©©£¥§¤¨©

,iehia zreay meyn aiigzi `l 'zecr jl rcei ipi`' raypd df
ef oi` ,'zecr jl rc` `ly' rayi m`y ,`adla epi` ixdy
,xeht iehia zreay oicny oeike ,`ey zreay `l` iehia zreay

àðîçø d÷tà éëäìdxezd d`ived jkl ±ìììkî úeãò úòeáL §¨¦©§¨©£¨¨¦§©¥¦§¨
,éehéa úòeáLdpi`y s` aiigy ,envr ipta cner dpic zeidl §©¦

,`adla,áøì àlàxaryla aiig `adla dpi` m` mby xaeqd ¤¨§©
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c"agרס i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çBa úàöì øeñà èéLëz ïéòk éBðì íL BàìzL ét-ìò-óà úLçð ìL Bà ìæøa ìL àeä íà ìáà...86 £¨¦¤©§¤¤§Ÿ¤©©¦¤§¨¨§§¥©§¦¨¨¥
øàaúéL íòèî87LéîLúì úéNòð Bø÷ò éøä úLçðe ìæøaî çzônä úBNòì ïk àeä CøcL ïåékL ãBòå ¦©©¤¦§¨¥§¤¥¨¤¤¤¥©£©©§¥©¦©§¤§Ÿ¤£¥¦¨©£¥§©§¦

elôà åéãâaî úBîB÷î øàLa Bà äøeâça íìBòì òeá÷å øaçî àeä íà elôà Ba úàöì øeñàå àeä éBNîe©§¨¨¥£¦¦§ª¨§¨©§¨©£¨¦§¨§¦§¨¨£¦
ïåékL Ba òeá÷ àeäL íB÷nä ìe÷ì÷ éla íìBòì íMî Bøéñäì øLôà éàL ãò Ck-ìk ÷æça íL òeá÷ àeä¨©¨§Ÿ¤¨¨©¤¦¤§¨§¨¦¦¨§¨§¦¦§©¨¤¨©¤¥¨
BúBà éaâì ìèa Bðéà Ba òeá÷ àeäL Leaìî BúBàì íeìk LîLî Bðéàå Bîöò éðôa LéîLúì éeNò àeäL¤¨§©§¦¦§¥©§§¥§©¥§§©§¤¨©¥¨¥§©¥
ìôè epðéà epnî äaøä áeLç LeaìîäL ét-ìò-óàå Leaìî BúBà éla Bcála BàéöBä elàk äæ éøäå Leaìî©§©£¥¤§¦¦¦§©§¦©§§©©¦¤©©§¨©§¥¦¤¥¤¨¥

Ck ìéáMa Leaìîì88dðéàL úélèa àöBé elàk äæ éøäå Leaìnä LéîLz àìå Leaìnä Cøö epðéàL ïåék ©©§¦§¦¨¥¨¤¥¤Ÿ¤©©§§Ÿ©§¦©©§©£¥¤§¦¥§©¦¤¥¨
øàaúiL Bîk äæ íòhî úàèç áiçL dúëìäk úöéeöî89. §¤¤§¦§¨¨¤©¨£¨¦©©¤§¤¦§¨¥

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ח  סעיף אמצע כליו, נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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zetqede mipeiv
(86„ÈŒ·˙Î· מיני ושאר ברזל לקבוע שרגילים (כדרך :

בברזל  חוקקים בו וכשקובעים לנוי, חגורתו בראש מתכות
מפתח  צורת לעשות רגילין שאין מאחר מ"מ מפתח) צורת
מפתח  צורת עשיית שדרך כיון משוי הוה החגורות בכל
כסף  בשל משא"כ המנעול לפתוח לתשמיש עיקרו מברזל
במרדכי  הובא שם. (מהר"ם תכשיט הוא עצמו המפתח

וב"י). שם מיימוניות והגהות
בידו).87) ויביאנו יפול (שמא סכ"ב לקמן
סכ"ג.88) כדלקמן המלבוש, נגד קצת חשוב שעכ"פ כיון
לבגד,89) בטלות אינן שהציציות סמ"ה, שאינם לקמן כיון

לבגד. כלום משמשות

•

"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

הוא „ אם אבל לקרקע מחובר שאינו בחנות זה וכל
באמצעו  אחד ציר אלא לדלת אין אפילו לקרקע מחובר
לצורך  אפילו שבחנות מחורו לגמרי לסלקו אפילו אסור
אחר  לחורו להחזירו שאסור לומר צריך ואין יו"ט שמחת
למעלה  צירים לו יש משום גזירה לגמרי ממנו שנשמט
סותר  משום חייב חורם מן הללו צירים שהמסלק ולמטה
כמו  בחזקה תוקע אינו אפילו בונה משום חייב והמחזירם

שי"ג. בסי' שנתבאר

עשוי  הוא אם באמצעו אפילו כלל ציר לו אין אם אבל
לפתחו  שלא לקיום עשוי שאינו דהיינו תדיר ולנעול לפתוח
דינו  יום בכל ולנעול לפתוח דרכו אלא רחוקים לעתים רק
לגמרי  הדלת לסלק שמותר לקרקע מחובר אינו כאילו
בית  בתוך עומד הוא אפילו להחזירו ומותר מהחנות
לענין  ושט"ו ושי"ג ש"ח בסי' שנתבאר דרך ועל המשתמר

ע"ש: שבת

וכסא ‰ חוליות של מנורה כגון מפוצלים שהם כלים
פרקים  פרקים שהוא וכוס חתיכות חתיכות שהם ושלחן
יחברם  שלא דהיינו יתקע שלא ובלבד ביו"ט להעמידן מותר
מכה  משום או בונה משום יתחייב שלא וגבורה בחוזק
שבכל  אע"פ מותר* בחוזק תוקע כשאינו אבל בפטיש

יתקע  שמא חוששין אין בחוזק תקועין להיות דרכן השנה
ורע"ט  שי"ג בסימן כמ"ש בשבת שחוששין כמו היום גם

כך: כל בו גזרו לא לפיכך משבת קל טוב שיום לפי

למעלה  צירים בו שיש דלת להחזיר שאסרו ומה הגהה. *]
הציר  מפני לתקוע מאד הוא קרוב ששם לפי היינו ולמטה,

כאן:] משא"כ ולמטה, למעלה שהוא

Â מותר חתום והוא ביו"ט לישראל כתב שהביא נכרי
בכלים  שייך סתירה איסור שאין בעצמו לפתחו הישראל
בסי' שנתבאר כמו סופרים מדברי אסור שבשבת פי על ואף

כך. כל החמירו לא טוב ביום מקום מכל ש"ז

איסור  יש דאז אותיות ולא צורה לא בחותם שאין והוא
ע"ש: ש"מ בסימן שנתבאר כמו מוחק משום

Ê ושבקרקע שבכלים חותמות ולחתוך ולהפקיע להתיר
טוב  ביום דינם כך בשבת כדינם שבכלים פותחות ולשבר

ע"ש: שי"ד בסימן שנתבאר כמו

Á למלול וכן בשמים עצי או תבן או קיסם או קש לקטום
בסימן  כמ"ש ביו"ט דינם כך בשבת כדינם בשמים עצי

ע"ש: שכ"ב

Ë שוקיהן ובבתי זרועותיהן בבתי הנשים שעושין קמטים
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çBa úàöì øeñà èéLëz ïéòk éBðì íL BàìzL ét-ìò-óà úLçð ìL Bà ìæøa ìL àeä íà ìáà...86 £¨¦¤©§¤¤§Ÿ¤©©¦¤§¨¨§§¥©§¦¨¨¥
øàaúéL íòèî87LéîLúì úéNòð Bø÷ò éøä úLçðe ìæøaî çzônä úBNòì ïk àeä CøcL ïåékL ãBòå ¦©©¤¦§¨¥§¤¥¨¤¤¤¥©£©©§¥©¦©§¤§Ÿ¤£¥¦¨©£¥§©§¦

elôà åéãâaî úBîB÷î øàLa Bà äøeâça íìBòì òeá÷å øaçî àeä íà elôà Ba úàöì øeñàå àeä éBNîe©§¨¨¥£¦¦§ª¨§¨©§¨©£¨¦§¨§¦§¨¨£¦
ïåékL Ba òeá÷ àeäL íB÷nä ìe÷ì÷ éla íìBòì íMî Bøéñäì øLôà éàL ãò Ck-ìk ÷æça íL òeá÷ àeä¨©¨§Ÿ¤¨¨©¤¦¤§¨§¨¦¦¨§¨§¦¦§©¨¤¨©¤¥¨
BúBà éaâì ìèa Bðéà Ba òeá÷ àeäL Leaìî BúBàì íeìk LîLî Bðéàå Bîöò éðôa LéîLúì éeNò àeäL¤¨§©§¦¦§¥©§§¥§©¥§§©§¤¨©¥¨¥§©¥
ìôè epðéà epnî äaøä áeLç LeaìîäL ét-ìò-óàå Leaìî BúBà éla Bcála BàéöBä elàk äæ éøäå Leaìî©§©£¥¤§¦¦¦§©§¦©§§©©¦¤©©§¨©§¥¦¤¥¤¨¥

Ck ìéáMa Leaìîì88dðéàL úélèa àöBé elàk äæ éøäå Leaìnä LéîLz àìå Leaìnä Cøö epðéàL ïåék ©©§¦§¦¨¥¨¤¥¤Ÿ¤©©§§Ÿ©§¦©©§©£¥¤§¦¥§©¦¤¥¨
øàaúiL Bîk äæ íòhî úàèç áiçL dúëìäk úöéeöî89. §¤¤§¦§¨¨¤©¨£¨¦©©¤§¤¦§¨¥

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ח  סעיף אמצע כליו, נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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zetqede mipeiv
(86„ÈŒ·˙Î· מיני ושאר ברזל לקבוע שרגילים (כדרך :

בברזל  חוקקים בו וכשקובעים לנוי, חגורתו בראש מתכות
מפתח  צורת לעשות רגילין שאין מאחר מ"מ מפתח) צורת
מפתח  צורת עשיית שדרך כיון משוי הוה החגורות בכל
כסף  בשל משא"כ המנעול לפתוח לתשמיש עיקרו מברזל
במרדכי  הובא שם. (מהר"ם תכשיט הוא עצמו המפתח

וב"י). שם מיימוניות והגהות
בידו).87) ויביאנו יפול (שמא סכ"ב לקמן
סכ"ג.88) כדלקמן המלבוש, נגד קצת חשוב שעכ"פ כיון
לבגד,89) בטלות אינן שהציציות סמ"ה, שאינם לקמן כיון

לבגד. כלום משמשות

•

"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

הוא „ אם אבל לקרקע מחובר שאינו בחנות זה וכל
באמצעו  אחד ציר אלא לדלת אין אפילו לקרקע מחובר
לצורך  אפילו שבחנות מחורו לגמרי לסלקו אפילו אסור
אחר  לחורו להחזירו שאסור לומר צריך ואין יו"ט שמחת
למעלה  צירים לו יש משום גזירה לגמרי ממנו שנשמט
סותר  משום חייב חורם מן הללו צירים שהמסלק ולמטה
כמו  בחזקה תוקע אינו אפילו בונה משום חייב והמחזירם

שי"ג. בסי' שנתבאר

עשוי  הוא אם באמצעו אפילו כלל ציר לו אין אם אבל
לפתחו  שלא לקיום עשוי שאינו דהיינו תדיר ולנעול לפתוח
דינו  יום בכל ולנעול לפתוח דרכו אלא רחוקים לעתים רק
לגמרי  הדלת לסלק שמותר לקרקע מחובר אינו כאילו
בית  בתוך עומד הוא אפילו להחזירו ומותר מהחנות
לענין  ושט"ו ושי"ג ש"ח בסי' שנתבאר דרך ועל המשתמר

ע"ש: שבת

וכסא ‰ חוליות של מנורה כגון מפוצלים שהם כלים
פרקים  פרקים שהוא וכוס חתיכות חתיכות שהם ושלחן
יחברם  שלא דהיינו יתקע שלא ובלבד ביו"ט להעמידן מותר
מכה  משום או בונה משום יתחייב שלא וגבורה בחוזק
שבכל  אע"פ מותר* בחוזק תוקע כשאינו אבל בפטיש

יתקע  שמא חוששין אין בחוזק תקועין להיות דרכן השנה
ורע"ט  שי"ג בסימן כמ"ש בשבת שחוששין כמו היום גם

כך: כל בו גזרו לא לפיכך משבת קל טוב שיום לפי

למעלה  צירים בו שיש דלת להחזיר שאסרו ומה הגהה. *]
הציר  מפני לתקוע מאד הוא קרוב ששם לפי היינו ולמטה,

כאן:] משא"כ ולמטה, למעלה שהוא

Â מותר חתום והוא ביו"ט לישראל כתב שהביא נכרי
בכלים  שייך סתירה איסור שאין בעצמו לפתחו הישראל
בסי' שנתבאר כמו סופרים מדברי אסור שבשבת פי על ואף

כך. כל החמירו לא טוב ביום מקום מכל ש"ז

איסור  יש דאז אותיות ולא צורה לא בחותם שאין והוא
ע"ש: ש"מ בסימן שנתבאר כמו מוחק משום

Ê ושבקרקע שבכלים חותמות ולחתוך ולהפקיע להתיר
טוב  ביום דינם כך בשבת כדינם שבכלים פותחות ולשבר

ע"ש: שי"ד בסימן שנתבאר כמו

Á למלול וכן בשמים עצי או תבן או קיסם או קש לקטום
בסימן  כמ"ש ביו"ט דינם כך בשבת כדינם בשמים עצי

ע"ש: שכ"ב

Ë שוקיהן ובבתי זרועותיהן בבתי הנשים שעושין קמטים
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אסור  קאלנ"ר) (שקורין שבצואר בענק שעושין הקמטים וכן
של  בחולו ואפילו כלי מתקן שהוא מפני ביו"ט לעשותן

תקמ"א: בסימן שיתבאר כמו לעשותן אסור מועד

יו"ט: לצורך ולהחזיר להסיר מותר דלתות צירי תקיט סימן ד חלק

כמו ‡ ביו"ט דינו כך בשבת כדינו הבית את לכבד
ע"ש: של"ז בסי' שנתבאר

תקכ: סימן ד חלק

על ‡ שטוחים פירות שאר או ושעורים חטים לו שיש מי
מפני  ובאים ממשמשין גשמים וראה  להתייבש גגו ראש
ולהשליך  ביו"ט לטרוח חכמים לו התירו ממונו הפסד
ולהורידם  לטרוח אסור אבל שבגג ארובה דרך הפירות
ארובה  דרך בחבל ישלשלם אלא במדרגה או בסולם בעצמו

יתירה. טרחא כאן שאין לארץ נופלין והן

ארובה  בו שיש אחר לגג יוליכנו לא זה בגג ארובה אין ואם
גבוה  האחד שאין שוין והן לזה זה סמוכין הן אפילו
במעקה  מוקף הוא ארובה בו שאין זה גג אם וכן מחבירו
מפני  החלון זה דרך בחבל ישלשלם לא זו במעקה חלון ויש
וכיוצא  זה וטורח החלון עד הגג מן להעלותם טורח שיש

ממונו: הפסד מפני לו התירו לא בו

לו · מותר הגג שבאותו ארובה דרך משלשל כשהוא
בגג  יש ואפילו אחת בבת קופות הרבה אפילו לשלשל
מאומה  בו ישאר שלא הכל את לפנות לו מותר מאד הרבה
כמו  שבו הגומות וישוה הגג את יכבד שמא חוששין ואין
לא  שביו"ט מפני של"ז בסי' שנתבאר כמו בשבת שחוששין

כך: כל החמירו

לבנים ‚ ואפילו הדלף מפני יין כדי או פירות לכסות מותר
הפסד  מפני הדלף מפני לכסותן מותר מוקצים שהם
צורך  בה שאין אע"פ מועטת טרחא לטרוח לו התירו ממונו

יו"ט:

כמו „ ביו"ט דינו כך בשבת כדינו הדלף תחת כלי ליתן
ע"ש: של"ח בסי' שנתבאר

ובו  למקום ממקום טוב ביום פירות שלשול דין תקכא סימן ד חלק

סעיפים: ד'

ולא ‡ הרבים לרשות לא במקל יוצאים אין והזקן הסומא
כיון  ליו"ט וזלזול חול דרך שהוא מפני לכרמלית
לתקן  אלא נוטלו ואינו זה מקל בלא להלך לו שאפשר

פסיעותיו. ולישר

ולא  הרבים לרשות לא בתרמילו יוצא הרועה אין וכן
טוב: ליום וזלזול חול דרך שהוא מפני לכרמלית

טוב · ביום דינם והחולה שוקיו גידי שנכווצו ומי הקיטע
ש"א: בסימן שנתבאר כמו בשבת כמו

יכול ‚ שהוא אע"פ הרבים לרשות אדם להוציא מותר
בני  ידחקוהו שלא כדי אלא נושאו ואינו בעצמו לילך
מבעית  שהוא במקום או בגדיו יטפנו שלא כדי או השוק

זו  בהוצאה קצת צורך שיש כיון יפול שלא בעצמו לילך
תקי"ח. בסי' שנתבאר כמו ביו"ט להוציאו מותר

בקתדרא  יושב שהוא דהיינו הכסא על להוציאו אסור אבל
ליו"ט  וזלזול חול דרך שהוא מפני אותה טוענין אדם ובני
חכמתו  לשמוע ביו"ט אליו צריכים שרבים אדם הוא ואם
בכסא  להוציאו מותר רבים עסקי על לפקח הולך שהוא או
כתפם  על הכסא נושאין אדם שבני (פירוש הכתף על אפילו

אפריון: ובתוך פרהסיא) דרך

מבוי „ בתוך אפילו במקל הבהמה את מנהיגין אין
המקל  הזמין ואפילו שם מצויים רבים אם המעורב
הוצאה  משום לא איסור כאן שאין לכך וייחדו יו"ט מערב
אסור  מקום מכל תק"ב) סי' (עיין עצים טלטול משום ולא
למוכרה  רחוק למקום כמוליכה שנראה העין מראית מפני
במקל: מנהיגה הוא ולכך הרבה להנהיגה צריך שהוא שם

ד' ובו טוב ביום לטלטל האסורים דברים קצת תקכב סימן ד חלק

סעיפים:

ביו"ט ‡ ממנה להסירן מותר בבהמה הנתלים זבובים
כיון  מקום מכל חבורה בה נעשה כן ידי שעל אע"פ
דבר  שזהו כיון מותר חבורה לעשות מתכוין אינו שהוא
חבורה  אין לפעמים שהרי חבורה בה שיעשה מוכרח שאינו

כך: ידי על נעשה

שער · שמשרת מפני ביו"ט במגרדת הבהמה מגרדין אין
להשיר  מתכוין אינו שהוא פי על ואף גוזז משום וחייב
במגרדת  דכשמגרד מוכרח דבר שהוא כיון מקום מכל שער
ש"כ  בסימן שנתבאר כמו אסור זה הרי שער משיר הוא

ע"ש:

למשוך ‚ שאסור דהיינו ביו"ט הבהמה את מילדין אין
דהיינו  בלידתה אותה מסעידין אבל הרחם מן הולד
לו  ונותן בחוטמו לו ונופח לארץ יפול שלא בולד שאוחז

פיו: לתוך דד

מי „ עליו לזלף מותר ולדה שריחקה טהורה בהמה
מלא  וליתן במים) השליא את ששורין (פירוש שלייתה
הלידה  צער ותזכור לה שיכאוב כדי ברחמה מלח אגרוף
שהוא  לפי טמאה לבהמה כן לעשות אסור אבל עליו ותרחם
טמאה  לבהמה כלום מועיל זה שאין בחנם ביו"ט טורח

שריחקתו: אחר לעולם מקרבתו שאינה

ד' ובו טוב ביום בבהמות הנוהגים דינים תקכג סימן ד חלק

סעיפים:

על ‡ רוכבין ולא אילן גבי על עולין אין שבשבת כשם
ולא  מספקין ולא המים פני על שטין ולא בהמה גבי
כונסין  ולא מקדשין ולא דנין ולא מרקדין ולא מטפחין
ולא  חולצים ולא מגרשים ולא מייבמים ולא לחופה
תרומה  ולא חלה מפרישין ולא לגבוה דבר שום מקדישים
בחזקה  אפילו קנין קונין ואין הבן את פודין ולא ומעשרות
כך  שבת צורך בה שאין מתנה נותנין ואין סודר בקנין או
וש"ו: של"ט סי' עיין טוב ביום אלו מכל אחד עושין אין

אחד: סעיף ובו טוב ביום האסורים דברים כמה תקכד סימן ד חלק
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לתבוע ‡ יכול ביו"ט ומשתה מאכל מיני המקיף חנוני
לו: שיפרעו בדין למחר אותם

ביו"ט · ומשתה מאכל מיני מהחצרות גובין צדקה גבאי
בחול  מכריזין שהן כדרך יכריזו שלא אלא בחול כדרכן
ונותנין  בצנעא גובין אלא הכרזה בלא לגבות אפשר שהרי

עצמה: בפני ושכונה שכונה לכל ומחלקין חיקם לתוך

סעיפים: ב' ובו טוב ביום הלואה דין תקכה סימן ד חלק

בו ‡ יתעסק לא ראשון יו"ט הוא אם לקברו המוטל מת
הערב  עד אותו ישהו שאם יו"ט קודם מת אפילו ישראל
אין  אעפ"כ נכרי ע"י ביום בו לקברו אפשר אי וגם יסריח
יו"ט: של ועשה תעשה לא את דוחה קבורה של עשה מצות

שאפשר · ביום בו מת אפילו נכרי ע"י לקברו מותר אבל
אסור  אעפ"כ כלל יסריח ולא הערב עד להשהותו
מקברין  אלא ישראל בו שיתעסקו כדי הערב עד להשהותו

נכרי: ידי על מיד אותו

מן ‚ האסורות גמורות במלאכות אמורים דברים במה
לכסותו  וכן ותכריכין וארון קבר לו לתקן כגון התורה
בעפר  גומא שהסותם הקבר בתוך ששמוהו לאחר בעפר
שאינן  דברים אבל שי"ב בסי' כמ"ש בונה משום חייב
להלבישו  כדי לטלטלו כגון סופרים מדברי אלא אסורים
מותר  וכן ישראל ע"י מותר בקבר ולשומו לטהרו וכדי
להוציאו  מותר וכן לטהרו כדי ישראל ע"י מים לו להחם
שהותרה  דמתוך הרבים רשות דרך אפילו ישראל ע"י
לצורך  שלא אפילו מותר אכילה לצורך והוצאה הבערה
המת  קבורת לצורך כגון היום צורך בהם יש אם אכילה

ביום. בו שזמנה מצוה שהיא

אותו  ויטהרו נסר גבי על או עור גבי על לטהרו ליזהר וטוב
שלא  בסדינים אותו יטהרו לא אבל בידים או ותבן בקש

סחיטה: לידי יבאו

וצריך „ הקברות בית שם אין המת שם שמוטל במקום אם
להגיע  יוכלו שלא בענין רחוק אחר למקום להוליכו
כלל  להוליכו אפשר שאי שבת הוא ולמחר ביום בו לשם
לקברו  שיוכלו וקודם שי"א בסי' כמ"ש נכרי ע"י אפילו
דהיינו  שבת בערב יקברוהו יעשו מה יסריח השבת לאחר
ויוליכוהו  יוציאוהו השבת ולאחר נכרי ע"י ראשון ביו"ט
ויחמרוהו  ראשון ביו"ט בארון יניחוהו או הקברות לבית
השבת  לאחר עד יסריח שלא כדי נכרי ע"י ובזפת בחמר

הקברות: לבית שיוליכוהו

לצורך ‰ ביו"ט לעשותה לו אסור שהישראל מלאכה כל
משום  אותה שיעשה לקראי"ם לומר לו אסור המת

וגו': תתן לא עור ולפני

Â שני ביו"ט אבל התורה מן שהוא ראשון ביו"ט זה וכל
אלא  שאינו כיון השנה ראש של שני יו"ט אפילו
אפילו  לפיכך המת קבורת לענין כחול הוא הרי מדבריהם
אין  יסריח ולא הערב עד להשהותו שאפשר ביום בו מת אם
אפילו  ישראל ע"י צרכיו כל עושין אלא כלל אותו משהין
אלא  אותן עושין ואין קבורתו לעיקר צריך שאין דברים

בימיהם  מהמחובר הדס לו לחתוך כגון בכבודו להוסיף
צריך  ואין כבודו בשביל מטתו על הדס להניח נוהגין שהיו
וגוזזים  ותכריכים ארון לו ועושין קבר לו שחוצבין לומר
מוליכים  לישראל קברות מקום העיר באותה אין ואם שערו
לתחום  חוץ אפילו קברות שכונת בה שיש אחרת לעיר אותו
ספינה  לו ומשכירים ביום בו ולקברו לשם להגיע יכולין אם
מכל  במקומו לקברו אפשר ואפילו למקום ממקום להוליכו
כבודו  זה אין ישראל קברי שכונת שם שאין כיון מקום

שם: להקבר

Ê יתעסקו נכרי ע"י אלו דברים כל לעשות אפשר ואפילו
לענין  כחול שני ליו"ט עשאוהו שחכמים לפי ישראל בו

המת. קבורת

מועד  של כחולו הוא הרי אלא גמור כחול אינו מקום ומכל
לצורך  שהוא ניכר שאינו דבר בפרהסיא בו לעשות שאסור
עושה  הוא לצרכו שיאמרו העין למראית לחוש ויש המת
ארזים  לקצץ וכן קבר מהם לבנות כדי אבנים לחצוב כגון

תקמ"ז. בסי' שיתבאר כמו ארון מהם לעשות כדי

יו"ט  מערב הקצוצים ארזים מן נסרים לנסור מותר אבל
כיון  מנסרן הוא למת ארון מהן לעשות שכדי הדבר שניכר
במקומות  בעיר מת שיש העיר בני לכל ידוע הסתם שמן
בעיר  מת וכשיש אחת בעיר דרים רבים יהודים שאין הללו

העיר. בני לכל ידוע הוא

אדם  הוא המת אם רבים יהודים בה שדרים בעיר ואפילו
לחוש  אין ושוב במיתתו יודעים הכל הסתם שמן מפורסם
כגון  נעשה הוא המת שלצורך שניכר בדבר העין למראית
הדס  ולקצוץ קטנים מוכנים נסרים לו אין אם נסרים לנסור
לו  יש ואם מוכנים תכריכים לו אין אם תכריכים ולתפור
לו  לעשות וכן לכבסן וצריך שנתטנפו אלא מוכנים תכריכים
בשוק  ואפילו לעשות מותר בהם וכיוצא אלו דברים כל ארון

בעיר. מת שיש יודעים שהכל כיון בפרהסיא

אי  מקום מצרכי ומכל דבר שום בשביל לתחום חוץ לילך ן
ואפילו  לארון ונסרים תכריכים לו להביא כדי אפילו המת
שלצורך  ניכר אין זו בהליכה מקום מכל מפורסם מת הוא
העין  למראית לחוש ויש לתחום חוץ הולך הוא המת

לתחום: חוץ הולך הוא לצרכו שיאמרו

Á ע"י ביו"ט אותה בונין אין הקבר על שבונים הכיפה
שנקבר  דכיון גליות של שני יו"ט הוא אפילו ישראל
אלא  כלל לצורך שלא בחנם יו"ט יחללו למה בקבר המת
הקבר  גבי על העפר לצבור ומותר ועפר בנסרים הקבר יכסו

זה: הוא הקבורה שגמר לפי תל כמו שנעשה עד

Ë אלו במדינות נהגו כבר אבל הדין מעיקר זה וכל
גמורה  מלאכה שום ישראל ע"י לעשות שלא להחמיר
אחר  בעפר ולכסותו קבר לו לחפור כגון התורה מן האסורה
גליות  של שני ביו"ט אפילו ותכריכים ארון ולתקן שנקבר
מים  לו להחם אבל אותם שיעשה נכרי למצוא שאפשר כל
כמ"ש  ישראל ע"י עושין בקבר ולשומו ולהוציאו ולטהרו
ותבן  בקש לטהרו נזהרין ואין ראשון יו"ט לענין למעלה
בחול  כדרכן בסדינים אותו מטהרין אלא ראשון ביו"ט כמו
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לתבוע ‡ יכול ביו"ט ומשתה מאכל מיני המקיף חנוני
לו: שיפרעו בדין למחר אותם

ביו"ט · ומשתה מאכל מיני מהחצרות גובין צדקה גבאי
בחול  מכריזין שהן כדרך יכריזו שלא אלא בחול כדרכן
ונותנין  בצנעא גובין אלא הכרזה בלא לגבות אפשר שהרי

עצמה: בפני ושכונה שכונה לכל ומחלקין חיקם לתוך

סעיפים: ב' ובו טוב ביום הלואה דין תקכה סימן ד חלק

בו ‡ יתעסק לא ראשון יו"ט הוא אם לקברו המוטל מת
הערב  עד אותו ישהו שאם יו"ט קודם מת אפילו ישראל
אין  אעפ"כ נכרי ע"י ביום בו לקברו אפשר אי וגם יסריח
יו"ט: של ועשה תעשה לא את דוחה קבורה של עשה מצות

שאפשר · ביום בו מת אפילו נכרי ע"י לקברו מותר אבל
אסור  אעפ"כ כלל יסריח ולא הערב עד להשהותו
מקברין  אלא ישראל בו שיתעסקו כדי הערב עד להשהותו

נכרי: ידי על מיד אותו

מן ‚ האסורות גמורות במלאכות אמורים דברים במה
לכסותו  וכן ותכריכין וארון קבר לו לתקן כגון התורה
בעפר  גומא שהסותם הקבר בתוך ששמוהו לאחר בעפר
שאינן  דברים אבל שי"ב בסי' כמ"ש בונה משום חייב
להלבישו  כדי לטלטלו כגון סופרים מדברי אלא אסורים
מותר  וכן ישראל ע"י מותר בקבר ולשומו לטהרו וכדי
להוציאו  מותר וכן לטהרו כדי ישראל ע"י מים לו להחם
שהותרה  דמתוך הרבים רשות דרך אפילו ישראל ע"י
לצורך  שלא אפילו מותר אכילה לצורך והוצאה הבערה
המת  קבורת לצורך כגון היום צורך בהם יש אם אכילה

ביום. בו שזמנה מצוה שהיא

אותו  ויטהרו נסר גבי על או עור גבי על לטהרו ליזהר וטוב
שלא  בסדינים אותו יטהרו לא אבל בידים או ותבן בקש

סחיטה: לידי יבאו

וצריך „ הקברות בית שם אין המת שם שמוטל במקום אם
להגיע  יוכלו שלא בענין רחוק אחר למקום להוליכו
כלל  להוליכו אפשר שאי שבת הוא ולמחר ביום בו לשם
לקברו  שיוכלו וקודם שי"א בסי' כמ"ש נכרי ע"י אפילו
דהיינו  שבת בערב יקברוהו יעשו מה יסריח השבת לאחר
ויוליכוהו  יוציאוהו השבת ולאחר נכרי ע"י ראשון ביו"ט
ויחמרוהו  ראשון ביו"ט בארון יניחוהו או הקברות לבית
השבת  לאחר עד יסריח שלא כדי נכרי ע"י ובזפת בחמר

הקברות: לבית שיוליכוהו

לצורך ‰ ביו"ט לעשותה לו אסור שהישראל מלאכה כל
משום  אותה שיעשה לקראי"ם לומר לו אסור המת

וגו': תתן לא עור ולפני

Â שני ביו"ט אבל התורה מן שהוא ראשון ביו"ט זה וכל
אלא  שאינו כיון השנה ראש של שני יו"ט אפילו
אפילו  לפיכך המת קבורת לענין כחול הוא הרי מדבריהם
אין  יסריח ולא הערב עד להשהותו שאפשר ביום בו מת אם
אפילו  ישראל ע"י צרכיו כל עושין אלא כלל אותו משהין
אלא  אותן עושין ואין קבורתו לעיקר צריך שאין דברים

בימיהם  מהמחובר הדס לו לחתוך כגון בכבודו להוסיף
צריך  ואין כבודו בשביל מטתו על הדס להניח נוהגין שהיו
וגוזזים  ותכריכים ארון לו ועושין קבר לו שחוצבין לומר
מוליכים  לישראל קברות מקום העיר באותה אין ואם שערו
לתחום  חוץ אפילו קברות שכונת בה שיש אחרת לעיר אותו
ספינה  לו ומשכירים ביום בו ולקברו לשם להגיע יכולין אם
מכל  במקומו לקברו אפשר ואפילו למקום ממקום להוליכו
כבודו  זה אין ישראל קברי שכונת שם שאין כיון מקום

שם: להקבר

Ê יתעסקו נכרי ע"י אלו דברים כל לעשות אפשר ואפילו
לענין  כחול שני ליו"ט עשאוהו שחכמים לפי ישראל בו

המת. קבורת

מועד  של כחולו הוא הרי אלא גמור כחול אינו מקום ומכל
לצורך  שהוא ניכר שאינו דבר בפרהסיא בו לעשות שאסור
עושה  הוא לצרכו שיאמרו העין למראית לחוש ויש המת
ארזים  לקצץ וכן קבר מהם לבנות כדי אבנים לחצוב כגון

תקמ"ז. בסי' שיתבאר כמו ארון מהם לעשות כדי

יו"ט  מערב הקצוצים ארזים מן נסרים לנסור מותר אבל
כיון  מנסרן הוא למת ארון מהן לעשות שכדי הדבר שניכר
במקומות  בעיר מת שיש העיר בני לכל ידוע הסתם שמן
בעיר  מת וכשיש אחת בעיר דרים רבים יהודים שאין הללו

העיר. בני לכל ידוע הוא

אדם  הוא המת אם רבים יהודים בה שדרים בעיר ואפילו
לחוש  אין ושוב במיתתו יודעים הכל הסתם שמן מפורסם
כגון  נעשה הוא המת שלצורך שניכר בדבר העין למראית
הדס  ולקצוץ קטנים מוכנים נסרים לו אין אם נסרים לנסור
לו  יש ואם מוכנים תכריכים לו אין אם תכריכים ולתפור
לו  לעשות וכן לכבסן וצריך שנתטנפו אלא מוכנים תכריכים
בשוק  ואפילו לעשות מותר בהם וכיוצא אלו דברים כל ארון

בעיר. מת שיש יודעים שהכל כיון בפרהסיא

אי  מקום מצרכי ומכל דבר שום בשביל לתחום חוץ לילך ן
ואפילו  לארון ונסרים תכריכים לו להביא כדי אפילו המת
שלצורך  ניכר אין זו בהליכה מקום מכל מפורסם מת הוא
העין  למראית לחוש ויש לתחום חוץ הולך הוא המת

לתחום: חוץ הולך הוא לצרכו שיאמרו

Á ע"י ביו"ט אותה בונין אין הקבר על שבונים הכיפה
שנקבר  דכיון גליות של שני יו"ט הוא אפילו ישראל
אלא  כלל לצורך שלא בחנם יו"ט יחללו למה בקבר המת
הקבר  גבי על העפר לצבור ומותר ועפר בנסרים הקבר יכסו

זה: הוא הקבורה שגמר לפי תל כמו שנעשה עד

Ë אלו במדינות נהגו כבר אבל הדין מעיקר זה וכל
גמורה  מלאכה שום ישראל ע"י לעשות שלא להחמיר
אחר  בעפר ולכסותו קבר לו לחפור כגון התורה מן האסורה
גליות  של שני ביו"ט אפילו ותכריכים ארון ולתקן שנקבר
מים  לו להחם אבל אותם שיעשה נכרי למצוא שאפשר כל
כמ"ש  ישראל ע"י עושין בקבר ולשומו ולהוציאו ולטהרו
ותבן  בקש לטהרו נזהרין ואין ראשון יו"ט לענין למעלה
בחול  כדרכן בסדינים אותו מטהרין אלא ראשון ביו"ט כמו
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וביו"ט  סחיטה לידי יבאו שמא גזירה אלא כאן שאין כיון
שלא  שיזהרו רק לכך חוששין אין מדבריהם שהוא שני
שיתעסקו  נכרים למצוא אפשר אי ואם בידים סחיטה יעשו
נכרים  שימצאו עד שעות כמה להמתין שיצטרך או בו
הכל  עושין נודף ריחו שיהא בזיון לידי המת יבא כך ומתוך
מעיקר  שהוא כמו גמורות מלאכות אפילו ישראל ידי על

הדין:

È נגמרת שהמצוה דכיון ביום בו לקברו כשרוצים זה וכל
אם  אבל זו מצוה לענין כחול חכמים עשאוהו ביום בו
בדבר  אפילו שני יו"ט לחלל אסור הערב עד אותו יקברו לא
הנעשית  מצוה לצורך סופרים מדברי אלא אינו שאיסורו
לכרמלית  אפילו שני ביו"ט אותו מוציאים אין לפיכך בחול
ע"י  אפילו לטהרו כדי חמין לו מחמין ואין נכרי ע"י אפילו
לצורך  שלא אפילו הותרו והבערה שהוצאה ואע"פ נכרי
היום  צורך בהן יש כן אם אלא הותרו לא מקום מכל אכילה
כלל  היום צורך אין ביום בו אותו מקברים שאין וכיון  קצת
כיון  ביום בו אותו מקברין שאין אע"פ מותר לטלטלו אבל

בעלמא. טלטול רק מלאכה שום בזה עושה שאינו

אותו  מקברין שאין כיון לטלטלו גם ואוסר שמחמיר מי ויש
אם  כלל הפסד בו שאין בדבר לדבריו לחוש וטוב ביום בו
הכהנים  מפני כגון לטלטלו צורך יש ואם לטלטלו צורך אין
או  ככר ע"י יטלטלוהו צורך לשאר או לבית ליכנס שיוכלו
המת  טלטול להתיר מועיל ותינוק ככר שאין אע"פ תינוק
כגון  המת לצורך הוא כן אם אלא החיים לצורך בשבת
שיש  כיון מקום מכל שי"א בסי' כמ"ש בחמה מוטל שהוא
עיקר  כן כי הראשונה סברא על לסמוך יש לטלטלו צורך

להלכה:

‡È ישראל ע"י ביו"ט למת לעשות המותרים דברים כל
החבורה  מבני שאינו אע"פ לעשותן אדם לכל מותר
אע"פ  רבים אנשים ע"י לעשותן ומותר לכך המיוחדת
בכך  מדקדקים אין מועטים אנשים ע"י לעשותן שאפשר

מת: קבורת לענין כחול הוא שני שיו"ט כיון

·È ראשון ביו"ט מת לו מת אם ותפלה שמע קריאת דיני
עיין  אנינות דיני ושאר ע"א בסי' עיין שני ביו"ט או

שמ"א: סי' וביו"ד תקמ"ח בסי'

סעיפים: כ"ב ובו טוב ביום מת דין תקכו סימן ד חלק
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ziciqgd dyxtd - ybie zyxt 'xe` dxez'

יהּודה  אליו ¨§¨¥©¦©וּיּגׁש

WBIe"1`ipc` iA xn`Ie dcEdi eil'וגֹו"(gi ,cn ziW`xA): ©¦©¥¨§¨©Ÿ¤¦£Ÿ¦ְ§¥¦

aizM dPd(fi ,` mixiXd xiW)mifx` EpiYA zFxFw" ".וגֹו': ¦¥§¦¦©¦¦¨¥£¨¦ְ

:minlFr zial oMWOd oiA Wxtdd oiadl Wi dPde§¦¥¥§¨¦©¤§¥¥©¦§¨§¥¨¦
aEzMW FnM mifx`n did oMWOdW(eh ,ek zFnW)ivr" : ¤©¦§¨¨¨¥£¨¦§¤¨§£¥

"miGr zFrixi"n did dqkOde ,"micnFr miHW2zFxFr"e , ¦¦§¦§©¦§¤¨¨¦§¦¦¦§
"miWgY zFxFr"e ,"mili`3'4כּוdid WCwOdÎziAde ; ¥¦§§¨¦§©¥©¦§¨¨¨

.`weC xtre mipa`n,hlFA ur FA zFUrl xEq`"W) ¥£¨¦§¨¨©§¨¤¨©£¥¥
"ur lW zF`xcqk`e5,(fx` lW zF`qpFlM EidW wx §©§©§¨¤¥©¤¨§§¨¤¤¤

mlE`d zxwzA6'כּו. §¦§©¨¨

xTir mifx`d Eid oMWOA dn ipRn :df oiadl jixve§¨¦§¨¦¤¦§¥¨©¦§¨¨¨£¨¦¦¨
oMWOd rwxwA wx did xtrde ,oipAA7WCwOaE ;dHnl ©¦§¨§¤¨¨¨¨©§©§©©¦§¨§©¨©¦§¨

bBd ENit`W ,xTird xtrde mipa`d EidW ,`Ed KFtdp©£¤¨¨£¨¦§¤¨¨¨¦¨¤£¦©©
,l"Pd fx` lW zF`qpFlM wx mivr Eid `le ,odn did̈¨¥¤§Ÿ¨¥¦©§§¨¤¤¤©©

?oipAd xTirl milth EidW¤¨§¥¦§¦¨©¦§¨

:oiprde§¨¦§¨

,gnFv ,mnFC :zFpigA 'c mlFr lkA WIW rEci dPd iM¦¦¥¨©¤¥§¨¨§¦¥¥©
gnFSde ,gnFSn dbxcnA dHnl `Ed mnFCde .xAcn ,ig©§©¥§©¥§©¨§©§¥¨¦¥©§©¥©

igd on dHnl'כּו.xAcnd zpigA `Ed mNEkAW iENirde , §©¨¦¨©§¨¦¤§¨§¦©©§©¥
"d dn ipRn ,oM m`C :DEnY dxF`kleux``weC " §¦§¨¨©§¦¥¦§¥¨¨¨¤©§¨

"Dgnv `ivFY"(`i ,`q EdirWi)clFpe lcB didi gnFSdW , ¦¦§¨§©§¨¤©¥©¦§¤¨¥§¨
mnFCdn dlrnl `Ed gnFSd `ld ,ux`d xtrn KWnpe§¦§¨¥£©¨¨¤£Ÿ©¥©§©§¨¥©¥

!xtrd `EdW¤¤¨¨
mnFCdW iR lr s`W .df i`xM df i`x `lC oiprd K ©̀¨¦§¨§Ÿ§¦¤¦§¦¤¤©©¦¤©¥
dlrn FA Wi df lM mr ,gnFSd on dbxcnA dHnl§©¨§©§¥¨¦©¥©¦¨¤¥©§¨

ige gnFv zpigAn dlrnNW ,FWxW cSn dxizi'כּו. §¥¨¦©¨§¤§©§¨¦§¦©¥©§©
`xnBA mi`PYd zwFlgn rEci dPdC(. יב cg(חגיגה : §¦¥¨©©§¤©©¨¦©§¨¨ֲִָ¨

aEzMW FnM ,"ux`l Encw minW" ± xn`(` ,` ziW`xA): ¨©¨©¦¨§¨¨¤§¤¨§¥¦

`xA ziW`xA"'כּוz`minXdz`eux`d."xn` cge §¥¦¨¨¥©¨©¦§¥¨¨¤§¨¨©
aEzMW FnM ,"dncw ux`" ±(c ,a ziW`xA)zFUr mFiA" : ¤¤¨§¨§¤¨§¥¦§£

minWeכּו' ux`,miIg miwl` ixaC EN`e EN`e ." ¤¤§¨¨¦§¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦
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.1.(ziAd zMEpgA d"qwz igie zyxtA xn`p)¤¡©§¨¨©©§¦©£©©¨¦

.2.(f ,ek zFnW "oMWOd lr ld`l miGr zrixi ziUre")§¨¦¨§¦Ÿ¦¦§Ÿ¤©©¦§¨§

.3"dlrnln miWgY zxr dqknE minC`n mli` zxr ld`l dqkn ziUre")§¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ¥¦§¨¨¦¦§¥ŸŸ§¨¦¦§¨§¨

.(ci ,ek zFnW§

.4± xiIX dn oEIr Kixv].[x"Enc` zXcw cFaM zxrd ¨¦¦©¦¥¤¨©§§ª©©§

ּבספר 5. ועּיין הּבחירה. ּבית מהלכֹות א' ּפרק הרמּב''ם ׁשּכתב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
תצ''ב. מצוה ְִִַָהחיּנּו

.6lW Flzkl lkid lW FlzMn oirEaw Eid fx` lW zFqpFlkE :g ,b zFCn)¦§¨¤¤¤¨§¦¦¨§¤¥¨§¨§¤

.(mlE`¨

.7.(fi ,d xAcOA "oMWOd rwxwA didi xW` xtrd")¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨©¦§¨



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

AWdaWgOcw ux` ±WkE ,minXl dn`xA`xA ± ¤©©§¨¨¤¤¨§¨©¨©¦§¤¨¨¨¨
.dNgY minXd©¨©¦§¦¨

iM :WExiR ,"dNgY daWgnA dUrn sFq" iM ,oiprde§¨¦§¨¦©£¤§©§¨¨§¦¨¥¦
,daWgOA DWxW oM lr "dUrn sFq" `idW itl ux`d̈¨¤§¦¤¦©£¤©¥¨§¨©©§¨¨
mdW minXd la` ."daWgOd zNgY" zpigaA `id¦¦§¦©§¦©©©§¨¨£¨©¨©¦¤¥
llMd Edf iM ,daWgOA mipFxg` md ,dUrOd zNgY§¦©©©£¤¥©£¦©©§¨¨¦¤©§¨

.daWgOA dNgY dlFr "dUrn sFQ"dW¤©©£¤¤§¦¨©©§¨¨
dlrnl igd oke ,mnFCdn dlrnl gnFSd KklE§¨©¥©§©§¨¥©¥§¥©©§©§¨

gnFSdn'כּו,mnFcC zElWlYWdd xcq itM EdGW ± ¥©¥©¤¤§¦¥¤©¦§©§§§¥
ux`d xtre mnFCd zpigAW :zFnlFrA xAcn ,ig ,gnFv¥©©§©¥¨¨¤§¦©©¥©£©¨¨¤
EPOn dlrnl ige gnFve ,"dUrn sFq" zpigA `Ed§¦©©£¤§¥©§©§©§¨¦¤
mFwn lMnE ."ux`l Encw minW" oipr `Ede ,dbxcnA§©§¥¨§¦§¨¨©¦¨§¨¨¤¦¨¨
dncw `weC ux` ixd dnEcTd daWgOA oWxW cSn¦©¨§¨©©§¨¨©§¨£¥¤¤©§¨¨§¨
zlFkIde gMd Wi DA `weC okl ,daWgOA mNEkl§¨©©§¨¨¨¥©§¨¨¥©Ÿ©§©§¤
igde gnFSd okle ,dlrPd DWxW cSn ,Dgnv `ivFdl§¦¦§¨¦©¨§¨©©£¤§¨¥©¥©§©©

dPOn milAwn mNEM xAcOde'כּו.: §©§©¥¨§©§¦¦¤¨

dPde,zEnilXd zilkY oiicr `vnp did `l oMWOA §¦¥©¦§¨Ÿ¨¨¦§¨£©¦©§¦©§¥
wx didWzxiCi`xrFnM .`EdÎKExA WFcTd lW ¤¨¨©¦©£©¤©¨¨§

aEzMW(e ,f 'a l`EnW)did`e" :KNdznoMWnaE ld`A'כּו." ¤¨§¥¨¤§¤¦§©¥§Ÿ¤§¦§¨
Ki` zFnlFrd zElWlYWd xcq otF` itM dUrp Kkl§¨©£¨§¦¤¥¤¦§©§§¨¨¥

.ux`l Encw minW dfAW oxcqM E`xaPW¤¦§§§¦§¨¤¨¤¨©¦¨§¨¨¤
,gnFv zpigA odW miWxTn Eid oMWOd ilzFM okle§¨¥§¥©¦§¨¨¦§¨¦¤¥§¦©¥©
`EdW FnM EdGW ± xtrn did oMWOd rwxw wxe§©©§©©¦§¨¨¨¥¨¨¤¤§¤
EUrp okle .mnFCd on dlrnl gnFSdW ,zElWlYWdA§¦§©§§¤©¥©§©§¨¦©¥§¨¥©£
dpigA EdGW ,c`n DaFbA lcB fx`dW ,mifx`n miWxTd©§¨¦¥£¨¦¤¨¤¤¨¥§©§Ÿ¤¤§¦¨

gnFSAW dpFilrd'כּוmnFCd zpigAn dlrn dlrnl , ¨¤§¨¤©¥©§©§¨©§¨¦§¦©©¥
.llM lECibe ztqFY FA oi`W¤¥¤¤§¦§¨

mili` zFxFrnE ,zFrixIn did oMWOd lr dqkOde§©¦§¤©©¦§¨¨¨¦§¦¥¥¦
miWgzE'כּוmb dbxcnA dlrnNW ,igd zpigA `EdW , §¨¦¤§¦©¨©¤§©§¨§©§¥¨©

,mitiTOd zpigA mdW ,zFrixId Kkitl .gnFSd zpigAn¦§¦©©¥©§¦¨©§¦¤¥§¦©©©¦¦
`EdW ,ig zpigAn Eid oMWOd ilzFM lr miUExR EidW¤¨§¦©§¥©¦§¨¨¦§¦©©¤
.oMWOd ilzFM EUrp EPOOW gnFv zpigAn dlrnl§©£¨¦§¦©¥©¤¦¤©£§¥©¦§¨
zbxcnE zlrn xcq itM dUrp df lMW `vnp¦§¨¤¨¤©£¤§¦¥¤©£©©§¥©
dlrnln ozE`ixaE ozElWlYWdA zElWlYWdd©¦§©§§§¦§©§§¨§¦¨¦§©§¨

"Encw minW" zpigA `EdW ,dHnl'כּו. §©¨¤§¦©¨©¦¨§
did iM ,zEnilXd zilkY FA `vnp did WCwOA la £̀¨©¦§¨¨¨¦§¨©§¦©§¥¦¨¨

raw zxiCaEzMW FnM ,`EdÎKExA WFcTd lW,alw miNdY) ¦©¤©¤©¨¨§¤¨§¦¦

(ciz`f" :izgEpndn ,`AdÎmlFr oirn didW ,"cr icr Ÿ§¨¦£¥©¤¨¨¥¥¨©¨©

,"minlFrd iIgl dgEpn" didIWM iriaXd sl`A didIX¤¦§¤¨¤¤©§¦¦§¤¦§¤§¨§©¥¨¨¦
ÎzEkln zpigA `idW dpFilr ux`d dNrzY f`W¤¨¦§©¤¨¨¤¤§¨¤¦§¦©©§

aEzMW FnkE .mNEMn dlrnl zFidl zEliv`C(c ,ai ilyn): ©£¦¦§§©§¨¦¨§¤¨
lig zW`"zxhr`alÎcizrl "zxhr" didYW ,"DlrA ¥¤©¦£¤¤©§¨¤¦§¤£¤¤¤¨¦¨Ÿ

daWgnA dzlrW DWxW cSn Epiide .zEliv`CÎ`"fl§¨©£¦§©§¦©¨§¨¤¨§¨§©§¨¨
."minXl dncw ux`" ± dNgY dnEcTd©§¨§¦¨¤¤¨§¨©¨©¦

didW WCwOdÎziaA s` okloirndUrp ,`AdÎmlFr ¨¥©§¥©¦§¨¤¨¨¥¥¨©¨©£¨
bBd s`W ,mnFC zpigA mdW xtre mipa`n ziAd xTir¦¨©©¦¥£¨¦¤¨¨¤¥§¦©¥¤©©©

W daifrOde`le xtre mipa`n dUrp siTOd zpigA `id §©©£¦¨¤¦§¦©©©¦©£¨¥£¨¦¤¨¨§Ÿ
zpigAW ± `alÎcizrl didIX dn itM `EdW ,mifx`n¥£¨¦¤§¦©¤¦§¤¤¨¦¨Ÿ¤§¦©

DWxW cSn ,"DlrA zxhr lig zW`" ,dncw ux`'כּו. ¤¤¨§¨¥¤©¦£¤¤©§¨¦©¨§¨
Eid md ± dxwYdA didW fx` lW zF`qpFlMW wx©¤§§¨¤¤¤¤¨¨§©¦§¨¥¨

zpigAoiknYzpigAn dUrPd dxwYd xTirl cal §¦©©§¦§¨§¦¨©¦§¨©©£¨¦§¦©
"`ziixF`C oiknY" oiprkE ,mnFC8.: ¥§¦§¨©§¦§©§¨

dPdedlrn ux`dA WIW :Ff dpigA oM mB lilrA d`xp §¦¥¦§¤©£¦©¥§¦¨¤¥§¨¨¤©£¨
zgY qxcn `idW ,DA WIW lEHAd zpigA `Ede ,dxizi§¥¨§§¦©©¦¤¥¨¤¦¦§©©©
DaFbA milcBW ,gnFSd oM oi`X dn .lMd ilbx zFRM©©§¥©Ÿ©¤¥¥©¥©¤§¥¦§©

zE`Vpzde'כּוdlrPd DWxW cSn KWnp df lEHaE . §¦§©§¦¤¦§¨¦©¨§¨©©£¤
ÎaWg zpigA `id daWgOdW ,daWgOAd"n`EdW , ©©§¨¨¤©©§¨¨¦§¦©¨©©¤

mFlXdÎeilr EpAx dWn xn`W FnM .lEHAd zilkY©§¦©¦§¤¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨
(f ,fh zFnW)Epgpe" :d"nzpigA WAlznE KWnp mXnE ." §§©§¨¦¨¦§¨¦§©¥§¦©

zFidl `alÎcizrl dNrzY df cSnE .ux`A lEHAd©¦¨¨¤¦©¤¦§©¤¤¨¦¨Ÿ¦§
`weC mipa`n WCwOdÎziA did okl ."DlrA zxhr"9. £¤¤©§¨¨¥¨¨¥©¦§¨¥£¨¦©§¨

xcq itM dUrPW oMWOdA oM oi`X dn©¤¥¥§©¦§¨¤©£¨§¦¥¤
,mnFCdn dlrnl gnFv zpigAW ,eiWkrC zElWlYWdd©¦§©§§§©§¨¤§¦©¥©§©§¨¥©¥

Encw minW"'כּוxtrde ,miHW ivrn milzFMd Eid okl ," ¨©¦¨§¨¥¨©¨¦¥£¥¦¦§¤¨¨
.l"Pke oMWOd rwxwA did: ¨¨§©§©©¦§¨§©©

dPdeoipr oM mB EdfdcEdie sqFizpigA oM mB `EdW ± §¦¥¤©¥¦§¨¥¦¨¤©¥§¦©
mnFce gnFv zpigaE ,ux`e minW zbxcnE'כּו: ©§¥©¨©¦¨¨¤§¦©¥©§¥

iMsqFiKlFde sqFYOW ,iEAxe ztqFY oFWl ± ¦¥§¤¤§¦¤¦¥§¥
.gnFv zpigA oipr `Ede ,dlrnl ddAbde dlCbdA§©§¨¨§©§¨¨§©§¨§¦§¨§¦©¥©
mExA dlrn dlrnl KlFde lcBW fx`d zpigA hxtaE¦§¨§¦©¨¤¤¤¨¥§¥§©§¨©§¨§

aEzMW FnkE .zFlrOd(bi ,av miNdY),gxti xnYM wiCv" : ©©£§¤¨§¦¦©¦©¨¨¦§¨
Mfx`."dBUi oFpaNA §¤¤©§¨¦§¤

zEklnd iAbl gnFv `xwPW zEliv`CÎ`"f zpigA ,Epiide)§©§§¦©¨©£¦¤¦§¨¥©§©¥©©§
zFCOdW ,zEkix`A xg` mFwnA x`AzPW FnM .mnFC `xwPW¤¦§¨¥§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦¤©¦

mnFC zpigA od zFIzF`d la` ,lECibe dginv mdA Wi'כּו. ¥¨¤§¦¨§¦£¨¨¦¥§¦©¥
.zElcbe zEphw zpigA Wi zFCOaE©¦¥§¦©©§§©§
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ּׁשאמר 8. ּבמה חדׁש", "מחר ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ(ועּיין
כּו'"). למׁשנה ּל אהיה "ואנכי לדוד: ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹיהֹונתן

.9xiW xFnfn" wEqR lr ,xg` mFwnA oM mB x`AzPW FnkE)§¤¦§¨¥©¥§¨©¥©¨¦§¦
"ziAd zMEpg(c ,hv dkxA dxFz ihETl)lr `xnBA Exn` KklC , £©©©¦¦¥¨§¨¨¦§¨¨§©§¨¨©

ÎziaA gnFv zpigA axrl dEve xfgX dnA ± uingdW WxFM¤¤¤§¦§©¤¨©§¦¨§¨¥§¦©¥©§¥

zcg r` iC KAcpe ,`zlY llB oa` iC oikAcp" ± WCwOd'כּו" ©¦§¨¦§¨¦¦¤¤§¨§¨¨§¦§¨¦¨£©
(c ,e `xfr).l''Pd mrHn `weC mipa`A FNEM zFidl Kixv iM , ¤§¨¦¨¦¦§©£¨¦©§¨¦©©©©

lFw" ± dxUrÎdpFnWAW zF`egYWd zpigA `Ed dNtYaE©§¦¨§¦©¦§©£¨¤¦§¤¤§¥
"dTc dnnC(ai ,hi '` mikln)dNtYd zFIzF`e .mnFC zpigA , §¨¨©¨§¨¦§¦©¥§¦©§¦¨

.(mnFC zpigA md¥§¦©¥
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AWdaWgOcw ux` ±WkE ,minXl dn`xA`xA ± ¤©©§¨¨¤¤¨§¨©¨©¦§¤¨¨¨¨
.dNgY minXd©¨©¦§¦¨

iM :WExiR ,"dNgY daWgnA dUrn sFq" iM ,oiprde§¨¦§¨¦©£¤§©§¨¨§¦¨¥¦
,daWgOA DWxW oM lr "dUrn sFq" `idW itl ux`d̈¨¤§¦¤¦©£¤©¥¨§¨©©§¨¨
mdW minXd la` ."daWgOd zNgY" zpigaA `id¦¦§¦©§¦©©©§¨¨£¨©¨©¦¤¥
llMd Edf iM ,daWgOA mipFxg` md ,dUrOd zNgY§¦©©©£¤¥©£¦©©§¨¨¦¤©§¨

.daWgOA dNgY dlFr "dUrn sFQ"dW¤©©£¤¤§¦¨©©§¨¨
dlrnl igd oke ,mnFCdn dlrnl gnFSd KklE§¨©¥©§©§¨¥©¥§¥©©§©§¨

gnFSdn'כּו,mnFcC zElWlYWdd xcq itM EdGW ± ¥©¥©¤¤§¦¥¤©¦§©§§§¥
ux`d xtre mnFCd zpigAW :zFnlFrA xAcn ,ig ,gnFv¥©©§©¥¨¨¤§¦©©¥©£©¨¨¤
EPOn dlrnl ige gnFve ,"dUrn sFq" zpigA `Ed§¦©©£¤§¥©§©§©§¨¦¤
mFwn lMnE ."ux`l Encw minW" oipr `Ede ,dbxcnA§©§¥¨§¦§¨¨©¦¨§¨¨¤¦¨¨
dncw `weC ux` ixd dnEcTd daWgOA oWxW cSn¦©¨§¨©©§¨¨©§¨£¥¤¤©§¨¨§¨
zlFkIde gMd Wi DA `weC okl ,daWgOA mNEkl§¨©©§¨¨¨¥©§¨¨¥©Ÿ©§©§¤
igde gnFSd okle ,dlrPd DWxW cSn ,Dgnv `ivFdl§¦¦§¨¦©¨§¨©©£¤§¨¥©¥©§©©

dPOn milAwn mNEM xAcOde'כּו.: §©§©¥¨§©§¦¦¤¨

dPde,zEnilXd zilkY oiicr `vnp did `l oMWOA §¦¥©¦§¨Ÿ¨¨¦§¨£©¦©§¦©§¥
wx didWzxiCi`xrFnM .`EdÎKExA WFcTd lW ¤¨¨©¦©£©¤©¨¨§

aEzMW(e ,f 'a l`EnW)did`e" :KNdznoMWnaE ld`A'כּו." ¤¨§¥¨¤§¤¦§©¥§Ÿ¤§¦§¨
Ki` zFnlFrd zElWlYWd xcq otF` itM dUrp Kkl§¨©£¨§¦¤¥¤¦§©§§¨¨¥

.ux`l Encw minW dfAW oxcqM E`xaPW¤¦§§§¦§¨¤¨¤¨©¦¨§¨¨¤
,gnFv zpigA odW miWxTn Eid oMWOd ilzFM okle§¨¥§¥©¦§¨¨¦§¨¦¤¥§¦©¥©
`EdW FnM EdGW ± xtrn did oMWOd rwxw wxe§©©§©©¦§¨¨¨¥¨¨¤¤§¤
EUrp okle .mnFCd on dlrnl gnFSdW ,zElWlYWdA§¦§©§§¤©¥©§©§¨¦©¥§¨¥©£
dpigA EdGW ,c`n DaFbA lcB fx`dW ,mifx`n miWxTd©§¨¦¥£¨¦¤¨¤¤¨¥§©§Ÿ¤¤§¦¨

gnFSAW dpFilrd'כּוmnFCd zpigAn dlrn dlrnl , ¨¤§¨¤©¥©§©§¨©§¨¦§¦©©¥
.llM lECibe ztqFY FA oi`W¤¥¤¤§¦§¨

mili` zFxFrnE ,zFrixIn did oMWOd lr dqkOde§©¦§¤©©¦§¨¨¨¦§¦¥¥¦
miWgzE'כּוmb dbxcnA dlrnNW ,igd zpigA `EdW , §¨¦¤§¦©¨©¤§©§¨§©§¥¨©

,mitiTOd zpigA mdW ,zFrixId Kkitl .gnFSd zpigAn¦§¦©©¥©§¦¨©§¦¤¥§¦©©©¦¦
`EdW ,ig zpigAn Eid oMWOd ilzFM lr miUExR EidW¤¨§¦©§¥©¦§¨¨¦§¦©©¤
.oMWOd ilzFM EUrp EPOOW gnFv zpigAn dlrnl§©£¨¦§¦©¥©¤¦¤©£§¥©¦§¨
zbxcnE zlrn xcq itM dUrp df lMW `vnp¦§¨¤¨¤©£¤§¦¥¤©£©©§¥©
dlrnln ozE`ixaE ozElWlYWdA zElWlYWdd©¦§©§§§¦§©§§¨§¦¨¦§©§¨

"Encw minW" zpigA `EdW ,dHnl'כּו. §©¨¤§¦©¨©¦¨§
did iM ,zEnilXd zilkY FA `vnp did WCwOA la £̀¨©¦§¨¨¨¦§¨©§¦©§¥¦¨¨

raw zxiCaEzMW FnM ,`EdÎKExA WFcTd lW,alw miNdY) ¦©¤©¤©¨¨§¤¨§¦¦

(ciz`f" :izgEpndn ,`AdÎmlFr oirn didW ,"cr icr Ÿ§¨¦£¥©¤¨¨¥¥¨©¨©

,"minlFrd iIgl dgEpn" didIWM iriaXd sl`A didIX¤¦§¤¨¤¤©§¦¦§¤¦§¤§¨§©¥¨¨¦
ÎzEkln zpigA `idW dpFilr ux`d dNrzY f`W¤¨¦§©¤¨¨¤¤§¨¤¦§¦©©§

aEzMW FnkE .mNEMn dlrnl zFidl zEliv`C(c ,ai ilyn): ©£¦¦§§©§¨¦¨§¤¨
lig zW`"zxhr`alÎcizrl "zxhr" didYW ,"DlrA ¥¤©¦£¤¤©§¨¤¦§¤£¤¤¤¨¦¨Ÿ

daWgnA dzlrW DWxW cSn Epiide .zEliv`CÎ`"fl§¨©£¦§©§¦©¨§¨¤¨§¨§©§¨¨
."minXl dncw ux`" ± dNgY dnEcTd©§¨§¦¨¤¤¨§¨©¨©¦

didW WCwOdÎziaA s` okloirndUrp ,`AdÎmlFr ¨¥©§¥©¦§¨¤¨¨¥¥¨©¨©£¨
bBd s`W ,mnFC zpigA mdW xtre mipa`n ziAd xTir¦¨©©¦¥£¨¦¤¨¨¤¥§¦©¥¤©©©

W daifrOde`le xtre mipa`n dUrp siTOd zpigA `id §©©£¦¨¤¦§¦©©©¦©£¨¥£¨¦¤¨¨§Ÿ
zpigAW ± `alÎcizrl didIX dn itM `EdW ,mifx`n¥£¨¦¤§¦©¤¦§¤¤¨¦¨Ÿ¤§¦©

DWxW cSn ,"DlrA zxhr lig zW`" ,dncw ux`'כּו. ¤¤¨§¨¥¤©¦£¤¤©§¨¦©¨§¨
Eid md ± dxwYdA didW fx` lW zF`qpFlMW wx©¤§§¨¤¤¤¤¨¨§©¦§¨¥¨

zpigAoiknYzpigAn dUrPd dxwYd xTirl cal §¦©©§¦§¨§¦¨©¦§¨©©£¨¦§¦©
"`ziixF`C oiknY" oiprkE ,mnFC8.: ¥§¦§¨©§¦§©§¨

dPdedlrn ux`dA WIW :Ff dpigA oM mB lilrA d`xp §¦¥¦§¤©£¦©¥§¦¨¤¥§¨¨¤©£¨
zgY qxcn `idW ,DA WIW lEHAd zpigA `Ede ,dxizi§¥¨§§¦©©¦¤¥¨¤¦¦§©©©
DaFbA milcBW ,gnFSd oM oi`X dn .lMd ilbx zFRM©©§¥©Ÿ©¤¥¥©¥©¤§¥¦§©

zE`Vpzde'כּוdlrPd DWxW cSn KWnp df lEHaE . §¦§©§¦¤¦§¨¦©¨§¨©©£¤
ÎaWg zpigA `id daWgOdW ,daWgOAd"n`EdW , ©©§¨¨¤©©§¨¨¦§¦©¨©©¤

mFlXdÎeilr EpAx dWn xn`W FnM .lEHAd zilkY©§¦©¦§¤¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨
(f ,fh zFnW)Epgpe" :d"nzpigA WAlznE KWnp mXnE ." §§©§¨¦¨¦§¨¦§©¥§¦©

zFidl `alÎcizrl dNrzY df cSnE .ux`A lEHAd©¦¨¨¤¦©¤¦§©¤¤¨¦¨Ÿ¦§
`weC mipa`n WCwOdÎziA did okl ."DlrA zxhr"9. £¤¤©§¨¨¥¨¨¥©¦§¨¥£¨¦©§¨

xcq itM dUrPW oMWOdA oM oi`X dn©¤¥¥§©¦§¨¤©£¨§¦¥¤
,mnFCdn dlrnl gnFv zpigAW ,eiWkrC zElWlYWdd©¦§©§§§©§¨¤§¦©¥©§©§¨¥©¥

Encw minW"'כּוxtrde ,miHW ivrn milzFMd Eid okl ," ¨©¦¨§¨¥¨©¨¦¥£¥¦¦§¤¨¨
.l"Pke oMWOd rwxwA did: ¨¨§©§©©¦§¨§©©

dPdeoipr oM mB EdfdcEdie sqFizpigA oM mB `EdW ± §¦¥¤©¥¦§¨¥¦¨¤©¥§¦©
mnFce gnFv zpigaE ,ux`e minW zbxcnE'כּו: ©§¥©¨©¦¨¨¤§¦©¥©§¥

iMsqFiKlFde sqFYOW ,iEAxe ztqFY oFWl ± ¦¥§¤¤§¦¤¦¥§¥
.gnFv zpigA oipr `Ede ,dlrnl ddAbde dlCbdA§©§¨¨§©§¨¨§©§¨§¦§¨§¦©¥©
mExA dlrn dlrnl KlFde lcBW fx`d zpigA hxtaE¦§¨§¦©¨¤¤¤¨¥§¥§©§¨©§¨§

aEzMW FnkE .zFlrOd(bi ,av miNdY),gxti xnYM wiCv" : ©©£§¤¨§¦¦©¦©¨¨¦§¨
Mfx`."dBUi oFpaNA §¤¤©§¨¦§¤

zEklnd iAbl gnFv `xwPW zEliv`CÎ`"f zpigA ,Epiide)§©§§¦©¨©£¦¤¦§¨¥©§©¥©©§
zFCOdW ,zEkix`A xg` mFwnA x`AzPW FnM .mnFC `xwPW¤¦§¨¥§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦¤©¦

mnFC zpigA od zFIzF`d la` ,lECibe dginv mdA Wi'כּו. ¥¨¤§¦¨§¦£¨¨¦¥§¦©¥
.zElcbe zEphw zpigA Wi zFCOaE©¦¥§¦©©§§©§
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ּׁשאמר 8. ּבמה חדׁש", "מחר ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ(ועּיין
כּו'"). למׁשנה ּל אהיה "ואנכי לדוד: ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹיהֹונתן

.9xiW xFnfn" wEqR lr ,xg` mFwnA oM mB x`AzPW FnkE)§¤¦§¨¥©¥§¨©¥©¨¦§¦
"ziAd zMEpg(c ,hv dkxA dxFz ihETl)lr `xnBA Exn` KklC , £©©©¦¦¥¨§¨¨¦§¨¨§©§¨¨©

ÎziaA gnFv zpigA axrl dEve xfgX dnA ± uingdW WxFM¤¤¤§¦§©¤¨©§¦¨§¨¥§¦©¥©§¥

zcg r` iC KAcpe ,`zlY llB oa` iC oikAcp" ± WCwOd'כּו" ©¦§¨¦§¨¦¦¤¤§¨§¨¨§¦§¨¦¨£©
(c ,e `xfr).l''Pd mrHn `weC mipa`A FNEM zFidl Kixv iM , ¤§¨¦¨¦¦§©£¨¦©§¨¦©©©©

lFw" ± dxUrÎdpFnWAW zF`egYWd zpigA `Ed dNtYaE©§¦¨§¦©¦§©£¨¤¦§¤¤§¥
"dTc dnnC(ai ,hi '` mikln)dNtYd zFIzF`e .mnFC zpigA , §¨¨©¨§¨¦§¦©¥§¦©§¦¨

.(mnFC zpigA md¥§¦©¥

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ur" zpigA Edfefx`eaFf`"(e ,hi xAcOA)`Ed aFf`dW : §¤§¦©¥¤¤§¥©¦§¨¤¨¥
zElcBd zpigA fx`de ,zEphTd zpigA'כּוfx`M" aEzMW Edfe , §¦©©©§§¨¤¤§¦©©©§§¤¤¨§¤¤

oFpaNAdBUi'כּו." ©§¨¦§¤

zrce ,zrCd cr dlFrW ,cFqi zpigA `Ed hxtA sqFie§¥¦§¨§¦©§¤¤©©©©§©©
xzMd cr dlFr'כּוoFpaNA fx`" `xwp dlrn dlrn gixaOWkE . ¤©©¤¤§¤©§¦©©§¨©§¨¦§¨¤¤©§¨

").כּו'

edcEdi`idW ,zEliv`CÎzEkln ± ux` zpigA `Ed ¦¨§¦©¤¤©§©£¦¤¦
d`cFd oFWl ± dcEdi okle .zEliv`C mnFCd zpigA§¦©©¥©£¦§¨¥§¨§¨¨

.l"PM xzFiA lEHAd zpigA FA Wi mnFCdW ,lEHaE: ¦¤©¥¥§¦©©¦§¥©©

dPdedlrnl `Ed sqFi ,dYr zElWlYWdd xcqA §¦¥§¥¤©¦§©§§©¨¥§©§¨
on DzEIge DrtW zlAwn zEklOd ixdW .dcEdin¦§¨¤£¥©©§§©¤¤¦§¨§©¨¦
zpigA `EdW ,mixvnA KlOd did sqFi okle .`"Gd©¨§¨¥¥¨¨©¤¤§¦§©¦¤§¦©
"xiAWOd" did `Ede .zE`Vpzde lECiB zpigA ,gnFv¥©§¦©¦§¦§©§§¨¨©©§¦

.lAwOd `Ed dcEdie ,mNEkl riRWOde§©©§¦©§¨¦¨©§©¥
xn`Ie dcEdi eil` WBIe" :aEzMW Edfeipc` iA± " §¤¤¨©¦©¥¨§¨©Ÿ¤¦£Ÿ¦

x`FaOke .wiCSd sqFIn rtXd KWnEi FAW :WExiR¥¤§¨©¤©¦¥©©¦§©§¨
xdFGA10."`nlrA `nlr `YaFxwY" Epiid "WBIe"C ©©§©¦©©§¦§§¨¨§¨§¨§¨

zWBpe zcgiizn ,zEkln zpigA ± d`YYÎ`nlr ,EpiidC§©§¨§¨©¨¨§¦©©§¦§©¤¤§¦¤¤
rtXd lAwl `"f zpigA ± d`NrÎ`nlr iAbl'כּוEdfe . §©¥¨§¨¦¨¨§¦©¨§©¥©¤©§¤

.l"PM mnFCdn dlrnl gnFSd ± oMWOA didW KxC lr©¤¤¤¨¨©¦§¨©¥©§©§¨¥©¥©©

dlrnl zFidl dcEdi dNrzi `alÎcizrl la £̀¨¤¨¦¨Ÿ¦§©¤§¨¦§§©§¨
,"DlrA zxhr lig zW`" :aEzMW FnM ,sqFi zpigAn¦§¦©¥§¤¨¥¤©¦£¤¤©§¨
dPd iM .l"PM dNgY daWgOA dlrW FWxW cSn¦©¨§¤¨¨©©§¨¨§¦¨©©¦¦¥

daWgnÎaWg `Edd"n`EdW ,lEHAd zilkY EpiidC , ©§¨¨¨©©§©§©§¦©¦¤
zpigAdnkgÎgM zEliv`CÎd"n. §¦©¨§¨©£¦Ÿ©©

`xwp d`NirÎdnkg iM :"`YxA cqi `A`" dPde§¦¥©¨¨©§©¨¦¨§¨¦¨¨¦§¨
Îd`xi `id zEklOd `idW d`YYÎdnkge ,d`NrÎd`xi¦§¨¦¨¨§¨§¨©¨¨¤¦©©§¦¦§¨
d`NrÎd`xi zpigAOW ,"`YxA cqi `A`" Edfe .d`YY©¨¨§¤©¨¨©§©¨¤¦§¦©¦§¨¦¨¨
`alÎcizrlE .d`YYÎd`xi ± zEklOd zkWnp dnkgC§¨§¨¦§¤¤©©§¦§¨©¨¨¤¨¦¨Ÿ
lr ,DxFwn d`NrÎd`xiA d`YYÎd`xi zpigA dNrzY¦§©¤§¦©¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨§¨©
dlrnl `Ed lEHAd iM ,"DlrA zxhr" f` didY oM¥¦§¤¨£¤¤©§¨¦©¦§©§¨
zpigAn mikWnPd zFCnC d`xieÎdad`n dbxcnA§©§¥¨¥©£¨§¦§¨§¦©¦§¨¦¦§¦©
zpigA ux`dA Wi eiWkr mB KklE .`"fc dxEabEÎcqg¤¤§¨§¨§¨©©§¨¥§¨¨¤§¦©
`id d`NrÎd`xiC lEHA zpigaE .l"Pke xzFi lEHAd©¦¥§©©§¦©¦§¦§¨¦¨¨¦
Epgpe" mFlXdÎeilr EpiAx dWn zbxcnE zpigA§¦©©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©§

"dn'11כּו.: ¨

EdfeWBIe zWxtC dxhtdA mixnF`X dn(hiÎfh ,fl l`wfgi): §¤©¤§¦©©§¨¨§¨¨©©¦©§¤§¥

dcEdil eilr aFzkE cg` ur Ll gw"'כּוur gwlE , ©§¥¤¨§¨¨¦¨§©¥
mixt` ur sqFil eilr aFzkE cg`'כּוcg` mzF` axwe , ¤¨§¨¨§¥¥¤§©¦§¨©¨¤¨

cg` l`'כּוsqFi ur z` gwFl ip` dPd `mzFכּו', iYzpe , ¤¤¨¦¥£¦¥©¤¥¥§¨©¦¨
dcEdi ur z` eilr'עד:,כּו"mdilr Kln cec iCare",mW) ¨¨¤¥§¨ַ§©§¦¨¦¤¤£¥¤¨

(ck.

:WExiR¥

lWnp `EdW ,dcEdin dlrnl `Ed sqFi dYr iM¦©¨¥§©§¨¦¨¤¦§¨
eil` ,sqFi KM ,KlFde sqFYnE DaFbA lcB xW` fx`l§¤¤£¤¨¥§©¦¥§¥©¥¥¨
ihaWe" :mW aEzMW FnM .mihaXd zxUr mikiIW©¨¦£¤¤©§¨¦§¤¨¨§¦§¥
xzFi mihaXA dAExn `Ed `vnp ."eixiag l`xUi¦§¨¥£¥¨¦§¨§¤©§¨¦¥
zrCd `Ed iM ,sqFi `xwp df mW lrW .dcEdin¦§¨¤©¥¤¦§¨¥¦©©©

oFilr'כּו. ¤§

cgiA dcEdie sqFi mdipW ExAgzIWM `alÎcizrl K ©̀¤¨¦¨Ÿ§¤¦§©§§¥¤¥¦¨§©©
eil` WBIe" aEzMX dn EpiidC ,iYin`d cEgId zilkzA§©§¦©¦¨£¦¦§©§©¤¨©¦©¥¨

aEzMW FnkE ,"dcEdiמ"א g](א ּיֹוב  ,](,"EWBi cg`A cg`" : §¨§¤¨ִ¤¨§¤¨¦©
,sqFIn dlrnl dcEdi dNrzi f` ,`alÎcizrl didi dfe§¤¦§¤¤¨¦¨Ÿ¨¦§©¤§¨§©§¨¦¥
iCare" f` okle ,"DlrA zxhr lig zW`" wEqR lr l"PM©©©¨¥¤©¦£¤¤©§¨§¨¥¨§©§¦

.l`xUi lM lr ± "Kln ceC̈¦¤¤©¨¦§¨¥

aEzMW Edfe(` ,dn ziW`xA)wR`zdl sqFi lki `le" ,כּו': §¤¤¨§¥¦§Ÿ¨Ÿ¥§¦§©¥
dcEdie sqFi ExAgzPW EpiidC ,"eig` l` sqFi rCezdA§¦§©©¥¤¤¨§©§¤¦§©§¥¦¨

cg`A cg` iedinl" cEgIde xEAgd zilkzA'כּו." §©§¦©¦§©¦§¤¡¥¤¨§¤¨

)12q"Xd ihETlA aEzMX dn x`Faie oaEi l"Pd lkaE§¨©©¨¦¨©¤¨§¦¥©©
"wlg"A l"fx xn`n xE`iaA ,l"f i"x`dn)(oixcdpq)סֹוף ק "ב, דף ¥¨£¦©§¥©£©©©§¥¤©§¤§¦ַ

א') :עּמּוד  ַ

xFfg :Fl xn`e hap oA mraxil `EdÎjExA WFcTd FUtY"W¤¨§©¨¨§¨¨§¨¤§¨§¨©£
LA'כּוi` :Fl xn` .W`xA iWi oA :Fl xn` ?W`xA in Fl xn` , §¨©¦¨Ÿ¨©¤¦©¨Ÿ¨©¦

."`pirA `l ikd̈¦Ÿ¨¥¨

dvx `EdÎKExA WFcTdW ,l"Pd oiprd WOn `EdW¤©¨¨¦§¨©©¤©¨¨¨¨
,sqFi zbxcnE zpigAn FA xi`i f`e daEWzA xFfgi mraxIW¤¨¨§¨©§¦§¨§¨¨¦¦§¦©©§¥©¥

mixt` ur" zpigA'כּו;" §¦©¥¤§©¦

" Edfeocr obA liIhp iWi oaE dY`e ip`mdA xi`n didIW ± " §¤£¦§©¨¤¦©§©¥§©¥¤¤¦§¤¥¦¨¤
Edfe .dAx dx`dA `EdÎjExA sFqÎoi`i"p`"'כּו." ¥¨§¤¨¨©¨§¤£¦

"?W`xA in :Fl xn`,eiWkr didW FnM dvx `Ed iM ± " ¨©¦¨Ÿ¦¨¨§¤¨¨©§¨
dvx Kkl ,dcEdi zpigAn dlrnl `Ed sqFi zbxcnE zpigAW¤§¦©©§¥©¥§©§¨¦§¦©§¨§¨¨¨
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.10`cA `C `cg`z`l ,`nlrA `nlrC `YaFxwY ,'eil` WBIe'" :` ,ex WBIe)©¦©©¦©¥¨¦§§¨§¨§¨§¨§¨§¦§©£¨¨§¨

,`cA `c Eaixwz` .Kln sqFie Kln Edi` dcEdiC oibA .cg `NM iednl§¤¥Ÿ¨¨§¦¦¨¦¤¤§¥¤¤¦§§¦¨§¨

.("`cA `C Ecig`z`e§¦§£¦¨§¨

לקּמן 11. `)(ועּיין ,dn) ּפי על ּׁשּנתּבאר ּומה אּתה". "יהּודה ּפסּוק על ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
כּו'", אבי בת אחתי אמנה "וגם ּפסּוק על אמֹור, ּפרׁשת הּזהר ְְֱֲֲִִַַַַַַַַָָָָָָֹֹמאמר
לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ועיין ּבתבּונה". ׁשמים ּכֹונן ארץ יסד "ּבחכמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמענין

ּבראׁשית c)ּפרׁשת ,b).("יצירת ׁשּנׁשּתּנה הּטעם "להבין הּמתחיל ּדּבּור ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּבני 12. "ונקּבצּו ּבענין כּו'", יׂשראל ּבני מסּפר "והיה ּפסּוק על ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָועּיין
כּו'" אחד ראׁש להם וׂשמּו יחּדו יׂשראל ּובני a)יהּודה ,a rWFd). ועּיין ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ¥©ְֵַ

יין  ּכֹוס על יבר עליו־הּׁשלֹום הּמל ׁשּדוד ּבענין הּזּמּון", "ּברּכת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבדרּוׁש
יהֹונתן  ּבענין חדׁש", "מחר ּפסּוק על ועּיין כּו'. לבא ׁשּלעתיד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהּמׁשּוּמר

ְִָודוד.
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‰‰Â והכשר הטוב שהוא לומר שיוכל ברע הכח זה
הטוב  עם מלחמה לו שיש בשעה דוקא זהו כו'
כנ"ל  בליעה בדרך בעצמו ולכוללו להכניעו ורוצה
דשעת  בזוהר שא' משום דוקא התפלה בשעת והיינו
ובקשתי  בחרבי בתרגום כמ"ש קרבא שעת צלותא

והעני  כו' ובבעותי ע"י בצלותי התפלה בשעת כי הוא ן
גם  אזי למעלה ליכלל האלקי' הנשמה רצון תשוקת
מן  ונבדלת עמה עולה החיונית שבנפש הטוב בחי'
א' לב רק להיות כו' הבהמה דרוח התאווה שבכח הרע
זמן  דוקא אז ע"כ כו' ולבבי שארי כלה כמ"ש כו'
בבחי' מעורבים שהיו מה דהיינו דנה"ב הטו"ר הבדלת
התפלה  בשעת כנ"ל כו' לטוב מרע עצמו הטעות
המלחמה  ענין וזהו זמ"ז ולהבדל להתברר מתחיל
רוצה  שא' נלחמי' בנ"א שב' הגשמי' המלחמה עד"מ
לבלתי  תחתיו ויוכלל שיכנע ולהפילו לזולתו לנצח
הגובר  שהוא לו נדמה וכ"א כו' בלעדו ראש ירום
כחו  בכל א"ע מגביר הוא ע"כ בודאי וינצחנו מזולתו
בשעת  מ"מ החלש ינוצח שאח"כ ואע"פ המנגד אל
וגם  דוקא גבורתו מצד ינצח שהוא לו ידמה מלחמתו
בדרך  א"ע יגביר כ"כ גבורה בעצמו רואה אינו אם
דרך  והנה כו' קשה וניצוח יתירה והעזה התנשאות
ויאבק  וכמו תחילה זל"ז ומחבקי' שמאבקי' הנלחמי'
גבורתם  כח ערך לפי מאוד עצום וחיבוקם כו' עמו איש
אז  החיבוק עוז התגברות ובשעת כידוע זא"ז להפיל
וכך  כו' ולהפילו לנצח זולתו על הא' התגברות זמן
זמן  שאז לפי התפל' בשעת דטו"ר במלחמה יובן
ולנצחו  הטוב לנגד לעמוד הרע מתגבר כנ"ל הבירור
המ"ז  סיבת והוא בטוב ומתאחד ומתחבק כו' ולבולעו
ע"פ  במ"א (כמ"ש אחר מבזמן יותר בתפלה שמתגבר
אלא  הרע גבורות כח עצם מצד ולא כו') בשלום פדה
שהוא  לו ונדמה כו' והתנשאות בחוצפא התגברו' דרך
דוקא  שבתפל' מה ענין וזהו כו' ינצח ובודאי הגבור
לומר  א"ע להטעות הרע לבחי' יתירה ועוז כח יש
האמיתי  התערובת עצם מצד כו' והכשר הטוב שהוא

וזהו  וד"ל. כו' למלחמה הטוב עם העצום חיבוקו מפני
הפכי' ענינים בב' קרבא שעת צלותא דשעת שאמר
של  הניצוח אחר וההבדלה הבירור בחי' היא זו דקרבא
מתחב' הרי בניצוח שיבורר עד ואמנם הרע על הטוב
כו' אני גבור לומר יותר אז מתגבר והרע יחד ורע  טוב
הבירור  עיקר הנה אך וד"ל. כו' הכשר שהוא דהיינו
אחר  תושבע"פ לימוד ע"י הוא דטו"ר וההבדלה
מבואר  בהיות אתברירו דבחכ' משום דוקא התפלה
צריך  וא"כ בתערובות מדריגות מיני ג' שיש למעלה
להבדיל  הנ"ל תערובות מיני ג' על הבירור שיהיה
כידוע  הבירור עיקר כל שזהו הטוב מן הרע ולהפריש
לעשות  בעצם התחדשות ענין שום הבירור בענין שאין
להורות  רק אלא מחדש הרע לעשות או מחדש הטוב
מובדל  שיהיה במציאותם ישנם שכבר בטו"ר ולהבדיל
לכל  וניכר ידוע ויהי' זה אל יקרב לא וזה בפ"ע כ"א
לא  הבירור הוראות בלתי משא"כ מהו והטוב מהו הרע
וא"כ  כו' הטוב ומהו הרע מהו הרואה לעין כלל נודע
ומהות  בעצם התחדשות שום הזה הבירור עשה לא
ולגזור  ביניהם ולהפריש להבדיל שהורה רק ורע הטוב
וטמא  ופסול רע שהוא בעצם והפסול הרע על אומר
כשר  שהוא בעצם וטהור וטוב הכשר ועל יקרא טמא
הטהור  על לומר יטעו ולא וטמא פסול ואינו וטהור
מפני  וכשר טהור ופסול הטמא ועל וטמא פסול וכשר
המספר  כמו ממש דומה הר"ז ולפ"ז כנ"ל התערובת
לו  שמספר לזה נודע שלא רק בעולם היו שכבר דברי'
לזולתו  שמודיע רק כלל הדבר בעצם מחדש שאיננו
נא' שכבר מה כאומר אלא ואינו שהיה כמו הדברים
טמא  פסול כשר דטו"ר הבירור מענין יובן וכמ"כ כו'
נא' שכבר דתושבע"פ ההלכות לימוד שע"י טהור
הדבר  והיפוך חידוש ענין אינו הענין שעיקר כו' למשה
לטהור  או טהור הטמא את לעשות כמו למהות ממהות
הפרש  להם יש כבר כי כו' לפסול מכשר וכן טמא
כו' טהור להיות לטמא שא"א עד עצמותם מצד והבדל
מפני  רק מציאות' מתחלת מנגדים הפכים ב' טו"ר כי
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המ"ז  סיבת והוא בטוב ומתאחד ומתחבק כו' ולבולעו
ע"פ  במ"א (כמ"ש אחר מבזמן יותר בתפלה שמתגבר
אלא  הרע גבורות כח עצם מצד ולא כו') בשלום פדה
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האמיתי  התערובת עצם מצד כו' והכשר הטוב שהוא
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כו' אני גבור לומר יותר אז מתגבר והרע יחד ורע  טוב
הבירור  עיקר הנה אך וד"ל. כו' הכשר שהוא דהיינו
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טו"ר  בין ההבדל ניכר בלתי מאוד נתערבו שאח"כ
הנה  כו' פסול הכשר על לומר שיוכל עד ופסול כשר
ועל  הטמא על להורות הבירור ענין עיקר הוא לזה
פסול  וזה כשר וזה טמא וזה טהור שזה לומר הטהור
או"ה  בהלכות שבע"פ תורה ענין עיקר כל וזהו כו'
להורות  רק כנ"ל זכאי חייב פסול כשר וטהרה טומאה
בעצם  וטהור הכשר על ולגזור ולומר זל"ז בין ולהבדיל
מכבר  בעצם וטמא הפסול ועל כו' טהור שהוא מכבר
ובחי' וד"ל כו' טהור ולא יקרא וטמא פסול  שהוא
יתכן  כנ"ל הדבר עצם על הוראה רק שאינו כזה בירור
שבלתי  טו"ר שבתערובת אלא הנ"ל תערובות מיני בג'
יותר  בקל הבירור וכה"ג ביבש יבש כמו וכלולי' דבוקי'
הב' ובתערובת בפ"ע מובדל שכ"א מפני להבדיל
בלח  כלח כו' א' במהות כמו ודבוקים מעורבים שטו"ר
עד  חלקיהם בכל להבדיל קשה יותר הבירור וכה"ג
שכבר  אחר מיני' שמץ אפי' בזה מזה ימצא שלא
התלויות  ההלכות הן והן כו' א' כעצם ונדבקו נתערבו
הנראה  את לטהר שהיא ביותר דקה בהבחנה בשערה
לטמא  ולהיפוך והבלבול התערובת מצד טמא לכאורה
ענין  כללות וזהו כו' וכשר טהור לכאור' הנראה את
וזהו  כו' למשה שניתן טהור פנים ומ"ט טמא פנים מ"ט

ב  ולהורות לברר שבתושבע"פ החכמה כו'עיקר טו"ר
א"צ  המובדלים בטו"ר משא"כ אתברירו דבחכמה
מרע  נהפך כשכולו הג' בתערובות וכן לברר כ"כ חכמה
להורות  מה יש לא כי בירור א"צ לרע ומטוב לטוב
גם  אומר לגזור צריך ועפ"ז לכל שנראה אחר ולברור
טהור  ואינו יקרא טמא שטמא לגמרי והפסול הטמא
וטהור  כשר שהוא והפסול הטמא גם לומר יוכל כי כו'
ואומר  שגוזר כמלך מלכתא מתניתין ענין וזהו כנ"ל
לריחוק  הראוי את ומשפיל מרחיק ובודאי ולקרב לרחק
הטוב  ולהעלות לקרב להיפוך וכן מכבר רעתו מצד
מצד  להתקרב הרחוק שיוכל רק כו' מכבר שראוי
גזירת  צריך ע"כ כו' וטוב כשר שהוא לומר חוצפא
אשר  אומר ולגזור להרחיק מלך בדבר כי ולדחותה מלך
חדש  כל ואין בעצם הוא שטמא גם יקרא טמא טמא
ולהרחיק  להבדיל מלך לדבר צריך אבל כו' זאת בגזירה
כשר  וזה טהור וזה טמא זה במשנה שאומר זה בדיבור
וכן  בטהור הטמא יתערב שלא כדי כו' פסול וזה
שבמשנ' הבירור שבחי' מובן הרי ונמצא כו' להיפוך
מיני  ג' בכל להיו' צריך כו' כשר זה לומר דוק' ודבור
רק  בלמודו האדם ואין מלך גזירות מצד הנ"ל תערובת
וכידוע  כו' בפיך דברי ואשים כמ"ש מלך דבר כאו'
ופוסק  שמורה רק היה שכבר דבר המספר וכמו
יובן  וכך וד"ל. כו' ברע טוב ויערבו יטעו שלא לאחרים
בשעת  כנ"ל בנה"ב שבאדם דטו"ר הבירור בבחי'

מלחמה  בדרך הרע מן הטוב בירור זמן שאז התפלה
מיני  ג' ג"כ בזה ויש קרבא שעת צלותא דשעת ונצוח
שבנפ' בחכמה הוא הבירור ועיקר הנ"ל תערובת
להיות  דנה"ב הטבעי לב את ולברר להבחין האלקי'
בלתי  לבדו לה' רק רעה כוונה ופסולת סיג מכל נקי
מובדלים  הטו"ר וכאשר מניה שמץ אפי' רע תערובת
כ"כ  ואינו א' במעשה גם בו פועלים ששניהם רק
בחכמה  בתפלה להתברר יותר בקל זב"ז מעורב
שלא  גמורה מטומאה הלב טהרת ענין והוא שבנפשו
שכבר  אחר כו' לגמרי זר רצון כמו ברע מעורב יהיה
הנ"ל  עצמו בטעות הדקה התערובת אבל כו' מובדל
שמטעה  ושקר טעות והוא כטוב בעצם להדמות שיוכל
הנה  כו' רב ערב כענין לגרמיה בחי' כל כמו כו' א"ע
ולהבחין  לברר גדולה ביגיעה עמוקה חכמה צריך לזה
לבב  בר ונקרא ונקי זך הטוב שיהיה עד הרע ולהבדיל
וטהרת  הזדככות ענין רק התפלה ענין עיקר כל וזהו כו'
שיהיה  עד כו' מיניה שמץ אפי' זר תערובת מכל הלב
ע"י  רק הבירור שלימות אין (אך כנ"ל בלבד אחד לב
כמשי"ת  שבתפלה מס"נ אחר בתושבע"פ הלימוד
לא  רע הוא הטוב שגם הנ"ל הג' ובתערובות בסמוך)
צריך  רק אלא יועיל לא וגם התבררות לשון יתכן
לעולם  משרז"ל והוא כו' לו תאמר צא ודחי' הרחקה
בחי' ע"י או כו' שיובדל טמא על לגעור כו' ירגיז
והר"ז  כו' והכנעה בשפלות בוידוי במרירות התשוב'
שהוא  שבמשנ' וטהור טמא דטו"ר הבירור ענין כמו
חדש  כל שאין גם מלך בדבר הטמא ולהשפיל לרחק
בתפלה  צריך כך כו' בחוצפא יתנשא שלא כדי רק בזה
והכנעה  בתשובה או גמור הרע את ולהרחיק להרגיז
לעיקר  הכנה בבחי' רק אינה התפלה ענין כל אך כו'
לימוד  ע"י שנעשה הגמורה וההבדלה הבירור
וד"ל. בעז"ה כמשי"ת התפלה אחר דוקא התושבע"פ
עולם  לו שאמר ריב"ל של דבנו מעשה יובן ובכ"ז
לו  ואמר למעלה ותחתונים למטה עליונים ראיתי הפוך
דאילנא  ידוע בהיות כו' ראית ברור עולם בני אביו
שנמשך  דאה"ר חטא ע"י דוקא בעוה"ז הוא דטו"ר
רע  תערובת בחי' ונעשה הקדמוני נחש של זוהמא
כידוע) כו' רע רובו דעשיה דנוג"ה (עד ביותר בטוב
היין  שנתערב טו"ר בעה"ד דאה"ר בחטא בגמ' וכמ"ש
כי  יחטא לא אשר בארץ צדיק אין וע"כ כו' בשמריו
מן  מריבוא א' חלק גם שלו ברע יתערב שלא א"א
להיפוך  וכן כו' לו ורע צדיק ונקרא דנוגה דרע השמרים
ישראל  פושעי דאפי' טוב יעשה שלא בעולם רשע אין
יתערב  שלא א"א כי לו וטוב רשע ונקרא מצות מלאים
וכמשל  כו' הטוב מן מריבוא א' חלק גם שלו ברע
בכל  ופסולת צלול הכל שבלול ושמריו היין טרדת
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כאשר  למטה וצוללין יורדין שהשמרים והגם החלקים
חלק  העליון ביין נשאר מ"מ מה זמן היין יעמוד
יש  ובשמרים מטה של השמרים מן כ"ש תערובות
הזה  בעולם וע"כ הצלול העליון שביין הטוב מחלק
הבירור  זמן שהוא רק ורשע צדיק בתערובות באו כולם
אלא  נברר שכבר לא אבל בשמריו היין בירור משל כמו
תשובה  כמו האמיתית תשובה ע"י להתברר שעומד
למטה  ליפול יכול והצדיק וכה"ג דורדאי בן דר"א
להיות  יוכל שלא בעוה"ב משא"כ גמור רע לעשות
נברר  שכבר הברור עולם שנקרא לפי כו' רשע מצדיק
טו"ר  תערובות מיני בג' הנ"ל ע"ד הדבר וביאור כו'.
ורע  ברע הטוב ודיבוק חיבור ענין יש הרי שבעוה"ז
חלקיו  בכל בשמרים היין ודיבוק חיבור כמו בטוב
שהוא  יאמר והרע שהטמא להיות יוכל ולזאת כנ"ל
עצמו  ובלבול טעות להיות יוכל וכן כו' וטוב טהור
מן  הדבר שיהופך עד טוב ומרע רע מטוב לעשות

טוב נראה שהרע ממש לקצה רע הקצה נראה והטוב
השמרים  עולין בשמריו היין טרדת שע"י כמשל וזהו
הצלול  והיין למעלה החבית בשולי למטה שהיו
ונטרד  היין נתבלבל כי למטה ירד למעלה שעומד
העליון  שיורד אחר מה זמן עמדו אחר וגם בשמריו
העליון  הרי מעלה למעלה עולה והתחתון מטה למטה
בחלקי  מעורב רע הוא ובאמת לכאורה טוב הנראה הוא
רע  שנראה והתחתון למעלה שעלו שלמטה השמרים
העליון  הצלול מחלק מעורב בהיותו הטוב הוא באמת
המה  התחתונים הזה בעולם כך כו' למטה שירד
תערובות  מעט מצד לרע נראה שבהם שהטוב הצדיקים
ריבוי  שמצד הרשעים המה והעליונים השמרים
כמו  וטוב הכשר שהוא הרע אומר דרע התערובת
רע  הן ובאמת לטוב שנראין למעלה שעולין השמרים
עד  רב זמן העמדה אחר האמת ונתברר שנראה כמו
נשאר  ולא מטה למטה וצוללים יורדים השמרים שכל
שאז  כו' מריבוא א' בתערובת מיניה שמץ אפילו ביין
זמ"ז  ונבדל ביותר גסים ושמרים ביותר צלול היין
כו' וכלל כלל זא"ז יקרב לא וריחוק ההבדל תכלית
הרע  הוא והתחתון באמת הטוב הוא העליון וא"כ
למעלה  התחתון יעלה לא כי לעולם יחלפו בלי באמת
בשעת  תחלה שהיה מה ולפי"ז למטה העליון ירד ולא
ומה  תחתון נעשה עליון בשמרים היין וטרדת בלבול
הטוב  היין עלה כי עליון נעשה תחתון תחלה שהיה
למטה  שעלו השמרים של הרע כל וירד למעלה כולו
ברור  עולם הנקרא שהוא בעוה"ב הוא וכך כו' מטה
ולזאת  משמריו בתכלית ונתברר היין טרדת נברר שכבר
בעולם  למעלה עלה תחתון בעוה"ז נקרא שהיה מי הרי
שהיו  שבצדיקים הטוב בחי' והוא עליון ונקרא הברור

נקראו  בעוה"ב למטה ברע והעלם בירידה בעוה"ז
כיין  בתכלית הרע מן מבוררים שהם דהיינו עליונים
בתכלית  השמרים מן בירוריו לאחר מאוד מאוד הצלול
הרע  בחי' שזהו עליון בעוה"ז נקרא שהיה ומי כנ"ל
עצמם  ושקר בטעות בטוב מעורב שהיה שברשעים
הרע  ירד כבר ששם ביותר תחתון נקרא בעוה"ב כנ"ל
למטה  השמרים שיורדים כמו וכל מכל מטה למטה
יוכל  לא ולכך משמרים היין בירור תשלום אחר מטה
לצדיק  ומרשע לרשע מצדיק ותמורות חליפין להיות
לומר  א"ע להגביה הרע יוכל לא כי הבירור בעולם
שנקרא  בעוה"ז משא"כ והעליון והכשר הטוב שהוא
למעלה  ותחתונים למטה שעליונים באמת הפוך עולם
מצדיק  ותמורות חליפין להיות יוכל זה מטעם (וגם

לצד  ומרשע ענין לרשע וזהו כנ"ל). דוקא בעוה"ז יק
מזה  שבפטירתו לאביו שאמר ריב"ל של דבנו זו מעשה
ראיתי  הפוך עולם בג"ע האמת לעולם השקר העולם
נקרא  שהיה מי פי' למעלה ותחתונים למטה עליונים
אותו  ראיתי שם וכשר לטוב שנראה עליון בעוה"ז
עליונים  פי' למטה עליונים וז"ש למטה שעומד
בעוה"ז  ואשר למטה הם שם עליונים נקראים שבעוה"ז
ולכך  עליונים ונקראו למעלה הם שם תחתונים נקראו
עולם  אמר לכך נהפך שהוא איך זה על מאוד תמה
ריב"ל  של דבנו מובן זה אין לכאורה (אך ראיתי הפוך
כי  לפלא לו זה דבר היה ולמה היה גמור צדיק ודאי
כמו  ולא למטה והרשעים למעלה שם הצדיקים ודאי
זה  דבר מעצמו שיבין מהראוי והיה השקר בעולם
ברור  עולם הוא והג"ע באמת הפוך עולם הוא שעוה"ז
תורה  ע"י דבאמת משום הוא הענין אך האמיתי
דוקא  בעוה"ז טו"ר מתברר בעוה"ז ומע"ט ותשובה
יותר  ומע"ט ותשובה בתורה טובים שמעשיו מי וכל
סיג  מכל וצלול ברור בג"ע עולמו יהיה יותר דוקא עי"ז
כ"כ  ברור עולמו אין כ"כ טובים אינם שמעשיו וכל
שיהיו  בעוה"ז בנ"א מעשה לפי ראה ריב"ל של ובנו
ומע"ט  תשובה בתורה ותחתונים עליונים נקראים
תחתונים  הן בעוה"ז שהעליונים הוא נהפוך שבג"ע
הוא  והענין כו'). ראיתי הפוך עולם אמר ע"כ בג"ע שם
בירור  להיות א"א שבעוה"ז טו"ר התערובות דמצד
שם  ועבודה בתורה הטו"ר בבירור לו שנראה וכל גמור
בבירור  טוב שהיה ומה שני בירור עוד יבורר בג"ע
מתברר  רע שנקרא ומה למטה ויורד רע נקרא הראשון
והתחתון  תחתון העליון ונמצא ועולה הטוב ממנו
שבעוה"ז  במ"א מבואר הדברים ושורש כו'. עליון
כו' קוין בבחי' ממלא מבחי' ובעוה"ב סובב בחי' מאיר
בניך  א"ת בניך שלום ורב וזהו וד"ל. באריכות ע"ש
ברא  בנים נקר' כנ"י דהנה כו' ת"ח אלו בוניך אלא
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

כאשר  למטה וצוללין יורדין שהשמרים והגם החלקים
חלק  העליון ביין נשאר מ"מ מה זמן היין יעמוד
יש  ובשמרים מטה של השמרים מן כ"ש תערובות
הזה  בעולם וע"כ הצלול העליון שביין הטוב מחלק
הבירור  זמן שהוא רק ורשע צדיק בתערובות באו כולם
אלא  נברר שכבר לא אבל בשמריו היין בירור משל כמו
תשובה  כמו האמיתית תשובה ע"י להתברר שעומד
למטה  ליפול יכול והצדיק וכה"ג דורדאי בן דר"א
להיות  יוכל שלא בעוה"ב משא"כ גמור רע לעשות
נברר  שכבר הברור עולם שנקרא לפי כו' רשע מצדיק
טו"ר  תערובות מיני בג' הנ"ל ע"ד הדבר וביאור כו'.
ורע  ברע הטוב ודיבוק חיבור ענין יש הרי שבעוה"ז
חלקיו  בכל בשמרים היין ודיבוק חיבור כמו בטוב
שהוא  יאמר והרע שהטמא להיות יוכל ולזאת כנ"ל
עצמו  ובלבול טעות להיות יוכל וכן כו' וטוב טהור
מן  הדבר שיהופך עד טוב ומרע רע מטוב לעשות

טוב נראה שהרע ממש לקצה רע הקצה נראה והטוב
השמרים  עולין בשמריו היין טרדת שע"י כמשל וזהו
הצלול  והיין למעלה החבית בשולי למטה שהיו
ונטרד  היין נתבלבל כי למטה ירד למעלה שעומד
העליון  שיורד אחר מה זמן עמדו אחר וגם בשמריו
העליון  הרי מעלה למעלה עולה והתחתון מטה למטה
בחלקי  מעורב רע הוא ובאמת לכאורה טוב הנראה הוא
רע  שנראה והתחתון למעלה שעלו שלמטה השמרים
העליון  הצלול מחלק מעורב בהיותו הטוב הוא באמת
המה  התחתונים הזה בעולם כך כו' למטה שירד
תערובות  מעט מצד לרע נראה שבהם שהטוב הצדיקים
ריבוי  שמצד הרשעים המה והעליונים השמרים
כמו  וטוב הכשר שהוא הרע אומר דרע התערובת
רע  הן ובאמת לטוב שנראין למעלה שעולין השמרים
עד  רב זמן העמדה אחר האמת ונתברר שנראה כמו
נשאר  ולא מטה למטה וצוללים יורדים השמרים שכל
שאז  כו' מריבוא א' בתערובת מיניה שמץ אפילו ביין
זמ"ז  ונבדל ביותר גסים ושמרים ביותר צלול היין
כו' וכלל כלל זא"ז יקרב לא וריחוק ההבדל תכלית
הרע  הוא והתחתון באמת הטוב הוא העליון וא"כ
למעלה  התחתון יעלה לא כי לעולם יחלפו בלי באמת
בשעת  תחלה שהיה מה ולפי"ז למטה העליון ירד ולא
ומה  תחתון נעשה עליון בשמרים היין וטרדת בלבול
הטוב  היין עלה כי עליון נעשה תחתון תחלה שהיה
למטה  שעלו השמרים של הרע כל וירד למעלה כולו
ברור  עולם הנקרא שהוא בעוה"ב הוא וכך כו' מטה
ולזאת  משמריו בתכלית ונתברר היין טרדת נברר שכבר
בעולם  למעלה עלה תחתון בעוה"ז נקרא שהיה מי הרי
שהיו  שבצדיקים הטוב בחי' והוא עליון ונקרא הברור

נקראו  בעוה"ב למטה ברע והעלם בירידה בעוה"ז
כיין  בתכלית הרע מן מבוררים שהם דהיינו עליונים
בתכלית  השמרים מן בירוריו לאחר מאוד מאוד הצלול
הרע  בחי' שזהו עליון בעוה"ז נקרא שהיה ומי כנ"ל
עצמם  ושקר בטעות בטוב מעורב שהיה שברשעים
הרע  ירד כבר ששם ביותר תחתון נקרא בעוה"ב כנ"ל
למטה  השמרים שיורדים כמו וכל מכל מטה למטה
יוכל  לא ולכך משמרים היין בירור תשלום אחר מטה
לצדיק  ומרשע לרשע מצדיק ותמורות חליפין להיות
לומר  א"ע להגביה הרע יוכל לא כי הבירור בעולם
שנקרא  בעוה"ז משא"כ והעליון והכשר הטוב שהוא
למעלה  ותחתונים למטה שעליונים באמת הפוך עולם
מצדיק  ותמורות חליפין להיות יוכל זה מטעם (וגם

לצד  ומרשע ענין לרשע וזהו כנ"ל). דוקא בעוה"ז יק
מזה  שבפטירתו לאביו שאמר ריב"ל של דבנו זו מעשה
ראיתי  הפוך עולם בג"ע האמת לעולם השקר העולם
נקרא  שהיה מי פי' למעלה ותחתונים למטה עליונים
אותו  ראיתי שם וכשר לטוב שנראה עליון בעוה"ז
עליונים  פי' למטה עליונים וז"ש למטה שעומד
בעוה"ז  ואשר למטה הם שם עליונים נקראים שבעוה"ז
ולכך  עליונים ונקראו למעלה הם שם תחתונים נקראו
עולם  אמר לכך נהפך שהוא איך זה על מאוד תמה
ריב"ל  של דבנו מובן זה אין לכאורה (אך ראיתי הפוך
כי  לפלא לו זה דבר היה ולמה היה גמור צדיק ודאי
כמו  ולא למטה והרשעים למעלה שם הצדיקים ודאי
זה  דבר מעצמו שיבין מהראוי והיה השקר בעולם
ברור  עולם הוא והג"ע באמת הפוך עולם הוא שעוה"ז
תורה  ע"י דבאמת משום הוא הענין אך האמיתי
דוקא  בעוה"ז טו"ר מתברר בעוה"ז ומע"ט ותשובה
יותר  ומע"ט ותשובה בתורה טובים שמעשיו מי וכל
סיג  מכל וצלול ברור בג"ע עולמו יהיה יותר דוקא עי"ז
כ"כ  ברור עולמו אין כ"כ טובים אינם שמעשיו וכל
שיהיו  בעוה"ז בנ"א מעשה לפי ראה ריב"ל של ובנו
ומע"ט  תשובה בתורה ותחתונים עליונים נקראים
תחתונים  הן בעוה"ז שהעליונים הוא נהפוך שבג"ע
הוא  והענין כו'). ראיתי הפוך עולם אמר ע"כ בג"ע שם
בירור  להיות א"א שבעוה"ז טו"ר התערובות דמצד
שם  ועבודה בתורה הטו"ר בבירור לו שנראה וכל גמור
בבירור  טוב שהיה ומה שני בירור עוד יבורר בג"ע
מתברר  רע שנקרא ומה למטה ויורד רע נקרא הראשון
והתחתון  תחתון העליון ונמצא ועולה הטוב ממנו
שבעוה"ז  במ"א מבואר הדברים ושורש כו'. עליון
כו' קוין בבחי' ממלא מבחי' ובעוה"ב סובב בחי' מאיר
בניך  א"ת בניך שלום ורב וזהו וד"ל. באריכות ע"ש
ברא  בנים נקר' כנ"י דהנה כו' ת"ח אלו בוניך אלא
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ה' למודי בניך וכל דוקא ברישא שאמר וזהו כו' כרעא
בתורה  ת"ח עסק על בניך שלום ורב אמר ואח"כ
בפסקי  העוסקים שהת"ח להיות כו' בניך דא"ת
טמא  שזה מלך בדבר אומר לגזור דתושבע"פ ההלכות
זר  יתערב ולא טו"ר בין והבדל פירוד ויהיה טהור וזה
נמצא  כנ"ל ויובדל ויורחק יקרא טמא וטמא כו'
מפני  התיקון בחי' עולם של בנינו בונים נקראים
ומקיים  שמעמיד כמלך כנ"ל איתברירו שבחכמ'
תיקון  בעניני אומר כשגוזר משפט בדבר העולם
כו' בלעו חיים רעהו את איש יהיה שלא המדינה
וכך  כך יהיה זה דבר יבוא מקומו על כ"א ובגזירתו
כי  והטוב האמת על והרע השקר ויתערב יתנשא ולא

ו  ענין רחוקים בהם יתכן ולא מקומו על כ"א מובדלים
הפכים  ב' בהיות רק המלחמה יתכן לא כי כלל מלחמה
וכך  כו' דצלותא הקרבה בענין כנ"ל וחיבור בקירוב
שכל  המלוכה שרי כמו בונים נקראו מלכתא מתניתין
פיהם  על ונגזרים נכתבים במדינה מלכות דבר עניני
בארץ  שלום יהיה ולזאת ולהרים להשפיל ולקרב לרחק
זולתו  במקום א' יעמוד ולא דוקא יבא מקומו על כ"א

כשגוזרים  דת"ח וההלכות הדינין גזרת בבירורים כך
אמיתי  שלום נעשה וכה"ג טמא וזה טהור זה ואומרים
מקומו  על אחד כל כי לעולם למלחמה יתקרבו ולא
כלל  וחיבור קירוב להם ואין טהור וזה טמא זה יבא
שת"ח  שאמרו וזהו לעולם למלחמה יתחברו ולא
מפני  בניך שלום ורב שנאמר בעולם שלום מרבים
ומבדילים  מקומו על כ"א להעמיד במשפט גזירתם
שאמר  ומה וד"ל. כידוע השלום עיקר שזהו ביניהם
לבנין  שבונים היינו עולם של בנינו בוניך שנקרא
כי  כ"ע מל' מלכותו בחי' שהוא עולם שנקרא המלכות
מלך  שנקר' המל' לבנין קיום ואין  עם בלא מלך אין
המלוכה  בנין בונים שנקר' המלוכה שרי ע"י כ"א עולם
דבר  משפט עפ"י הוסד המלוכה בנין שיסוד להיות
הרע  יגביר שלא השלום על ארץ להעמיד מלכות
מקומו  על כ"א ויהיה והאמת הטו"ר על והשקר
ההלכות  בפסק שעוסקים התנאים והן כנ"ל ומדריגתו
דבר  דבריהם וכל לה קרינן מל' פה שבעל דתורה
בונים  נקראים וע"כ ארץ להעמיד מלכות משפט

וד"ל: כו' עולם של בבנינו שעוסקים

t"cl .n"xa `zi` .daeyzd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰˙ÚÓÂ כי במקדש, שהי' אלקות הגילוי [ענין] י"ל
לעלות  יכולים אנו ואין אומרים אנו הנה
אין  וליראות לעלות והנה לפניך, ולהשתחות ולראות
לפניך  להשתחוות אבל בהמ"ק חרב כי יכולים אנו
כורעים  ואנחנו וכמ"ש בהמ"ק בלא אפילו אפשר
ב' שיש הענין אך הקב"ה, ממה"מ לפני ומשתחוים
מחמת  האדון לפני שמשתחוים א' השתחוואה מיני
השתחואה  אבל חיצונית השתחואה שזהו האדון אימת
השתחואה  שזהו הקב"ה לפני כשמשתחוים הב'
רק  הוא חיצוני' השתחואה הוא (והחילוק פנימית
פנימי' והשתחואה מעט הגוף וכורע ראשו כשמרכין
השתחואה  ג"כ בגוף וניכר ורגלים ידים בפישוט הוא
ורגלים. ידים בפישוט השתחואה הי' ובבהמ"ק פנימי')

ÔÈÚ‰Â אף יצרתיו בראתיו לכבודי כמ"ש הוא
אדם  ציור וזהו בי"ע עולמות ג' שהם עשיתיו
הלב  והוא וגוף, ראש בחי' ג' יש גשמי באדם כמו
בי"ע  עולמות ג' למעלה הוא כך ורגל, הגוף, שכולל

ג"ע וכמו  למעלה כך והשגה השכל הוא שבראש
אלקות  השגות ומשיגי' יושבי' הנשמות שם דבריאה

בכורסי', מקננא אימא קבלה עפ"י ראש בחי' וזהו
ז"א  וזהו לב בחי' שהוא מדות אוי"ר בחי' הוא ויצירה
שזהו  בעשי' ומל' ביצי', מקננין ספירין שית ביצי',
השתחואה  אבל למעלה, אדם ציור וזהו רגל, בחי'
והרגל  והגוף שהראש מורה שזהו ורגלים ידים בפישוט
הוא  שהראש אדם בחי' כמו ולא במעלה שוין כולם
הכל  אלא מהרגל למעלה הוא והלב מהלב למעלה
גבוה  מעלה לגבי ביטול שהוא מחמת הוא והפי' שוין,
אין  באמת כי הוא והענין שוין. והרגל הראש ששם
אפי' כי אוקיאנוס, בים כטיפה אפי' כלל אליו ערוך
קמי' כולא ובאמת ערך, לה יש אוקיאנוס בים טיפה
בחכ' כולם וכמ"ש ממש, במציאות ובטל חשיבי' כלא
ההשתלשלות  ראשית שהיא החכ' שאפי' עשית,
וכשהגילוי  עצמותו, לגבי נחשבת גשמית כעשיה
מזה  הביטול אזי מההשתלשלות שלמעלה מעצמותו
והראש. והידים הרגל ושוין ורגלים ידים פישוט נק'
בפישוט  ההשתחואה הי' ולכך בבהמ"ק הי' הגילוי וזה
טעם  שבלא עצמי ביטול על מורה שזהו ורגלים ידים
טעם  עפ"י שהוא אדם ממדרגת למעלה כלל ודעת
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c"agרע i`iyp epizeax zxezn

מבחי' למעלה הוא הגילוי שמלמעלה מחמת ודעת
ועל  וכמ"ש אדם בחי' נק' דאצי' חכ' אפי' כי אדם,
כידוע, דאצי' ע"ס שהוא אדם כמראה דמות הכסא

מבחי' אצי' מבחי' למעלה הוא בבהמ"ק והגילוי
בנשמות  פנימי' ביטול שם הי' זה ומחמת עצמותו

פנימי'. בהשתחוואה ישראל

aixwi ik mc`
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Â‡È·Â רב גדול כהן כי הוא יותר ההתחברות ענין
וכנודע  סתם, חסד כהן ואיש גבול, שבלי חסד
שהוא  מי יש בגשמיו' כמו כו', חסד ואית חסד דאית
חסד  ובכלליו' מאד, הרבה ויש בגבול, צדקה בעל
העליוני' שבעולמו' וחסד בגבול, ומזון עושר שבעוה"ז
בחי' גילוי ע"י הוא יחד שיתחברו ובכדי גבול, בלי
דוקא  ידיו אצילי בין האבנט חגר ולכן יותר, עליונה
ע"י  והיינו חו"ג) בחי' הוא (כי ההתחברות צ"ל  ששם
אורות  ל"ב יש שבו לב כן, הלב נק' שעש"ז נתי' ל"ב
ומקיפו  כנ"ל, חו"ג מוחי' לב' הדעת התחלקות ע"י

הענין  כנודע עיגולים, בחי' כרך ע"ג כרך ומחזירו
כשהאדם  עד"מ הוא שהעיגולי' ויושר עיגולי' בבחי'
כו', המוקף דבר אותו מקיף ששכלו שכל איזה משיג
אינו  התלמיד משא"כ התלמיד, שכל את מקיף הרב וכן

מה מקיף מעט רק בו מבין אינו כי הרב שכל את
התלמיד  מהות כל מבין הרב אבל הרב, שהבינהו
משפילי  וע"כ לשבת המגביהי למעלה וכן כו', ומקיפו
איננו  אנחנו משא"כ סוכ"ע, וארץ בשמים לראות
מבחי' כה"ג בגדי היו וכך הנראה, מעט רק תופסים

כנ"ל. סוכ"ע מקיפי'

zepzek dyrz oxd` ipale
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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áåúëù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòåלי ודודי לדודי  אני
,íéðùåùá äòåøä:הזוהר דברי הביא המאמר דבתחילת

מה א. זה: על והקשה בהלכות, ששונים - "בשושנים"
מהו  ב. לדודי "? ל"אני  בהלכות " "ששונים ענין  שייך
צאן ? לגבי שייך מרעה שהרי  בשושנים ", "הרועה ענין
äãåáòä åäæ éì éãåãå éãåãì éðà áåúëù äî äðäã

¯ àúúìã àúåøòúàáã(" לדודי ("אני  האדם  התעוררות 
נמשכת -¯ àìéòìã àúåøòúàמלמעלה התעוררות

- לי ") היא åðééäå("ודודי  לדודי " שלäãåáòäש"אני
למטה óåâáהאדם íéùáåìîä ùôðáù íéåìâ úåçëäá

'åë úéîäáä ùôðå- לי " "ודודי  את מביאה שהיא
מלמעלה, ההמשכה

íòôãאחרתáéúë45)הפוך בסדר éðàåכתוב) éì éãåã
åì,היינוàìéòìã àúåøòúà úðéçááהקודמת
íéôé÷îל úðéçáá åäæ ùôðáù àúúìã àúåøòúà

,'åë ùôðáùשלא בנפש העצמיים הכוחות גילוי  כלומר,
לי ", "ודודי  שזהו האדם, בעבודת áåúëùתלויים äîå

,'åë ùôðáù íéîéðô úåçëá åäæ 'åë éãåãì éðà
מלמטה. האדם בעבודת תלויה  שהתעוררותם 

לי ", ודודי לדודי "אני זה במאמר המבואר בפסוק ואילו 
באה כך אחר ורק האדם  עבודת ישנה קודם הוא, הסדר

מלמעלה. ההמשכה
äòåøä øîåà äæ ìò àúúìã àúåøòúà úåéäì éãëáå

íéðùåùá:הזוהר זה על äøåúãשפירש  úåëìä íéðåùù
¯ àúúìã àúåøòúà úåéäì äæ ìò çë úðúåðהתעוררות

- למטה הפסוקãהאדם ïúé:46כדברי åîòì æåò 'ä'ה
כנ"ל, התורה הוא שהעוז  בשלום , עמו  את בכוחùיברך

åë'.ולהתעוררúåìòìהאדםìëåéהתורה
äòåøä áåúëù äî íðîàבשושנים¯ 'åëהשייכות מהי 

ùøãîáלמרעה ? àúéàãë àåä47éì àåäå ïàöì åì éðà
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רעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

מבחי' למעלה הוא הגילוי שמלמעלה מחמת ודעת
ועל  וכמ"ש אדם בחי' נק' דאצי' חכ' אפי' כי אדם,
כידוע, דאצי' ע"ס שהוא אדם כמראה דמות הכסא

מבחי' אצי' מבחי' למעלה הוא בבהמ"ק והגילוי
בנשמות  פנימי' ביטול שם הי' זה ומחמת עצמותו

פנימי'. בהשתחוואה ישראל

aixwi ik mc`

•

1

2

3

4

5

6

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Â‡È·Â רב גדול כהן כי הוא יותר ההתחברות ענין
וכנודע  סתם, חסד כהן ואיש גבול, שבלי חסד
שהוא  מי יש בגשמיו' כמו כו', חסד ואית חסד דאית
חסד  ובכלליו' מאד, הרבה ויש בגבול, צדקה בעל
העליוני' שבעולמו' וחסד בגבול, ומזון עושר שבעוה"ז
בחי' גילוי ע"י הוא יחד שיתחברו ובכדי גבול, בלי
דוקא  ידיו אצילי בין האבנט חגר ולכן יותר, עליונה
ע"י  והיינו חו"ג) בחי' הוא (כי ההתחברות צ"ל  ששם
אורות  ל"ב יש שבו לב כן, הלב נק' שעש"ז נתי' ל"ב
ומקיפו  כנ"ל, חו"ג מוחי' לב' הדעת התחלקות ע"י

הענין  כנודע עיגולים, בחי' כרך ע"ג כרך ומחזירו
כשהאדם  עד"מ הוא שהעיגולי' ויושר עיגולי' בבחי'
כו', המוקף דבר אותו מקיף ששכלו שכל איזה משיג
אינו  התלמיד משא"כ התלמיד, שכל את מקיף הרב וכן

מה מקיף מעט רק בו מבין אינו כי הרב שכל את
התלמיד  מהות כל מבין הרב אבל הרב, שהבינהו
משפילי  וע"כ לשבת המגביהי למעלה וכן כו', ומקיפו
איננו  אנחנו משא"כ סוכ"ע, וארץ בשמים לראות
מבחי' כה"ג בגדי היו וכך הנראה, מעט רק תופסים

כנ"ל. סוכ"ע מקיפי'

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

áåúëù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòåלי ודודי לדודי  אני
,íéðùåùá äòåøä:הזוהר דברי הביא המאמר דבתחילת

מה א. זה: על והקשה בהלכות, ששונים - "בשושנים"
מהו  ב. לדודי "? ל"אני  בהלכות " "ששונים ענין  שייך
צאן ? לגבי שייך מרעה שהרי  בשושנים ", "הרועה ענין
äãåáòä åäæ éì éãåãå éãåãì éðà áåúëù äî äðäã

¯ àúúìã àúåøòúàáã(" לדודי ("אני  האדם  התעוררות 
נמשכת -¯ àìéòìã àúåøòúàמלמעלה התעוררות

- לי ") היא åðééäå("ודודי  לדודי " שלäãåáòäש"אני
למטה óåâáהאדם íéùáåìîä ùôðáù íéåìâ úåçëäá

'åë úéîäáä ùôðå- לי " "ודודי  את מביאה שהיא
מלמעלה, ההמשכה

íòôãאחרתáéúë45)הפוך בסדר éðàåכתוב) éì éãåã
åì,היינוàìéòìã àúåøòúà úðéçááהקודמת
íéôé÷îל úðéçáá åäæ ùôðáù àúúìã àúåøòúà

,'åë ùôðáùשלא בנפש העצמיים הכוחות גילוי  כלומר,
לי ", "ודודי  שזהו האדם, בעבודת áåúëùתלויים äîå

,'åë ùôðáù íéîéðô úåçëá åäæ 'åë éãåãì éðà
מלמטה. האדם בעבודת תלויה  שהתעוררותם 

לי ", ודודי לדודי "אני זה במאמר המבואר בפסוק ואילו 
באה כך אחר ורק האדם  עבודת ישנה קודם הוא, הסדר

מלמעלה. ההמשכה
äòåøä øîåà äæ ìò àúúìã àúåøòúà úåéäì éãëáå

íéðùåùá:הזוהר זה על äøåúãשפירש  úåëìä íéðåùù
¯ àúúìã àúåøòúà úåéäì äæ ìò çë úðúåðהתעוררות

- למטה הפסוקãהאדם ïúé:46כדברי åîòì æåò 'ä'ה
כנ"ל, התורה הוא שהעוז  בשלום , עמו  את בכוחùיברך

åë'.ולהתעוררúåìòìהאדםìëåéהתורה
äòåøä áåúëù äî íðîàבשושנים¯ 'åëהשייכות מהי 

ùøãîáלמרעה ? àúéàãë àåä47éì àåäå ïàöì åì éðà
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טז.45. ב, השירים שיר

יא.46. כט, תהילים
שם.47. רבה השירים שיר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

¯ ,äòåøìהוא ברוך והקדוש צאן נקראים ישראל עם
רועה, úðéçáנקרא ïéðò åäæù øçà íå÷îá øàåáîå

) àáìã àúåòø(הלב úòãåרצון íòèî äìòîìù
íéðúåðù åæ äâéøãîá åðúåà äòåø àåä êåøá ùåã÷äù

îìî¯ ,'åë äìòבאה זה ומצד בשכל, מבינים אנו  כאשר
כאשר  ודוקא צאן, נקראים איננו ההתעוררות,
הלב רצון - דלבא" "רעותא  ידי  על היא  ההתעוררות
מקבל שצאן כפי  צאן , אנו  נקראים  אז לשכל, שמעבר

מהרועה
¯ äæå- לשכל שמעבר הלב רצון של íâהדרגה êùîð

.äøåúä éãé ìò ïë" הרועה" בין השייכות  היא וזו 
("ששונים התורה לימוד ידי שעל ל"שושנים",

מרעה. בחינת שהיא דלבא הרעותא נמשך בהלכות")
¯ úåãî â"éá úùøãð äøåúä äðäãבברייתא המופיעים

התפילה, קודם שאומרים ישמעאל רבי כנגדïäùשל
¯ íéîçøä úåãî â"éבה שיש ב"שושנה" נרמז שזה

עלים עשרה ¯,48שלש ïë ìòåממשיכה שהתורה כיון
- הרחמים מידות י "ג  ùôðáאת øéàî äãé ìòå äá

) àáìã àúåòø ïéðò åäæù ùôðã íéôé÷îä úðéçá רצון
הפנימי ) åäæהלב åùôðá äøåúä øåà ìåòôéù éãëáå ,'åë

¯ 'åë êéáà úéáå êîò éçëùã äðëää éãé ìòאת לעזוב
החומריים, בענינים ìéòì,הרגילות øëæðë

åäæåלסיכום¯ éãåãì éðà ïéðòמלמטה האדם התעוררות
-äáåùú úðéçá àåä ìåìàã òåãéå ìåìà ùãç ìò éà÷ã

) äàúú(תחתונה¯ ,'åë êîò éçëù ïéðò åäæùהיציאה
øåôéëמהרגילות, íåéå äðùä ùàøá êë øçà äæ éãé ìòå

) äàìéò äáåùú úðéçáì íéàá(עליונה'åëעל שאינה
הנשמה של דביקות כתוספת אלא ועוונות, חטאים

ומקורה. בשורשה
åäæåבפסוק íéðùåùáנרמז äòåøä éì éãåãå éãåãì éðà

åäæ àúúìã àúåøòúà úðéçáá éãåãì éðà úåéäì éãëáã
¯ ,'åë úåëìäá íéðåùù éãé ìòהתורה לימוד כלומר,

הלא עניניו  את ולעזוב להתעורר הכוח את לאדם  נותן 
àúåòøטובים, úðéçáì äæ éãé ìò àåáì äøåúä çëá íâå

¯ 'åë àáìãהבחינה והיא שבנפש , המקיפים התעוררות
מלמעלה. שנמשכת

¯ 'åë êîò éçëù úðéçáá ìåìà ùãçá éãåãì éðà åäæå
הרגילות, íéðùåùáעזיבת åðúåà äòåø äæ éãé ìòå כיון

åë'.ש äàìéò äáåùú úðéçáì àåáì äøåúä çëá
.øåöé÷

ïéðò íéã÷éå ,àøåëã ïåùì ïåãà ,åðæåò ïåãà ïéðò øåàéáå
äáäàä úà øøåòì çë åá ïéàù åðééäå ,ìá÷î úðéçá éúá
úåéøîåçä úåøáâúäá úé÷ìàä ùôðä úåùéìç éðôî

,ùôðä úåìâ ïéðò àåäå ,øáâúäìå úàöì çë åá ïéàù
úåéäì íå÷î ìëî ,ïìöéì àðîçø íéìåâìâä ïéðò êøã ìòå
úåìâúä úåéäì ìåëé íãà úøåöá ïëåî úéîäáä ùôðäù
,øéúñîù äæá ïåòøâäå) úé÷ìàä ùôðä úåøáâúäå

(úåìâúä úåéäì ìåëéù äìòîäå
úá ïéðò åäæå ,äéùåúå æåò úðéçá äøåúä éãé ìò àåäå
äìçúå ,äøåúä éãé ìò íà éë åîöò çëá äàéöéä ïéàù
àåäå ,äàúú äáåùú úðéçá êîò éçëù úåéäì êéøö

.íäá ìâøåîù íéøáãäá äéôëä
ìò àåäå ,àúúìã àúåøòúà åäæù éãåãì éðà ïáåé äæáå
íâ àáù äòåøä ùåøéôå ,äøåú íéðùåùá äòåøä éãé
äðùä ùàøã äàìéò äáåùú àéäå àáìã àúåòø úðéçáì

.ìåìàá êîò éçëù úåéäì êéøö äìçúå ,øåôéë íåéå
mipyeya drexd il icece icecl ip`

b"xrz ,d"xc 'a mei .c"qa
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לדודי".48. "אני במאמר ראה פ' תורה בלקוטי כמבואר

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תש"ג] [טבת

"‰Î¯· ÌÎÏ È˙Â˜È¯‰Â"די בלי .1עד
יהיה  אלא 'מספיק', רק לא מפרש, שהאבןֿעזרא כפי

כמאמר  נחוץ, מאשר שפתותיכם 2יותר שיבלו "עד

שלכם  שהשפתיים גדול שפע כזה יהיה די", מלומר
די. מאמירת תתעייפנה

ה' מבטיח והצלחה ברכה של הזה הגדול השפע את

1

2

3

4

5

6

י.1) ג, ע"א.2)מלאכי ט, תענית



c"agרעב i`iyp epizeax zxezn

המעשר  מצות את שישמרו למי עשו 3יתברך שכך ,
וזכו  מעשר נתנו הם ויעקב. יצחק אברהם האבות,

והצלחה. רבה לעשירות
זאת: להבין

עליה 4כתוב  רבו ולא אחרת באר ויחפור משם "ויעתק
לנו  ה' הרחיב עתה כי ויאמר רחובות, שמה ויקרא

בארץ". ופרינו
חפר  שבו (מהמקום משם מושבו את העתיק יצחק

בארות  שתי לכן זו 5קודם באר ועל באר, עוד וחפר ,(
רבו. לא גרר רועי

יתברך  ה' שעתה ואמר רחבות, רחובות, קרא זו לבאר
בארץ. נתרבה ואנחנו לנו הרחיב

תכנן  הוא גדול רעב נהיה וכאשר כנען, בארץ חי יצחק
שעשה  כמו למצרים, הרעב 6ללכת בעת אברהם אביו

.7הגדול 
לפלשתים  הגיע למצרים מכנען הלך יצחק כי 8כאשר ,

הקצרה  והדרך וכנען, מצרים בין נמצאת פלשתים
שכתוב  כמו פלשתים, דרך היא למצרים מכנען 9ביותר

הוא" קרוב כי פלשתים ארץ דרך אלקים נחם .10"ולא
המלך  אזי לפלשתים יבוא שכאשר שיער יצחק

אברהם  אביו עם ברית שכרת יסייע 11אבימלך, בודאי ,
גדול  כה רעב של כזו צרה בעת .12לו

בטעות  ונוכח בגרר, יצחק התיישב לפלשתים בבואו

לקראתו  יבוא שאבימלך ששיער בכך שעשה הגדולה
הגדולים. ורעבונו דחקו בעת מסוים בסיוע

באבות  במשנה שכתוב ברשות 13כפי זהירין "הוו :
נראין  עצמן, לצורך אלא לאדם לו מקרבין שאין
בשעת  לאדם לו עומדין ואין הנאתן בשעת כאוהבין

דחקו".
ללכת  החליט הוא ובדוחק, ברעב בגרר, בהיותו

למצרים.
השאר  מצרימה, תרד אל – לו ואמר אליו נראה השם

פלשתים  בארץ .14לגור
שהמלך  עד מהתושבים, הרבה וסבל בגרר נשאר יצחק

יגעו שלא ובמשפחתו הורה .15ביצחק
את  נתן יתברך וה' ברשותו שהיו השדות את זרע יצחק
מעט  רעב, עת רעה, היתה שהארץ שלמרות ברכתו,
יתברך, ה' של בברכתו זאת, בכל רוחות, והרבה גשם
מהמשוער  מאה פי נתנו הגרוע בזמן הרעים השדות

יתנו  .16שהשדות
.¯ÂˆÈ˜ לאלו ברכה שפע נותן יתברך שה' מבאר

יצחק  בכנען, הגדול הרעב פרץ כאשר מעשר. שנותנים
התפלא  בפלשתים כשחנה למצרים. ללכת רצה
אביו  עם ברית שכרת – אבימלך של מהאדישות
הצלחה  נתן יתברך ה' שלו. הרעב לסבלות – אברהם

שדותיו. של ביבול מופלאה וברכה

ב.

ÏÚ בשנה 16הפסוק וימצא ההיא בארץ יצחק "ויזרע
שמאה  רש"י אומר ה'", ויברכהו שערים מאה ההיא
היה  המעשר שחלק כלומר המעשר, חלק זהו הפעמים

לכן. קודם ששיערו מכפי מאה פי
אליעזר  דרבי זרע 17בפרקי הוא – יצחק" "ויזרע כתוב

שכתוב  כמו לו, שהיה מה מכל מעשר נתן 18צדקה,

מכל". מעשר לו "ויתן באברהם
שם  אזי המלכים, עם מהמלחמה שב אברהם 19כאשר

ירושלים  מכן לאחר שלם, בעיר מלך שהיה נח, ,20בן

מכל  מעשר לשם נתן ואברהם ויין, בלחם אותו פגש
לו. שהיה מה

שכתוב  כמו לו, שהיה מה מכל מעשר נתן יעקב 21גם

לך". אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל
לו. שהיה מה מכל מעשר נתן יצחק גם

בתורה  כתוב מעשר, כל 22אודות את תעשר "עשר
יוחנן  ר' כך על אומר זרעך". שנאמר 2תבואת מהו

תעשר"? "עשר הביטוי מעשר במצות בתורה
תאמר כ  שהתורה די היה שהרי היא, יוחנן ר' של וונתו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

"עשר  כתוב מה לשם זרעך". תבואת כל את "עשר
תעשר"?

– היא "תעשר" המילה שכוונת יוחנן ר' כך על אומר
תתעשר. אתה

שתתעשר. כדי מעשר תן – תעשר" "עשר הפירוש זהו
אומרת  יוסי 23הגמרא בר' ישמעאל ר' את שאל רבי ,

לעשירות  זכו ישראל בארץ העשירים האנשים מדוע
שלהם?

מעשר. מצות את שומרים הם כי – ישמעאל ר' לו ענה
ריש 2הגמרא  גיסו, של הבן את פגש יוחנן שר' מספרת
לקיש.

היום. למד פסוק איזה יוחנן ר' אותו שאל
תעשר", "עשר הפסוק את שלמדו הילד ענה

תעשר". "עשר הפירוש מה יוחנן ר' את הילד שאל
כדי  מעשר תן הוא, שהפירוש יוחנן ר' לו ענה

שתתעשר.
מעשר  מצות את שומרים שכאשר לך מנין הילד, שאל

מתעשרים?

ותראה. כך ועשה לך יוחנן, ר' לו ענה
כתוב  הרי יתברך, ה' את לנסות מותר וכי הילד, 24שאל

ה'"? את תנסו "לא
ה' את לנסות אסור דבר בכל אכן, – יוחנן ר' לו ענה
עלֿידי  יתברך, ה' אמר מעשר מצות על רק יתברך,

מלאכי  כל 1הנביא את הביאו בזאת", נא "ובחנוני ,
בית  צרכי לכל שיהיה המקדש, בית לאוצרות המעשר
אותי  ונסו המעשר, כספי את לקחו שלכך המקדש,
לכם  ואתן השמים ארובות את אפתח לא אם בזה,
שזה  תאמרו בעצמכם שאתם עד די, בלי עד ברכה

מספיק.
מעשר. נתינת עבור הוא זה כל

.¯ÂˆÈ˜ היתה שערים מאה של שהברכה אומר, רש"י
נתן  אבינו שיצחק כתוב אליעזר דר' בפרקי למעשר.
נתנו  אבינו ויעקב אבינו שאברהם כמו מכל, מעשר
ריש  של בבנו המעשה לעשירות. מביא המעשר מעשר.

בזה. אותו שינסו אומר יתברך ה' לקיש.

ג.

˙ÂÙÒÂ˙· בתענית תעשר"2בגמרא "עשר המילים על
את  תעשר "עשר הפסוק על בספרי נכתב וכך – כתוב

שנה" שנה השדה היוצא זרעך, תבואת –22כל
לתת  שיש אנו יודעים זרעך" תבואת כל "את מהלשון
לתת  שיש יודעים אנו מהיכן אך מהתבואה, מעשר

אחרים? מרווחים גם מעשר
תבואת". כל "את שכתוב מכך זהו

שיהיה  היה די מתבואה, מעשר לתת שיש להורות כדי
באה  "כל" והמילה תבואתך", את תעשר "עשר כתוב

מעשר. לתת עליו מרויח, שהאדם ריוח שמכל לומר
שנה". השדה "היוצא כתוב

בדבר  ברכה נותן יתברך ה' מעשר, נותנים כאשר
מצות  את שומרים לא כאשר אך מעשר, נתנו שממנו
כשיעור  רק בשדה צומח אזי מהתבואה, המעשר

שעברה. השנה של המעשר
מוציאה  שהשדה מה – שנה" שנה השדה "היוצא זהו
השנה  של המעשר כשיעור – "שנה" הוא זו, בשנה

שעברה.
מעשר.25איש  במצות מאוד זהיר היה אחד

תבואה  מידות אלף בה צמחו שנה שבכל שדה לו היתה
למעשר. מידות מאה מהן נתן והוא

גדול. עשיר והיה חייו כל נהג הוא כך

כל  נותנת פלונית ששדה לו ואמר לבנו קרא מותו לפני
מאה  את לתת והזהירו תבואה, מידות אלף שנה

שנה. כל למעשר המידות
מאה  את נתן הבן האב, פטירת לאחר הראשונה בשנה

למעשר. המידות
למעשר  מידות מאה שנתינת בדעתו נמלך השניה בשנה

כלל. מעשר לתת לא והחליט מדי, יותר זה
מידות. מאה מאשר יותר הצמיחה לא השדה

שעברה. בשנה למעשר שנתן כמה רק גדל
עליך, ציוה שאביך כפי עשית כאשר קרוביו, לו אמרו
אתה  מעשר, נתת ואתה מידות אלף תבואה נתנה השדה

הכהן. היה יתברך וה' בעלֿהבית היית
במידה, מאה רק גדל מעשר, לתת לא החלטת כאשר

הכהן. ואתה בעלֿהבית הוא יתברך ה' ואז
הכתוב  פירוש כפי 26זהו – יהיו" לו קדשיו את "ואיש

הדברים  הם כך שלו, הקדשים עם מתנהג שהאדם
שלו. הפרטיים

כשיעור  אלא לו אין כראוי, המעשר את נותן שאינו מי
יתברך  ה' לו נותן יפה, בעין מעשר שנותן וזה המעשר,

מרובה. ברכה
יצחק  זכה המעשר שעלֿידי ה'", "ויברכהו זהו

גדולה. לעשירות

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

ע"א.23) קיט, שבת
טז.24) ו, ואתחנן

י.25) ראה, תנחומא, מדרש יג. לא, פרשה רבה, שמות
י.26) ה, נשא



c"agרעד i`iyp epizeax zxezn

.¯ÂˆÈ˜ מופלא סיפור מהכל. מעשר לתת שיש מבאר
כשנותנים  לכהן. מעשר נותן בעלֿהבית מעשר. אודות
כאשר  הכהן. יתברך וה' בעלֿהבית הוא האדם מעשר,

בעלֿהבית  הוא יתברך ה' אזי מעשר, נותנים לא
שהיה  ממה עשירית אלא לו שאין הכהן, הוא והאדם

מעשר. נתן הוא כאשר לו
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השפלה  בעבודתם המשיכו מרעיו וחבר המן
ישראל  בני את – תהיה לא היה – להשמיד והבזויה
לקבוע  יכולת ומבלי אחשורוש, מלכות מדינות בכל
הפיל  היהודי, העם להשמדת המדוייק התאריך את

י"ג היום על שנפל (גורל) שלשת פור בשנת באדר.
צו  יצא בניסן, בי"ג וארבע, מאות ארבע אלפים
שהיום  המדינות, ושבע עשרים מאה כל אל מלכותי
הוא  – חדשים אחד־עשר כעבור – הבא באדר י"ג
– תהיה לא היה – להשמיד העמים כל על שבו היום

היהודים. כל את
ביום  – אז היהודי התשובה לעבודת השלישי ביום
בבית  פסקו – ת"ד אלפים ג' בשנת פסח של ראשון
היהודים  לכל ישועה ישלח שהשי"ת מעלה, של דין

אחשורוש. במלכות
הלכות  מתלמידיו חלק עם מרדכי למד למחרת
הולך  הרשע, המן השרים, שר נראה כך בתוך קמיצה.
בענין  הציור לדמיין יכולים . להבדיל – מרדכי אל
היו  הרי ישראל בני מרדכי. אל הולך המן איך זה,
אחד־עשר  שבעוד ידעו הרי הם להריגה, מוכנים
שנים  עשר שהיו יהודים – כולם. את יהרגו חדשים
בהיתקלו  יהודי הרגיש איך הציור את יודעים ברוסיה
להתפזר  לתלמידיו הורה מרדכי – ב"כפתורים".
בקול  כולם תלמידיו לו ענו המן. של מידיו ולהינצל

למות" ובין לחיים בין אנחנו "אתך .17אחד:
של  והלבבית הטהורה נפשית המסירות הכרזתם
מורה  למות" ובין לחיים בין אנחנו "אתך התורה ילדי
אליה. אז הגיעו ישראל שבני הנפש מסירות מדת על

***

המאמר  לכל הוא 18ידוע הכיפורים שיום
פורים. כמו כ'פורים,

בלי  הבנתית. בהסברה זה ענין מוסבר בחסידות
להשוות  יכולים כיצד להבין קשה החסידות ידיעת

לפורים. כיפור יום הקדוש היום את

אחד  שעיר שעירים, שני היו כיפור יום בעבודת
היו  השעירים שני לעזאזל. אחד ושעיר לחטאת

ובשווי  בגובה בצבע, בכל, שווים להיות ,19צריכים
שכן  לעזאזל, ומי לחטאת יהיה מהם מי קבע והגורל

גבוהה. מדריגה הוא גורל
מאד  חשובים ה"יהודים" ישראל שבני ידע המן
ידי  שעל בתקוה הגורל, הוא פור והפיל השי"ת, אצל
לא  היה – ביותר המתאים היום את ימצא הגורל

ישראל. להשמדת – תהיה
ולא  אמד לא הוא גמורה. טעות טעה הוא אך,
הנקראים  השי"ת אצל ישראל בני של יקרותם שיער
הלב  גדולת את נכונה אמד לא הוא למקום", "בנים
את  להבין היה יכול לא הוא נפשי, המסירות היהודי
פועלות  נפש ומסירות שתשובה הגדולה המהפכה

למעלה.
פורים, נס של הגדולה הישועה את שלח והשי"ת

היהודית. הנשמה עם יחד היהודי הגוף את להציל

***

הוא: הסך־הכל
עם  להיות וחשבו ומצוות מתורה התנתקו יהודים

ה'. עם ולא עצמאי
ובלי  אמונה בלי "להכעיס" בעל "עברי" יהודי קם

"עברי". השם את שהכתים ומצוות תורה
את  ומכתירים "עברי" מהשם מתנזרים יהודים
הנפש  מסירות את המגלה "יהודי", בשם עצמם

והמצוות. התורה קיום על ביותר הגדולה
את  ובלעג בבושה זורקים מרעיו וחבר המן
והיהודי  וקיומם, ישותם את והורסים העברי היהודי

ובנפש. בגוף נשבר העברי
את  מעורר ה"היהודי", של הנפש ומסירות הגאון
החוזרים  ה"עברי", ביהודי גם היהודית הנקודה
נפשם  ומסירות כללית, ישועה המביא דבר ליהדות,
לתליה. ובניו המן את מוביל ישראל ילדי של הטהורה
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ילקוט 17) העומר. פסקא כהנא דר' פסיקתא וראה ד. י, רבה אסתר
תתרנ"ח. רמז שמעוני
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כא,א. שם בהוספות א. ק,
מ"א.19) פ"ו יומא
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.¯ÂˆÈ˜ מופלא סיפור מהכל. מעשר לתת שיש מבאר
כשנותנים  לכהן. מעשר נותן בעלֿהבית מעשר. אודות
כאשר  הכהן. יתברך וה' בעלֿהבית הוא האדם מעשר,

בעלֿהבית  הוא יתברך ה' אזי מעשר, נותנים לא
שהיה  ממה עשירית אלא לו שאין הכהן, הוא והאדם

מעשר. נתן הוא כאשר לו
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השפלה  בעבודתם המשיכו מרעיו וחבר המן
ישראל  בני את – תהיה לא היה – להשמיד והבזויה
לקבוע  יכולת ומבלי אחשורוש, מלכות מדינות בכל
הפיל  היהודי, העם להשמדת המדוייק התאריך את

י"ג היום על שנפל (גורל) שלשת פור בשנת באדר.
צו  יצא בניסן, בי"ג וארבע, מאות ארבע אלפים
שהיום  המדינות, ושבע עשרים מאה כל אל מלכותי
הוא  – חדשים אחד־עשר כעבור – הבא באדר י"ג
– תהיה לא היה – להשמיד העמים כל על שבו היום

היהודים. כל את
ביום  – אז היהודי התשובה לעבודת השלישי ביום
בבית  פסקו – ת"ד אלפים ג' בשנת פסח של ראשון
היהודים  לכל ישועה ישלח שהשי"ת מעלה, של דין

אחשורוש. במלכות
הלכות  מתלמידיו חלק עם מרדכי למד למחרת
הולך  הרשע, המן השרים, שר נראה כך בתוך קמיצה.
בענין  הציור לדמיין יכולים . להבדיל – מרדכי אל
היו  הרי ישראל בני מרדכי. אל הולך המן איך זה,
אחד־עשר  שבעוד ידעו הרי הם להריגה, מוכנים
שנים  עשר שהיו יהודים – כולם. את יהרגו חדשים
בהיתקלו  יהודי הרגיש איך הציור את יודעים ברוסיה
להתפזר  לתלמידיו הורה מרדכי – ב"כפתורים".
בקול  כולם תלמידיו לו ענו המן. של מידיו ולהינצל

למות" ובין לחיים בין אנחנו "אתך .17אחד:
של  והלבבית הטהורה נפשית המסירות הכרזתם
מורה  למות" ובין לחיים בין אנחנו "אתך התורה ילדי
אליה. אז הגיעו ישראל שבני הנפש מסירות מדת על

***

המאמר  לכל הוא 18ידוע הכיפורים שיום
פורים. כמו כ'פורים,

בלי  הבנתית. בהסברה זה ענין מוסבר בחסידות
להשוות  יכולים כיצד להבין קשה החסידות ידיעת

לפורים. כיפור יום הקדוש היום את

אחד  שעיר שעירים, שני היו כיפור יום בעבודת
היו  השעירים שני לעזאזל. אחד ושעיר לחטאת

ובשווי  בגובה בצבע, בכל, שווים להיות ,19צריכים
שכן  לעזאזל, ומי לחטאת יהיה מהם מי קבע והגורל

גבוהה. מדריגה הוא גורל
מאד  חשובים ה"יהודים" ישראל שבני ידע המן
ידי  שעל בתקוה הגורל, הוא פור והפיל השי"ת, אצל
לא  היה – ביותר המתאים היום את ימצא הגורל

ישראל. להשמדת – תהיה
ולא  אמד לא הוא גמורה. טעות טעה הוא אך,
הנקראים  השי"ת אצל ישראל בני של יקרותם שיער
הלב  גדולת את נכונה אמד לא הוא למקום", "בנים
את  להבין היה יכול לא הוא נפשי, המסירות היהודי
פועלות  נפש ומסירות שתשובה הגדולה המהפכה

למעלה.
פורים, נס של הגדולה הישועה את שלח והשי"ת

היהודית. הנשמה עם יחד היהודי הגוף את להציל

***

הוא: הסך־הכל
עם  להיות וחשבו ומצוות מתורה התנתקו יהודים

ה'. עם ולא עצמאי
ובלי  אמונה בלי "להכעיס" בעל "עברי" יהודי קם

"עברי". השם את שהכתים ומצוות תורה
את  ומכתירים "עברי" מהשם מתנזרים יהודים
הנפש  מסירות את המגלה "יהודי", בשם עצמם

והמצוות. התורה קיום על ביותר הגדולה
את  ובלעג בבושה זורקים מרעיו וחבר המן
והיהודי  וקיומם, ישותם את והורסים העברי היהודי

ובנפש. בגוף נשבר העברי
את  מעורר ה"היהודי", של הנפש ומסירות הגאון
החוזרים  ה"עברי", ביהודי גם היהודית הנקודה
נפשם  ומסירות כללית, ישועה המביא דבר ליהדות,
לתליה. ובניו המן את מוביל ישראל ילדי של הטהורה
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ילקוט 17) העומר. פסקא כהנא דר' פסיקתא וראה ד. י, רבה אסתר
תתרנ"ח. רמז שמעוני
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***

כתוב  פורים נס נזכרים 20על האלה "והימים
מדינה  ומשפחה משפחה ודור דור בכל ונעשים
יעברו  לא האלה הפורים וימי ועיר, ועיר ומדינה

מזרעם". יסוף לא וזכרם היהודים מתוך
חשוב  אך לכל. המובנות אלו, מלים לפרש למותר
האלה  הפורים "וימי הכפול הביטוי על להעיר ביותר
מזרעם", יסוף לא "וזכרם היהודים", מתוך יעברו לא
נפש  מסירות בעלי ל"יהודים" זקוקים פורים ושלנס

ומצוות. תורה על
לנו  להזכיר צריכים הנוכחיים העולם מאורעות
ביתר  עתה החוזרת המן, של העתיקה התקופה את
עם  שהם שכחו ישראל מעם מסויים חלק הדגשה.
לא  דרכיך ודעת ממנו סור לא־ל "ויאמר ה',

תורה 21חפצנו" ובלי אמונה בלי "עברי" יהודי קם ,
שנמצאים  ועל מחצבתם מקור על ושכחו דחו ומצוות,

בגלות.
חיי  את העבריים היהודים קבלו המן של בימיו
לא  הם שירתית. ובשמחה פתוחות בזרועות הגלות
תאווה  בעלי בהיותם קרבים, הגאולה שימי לדעת רצו
מדברי  לעגו הגאולה, על לשמוע רצו לא מטופשים
אלה  היו מלאכי. של ומנבואתו מרדכי של אזהרתו
ביותר  הקטן הרכוש בעל השופטים, שפוט של ימים

ראשי היה כנגד ביותר המחוצפת בצורה מעיז
האסון  עליהם ניתך וכאשר התורתיות. הדמויות
עבריים  פוליטיקאים אותם וחשו ראו הגדול,
פוליטיקה  לאותה יש ערך איזה המותרות ומתבוללי

לעשירותם. יש בטחון ואיזה
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תר"צ  תמוז, כ"א ב"ה,

ברעמען  אני'

תהלה  לשם הנודע הרה"ג כבוד אל

הכהן  שי' בנימין מוהר"ר אי"א

וברכה! שלום

ארצות  עזבי טרם אחדים ימים הגיעני כבודו מכתב

הברית.

הסובלים  לטובת נעשה אשר הוא מעט הדבר, כן

כי  ושוכחים באנחה, חובתם יוצאים הרוב השי"ת, ירחמם

וירחם  יחוס והשי"ת אנחות, מאלף אחד פועל יותר טוב

בגו"ר. ונחלתו עמו על

ומברכו. מכבדו הדו"ש

יצחק  יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

כיון שאינו  פון עם קומט אסאך ומתחנן מהשי"ת לסייעו בזה,  ...מה שמסיים במכתבו, אז 

מתאים למה שמגיע ממנו כו', הנה ידוע פסק רז"ל שהמקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה 

מלמעלה, אבל עכ"פ צ"ל הקידוש במעט, ולפתוח כחודה של מחט לכל הפחות, וכחות אלו ניתנו לנו 

פתוח  עמהם  ההתקשרות  צנור  להחזיק  שצריך  אלא  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הק'  מנשיאנו  בשופי 

ולהרחיב עד כמה שאפשר, והוא ע"י ההליכה בדרך אשר הורו לנו, שמירת תקנותיהם לימוד תורתם 

וכו' והעולה על כולנה הוא הענין דאהבת ישראל, אשר בהתאחדות עם עוד ישראל בכלל ואנ"ש בפרט, 

בענינים  - הן  ובמילא  עד אין קץ,  וברכתו של הקב"ה שהיא ברכה  כלי המחזיק ברכה  זה  הנה הרי 

הגשמים והן בענינים הרוחנים.
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ùâéå úùøô
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
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àëéãár-ìà øîàzåäîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥®̈§¨¦¬¨
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:éðt úBàøì ïeôñúãëEcár-ìà eðéìr ék éäéå «Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà(ìàøùé)äëøîàiå ¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáàåëàì øîàpå ¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ

eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©
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:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש
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ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּב'כתר', מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§®̈¦§¨¬¥©−©
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:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà(ìàøùé)äëøîàiå ¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáàåëàì øîàpå ¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ

eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©
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:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש
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éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
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áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּב'כתר', מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§®̈¦§¨¬¥©−©

iriax - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½
éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´

-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f jxk zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב, ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰'ּתֹוספֹות' ÔÈÚa למי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין טֹוב . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l jxk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי



iyyרעח ,iying - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה

ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèCBðç ïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®£¬

:éîøëå ïøöçå àelôeéïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe ©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯§¨¦²
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:Læèïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ
:éìàøàå éãBøàå éøræéäåLéå äðîé øLà éðáe ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²

øáç äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤
:ìàékìîeçéäàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´

:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤
èé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éðaëãìeiå §¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´

-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

àëéçà ïîrðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî LàøåáëøLà ìçø éða älà ¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬

:øNr äraøà Lôð-ìk á÷réì ãléâëïã-éðáe ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬¨¨«§¥−̈
:íéLçãë:ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«
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:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b jxk zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿
יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפיֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה יֹוסף ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להקּדיׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבעּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹיׁשיבה

ורק  א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ
íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤

:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬
ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©

:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ
øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−
:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»

äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ëäòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ
íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî-ék¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−

:ärøôì õøàä éäzå árøäàëírä-úàå ¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈
-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørì Búà øéárä¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©

:eäö÷áë÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø ¨¥«©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ
ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî íéðäkì©«Ÿ£¦¹¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³
:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìr äòøt íäì̈¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«

âëíBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úàãëúéLéîç ízúðe úàeáza äéäå ¤¨«£¨¨«§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå äòøôì§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ
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ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥



xihtnרפ - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
: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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ,מז) «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»

לגמל יב) יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה  לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלחּיבים

מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי

ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ׁש החּיּובית ונּזק:הּתֹוצאה מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגרם  ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמנם

ּדעביד  מה וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק

עביד. לטב ְֲֲִַַָָרחמנא

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½
:ärøôì íéãár eðééäååë÷çì óñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr a mgpn zxez)

‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח ׁשל (מד, צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָ

ואֹומר: הּצּדיק) (יֹוסף ‡„ÈBעֹולם Èa,אדֹוני הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַָƒ¬ƒֲִִַַ

לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל אליו מקּׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻאני

מּמּנּו. הׁשּפעה (ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁשEc·Úa Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Â- ְְְִִִֶֶַַָָֻ¿«ƒ««¿¿«¿∆
עם  זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכ על הּצּדיק יתרעם נא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאל

ׁשּלי. חסרֹותֿהער Ú¯Ùk‰הּבּקׁשֹות EBÓÎ Èk רֹומז ּפרעה - ְִֶֶֶַַַָָƒ»¿«¿…ְֵַֹ

לגּבי  נהֹורין". ּכל מיּניּה ואתּגלין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעל

ּתרעמת, ׁשּי לא להיטיב, הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקּב"ה,

ּכן. הּצּדיק אצל ְִֵֵֶַַַואף

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



רפי xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
: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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ,מז) «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»

לגמל יב) יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר
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בענין  וכן  שמים  וביראת  בלימודיהם  מצבם  התלמידים,  ע"ד  המפורט  ממכתבו  נהניתי  ב( 

דידיעת תניא בע"פ וחזרת דא"ח, ולמותר להאריך ע"ד הנחיצות שיחזרו הת' דא"ח ברבים, ובמאמרים 

הטשך בעטוד הבא



רפד

   

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר

           

              

              

      

   

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר

           

              

              

      

כאלו שהשומעים יבינום בשכלם הם, אשר נוסף על כל שאר הענינים הרי זהו ג"כ דרך להרבות מספר 

השומעים, כיון דחברא חברא אית לי', ואפשר כדאי שהת' הקשישים שבהם יספרו ג"כ איזה ענין מחיי 

נשיאינו וכו' כדי שיוכל השומע לספר אח"כ בביתו לבניו ובנותיו, והוא ע"ד מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר 

בתועלת השיחות וכו'.

ג( מה שכותב ע"ד לימוד יורה דעה בהישיבה, הנה כנראה ממכתבו נכנס זה בתור לימוד חיובי 

לכל הנכנסים בהכתה הגדולה והם לומדים - כלשון מכתבו - בעיקר יו"ד, רק שתי שעות בגפ"ת,

והנה אם כולם מועמדים להיות רבנים, וכבר יש להם ידיעה יסודית בגפ"ת, אולי נכון סדר זה, 

אבל אם אחד משני התנאים חסר, אפשר כדאי להגדיל מספר שעות לימוד בגפ"ת, אלא שבש"ס גופא 

יכולים לבחור באלו המסכתות שיש להם יותר קישור עם הלכה למעשה, אף שמובן שנחוצה ידיעה 

בהמסכ' הנלמדות בשאר הישיבות...

ח( ברשימת ידיעת תניא בע"פ, הנה כותב על אחדים שידעו ושכחו, ובטח יש למצוא אותיות 

זה  בענין  הנה  מחדתא,  עתיקא  שקשה  ואף  תלמודם,  להחזיר  עצות  חיפוש  על  לעוררם  המתאימות 

כו' אף שאין המשנה שבלשון זה מדברת אודותם, כי  מבואר בכ"מ חומר הדבר דהשוכח דבר אחד 

בודאי אצלם הוא ע"ד המבואר בהלכות תלמוד תורה לרבינו הזקן פרק ב' סעיף ז' ואילך.

ג"כ המאמר או חלק  ולהבא, לציין  ט( לרשימת אלו החוזרים דא"ח, כדאי הי' עכ"פ מכאן 

מהמאמר שחזרו, וכנ"ל הנה לדעתי צריך להיות מאמרים כאלו שיהיו מובנים להשומעים...

בשנה,  פעמיים  או  פעם  שעכ"פ  כדאי  הי'  אפשר  במכתבו,  שכותב  הבחינות  לסדר  בנוגע  יא( 

יסדרו בחינות בהשתתפות גם אלו שמבחוץ - היינו לא מהר"מ והר"י דהישיבה - אם מרבני העיר או 

מרבני הפליטים וכו' )וכמובן שצ"ל דורכגעהאלטען פאליטיש ולכן יתייעץ בזה עם הרה"ג והרה"ח נו"נ 

אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"א שי' גרדצקי( והתועלת בזה הוא לענין פרסום הישיבה, ובטח גם לענין 

אוסף כספים, הפרסום במדינות אחרות וכו'...

יג( בנוגע לשאלתו בענין לימוד החסידות דהכתה ד'פאר זיך, הנה קשה לאמר דבר ברור בזה 

בריחוק מקום, וזה על ההנהלה על אתר להחליט בהתאם לכחות רוב תלמידי הכתה, אחרי השערתם 

איך יפעול זה עליהם חלוקת הענינים בנגלה ודא"ח באופן זה או זה, ויה"ר מהשי"ת שיחליטו להצלחה.

יד( בשאלתו בענין חזרת תניא בע"פ, הנה אינו כותב הסיבה שנעשה חלישות בזה, שאם הוא 

מצד עצלות שכך נקל יותר, הרי פשיטא שצריך להלחם בזה, וכידוע גרעון ענין העצלות בכלל ובפרט 

עצלות בלימוד דא"ח, ואם הסיבה שלוקחים מזמן החזרה על לימוד בפנים אם בדא"ח או בנגלה, הרי 

בטח לא כולם שוים בזה, כי יש כאלו שרק זוהי הסיבה ואולי ישנם כאלה שגם חלישות דיר"ש גורם, 

ובהתאם להסיבה הנה יש לדבר עם כל אחד לפי אופנו.

טו( בשאלתו בענין לימוד שו"ע יו"ד, הנה כבר כתבתי בכללות לעיל, ויש להוסיף בזה אשר 

לקבלת סמיכה צריך שתהי' ג"כ ידיעה עכ"פ באיזה סוגיות בש"ס נוסף על ידיעה למיגרס בכמה ענינים 

שבש"ס, ובענין לימוד שו"ע יו"ד גופא, הנה בטח ידוע לו שמפני קוצר הזמן דלימוד התלמידים בערך 

הזמן שהיו לומדים לפנים, הנה אין מקדישים כ"כ זמן לדיוקים בפרי מגדים וכיו"ב...

יט( בנוגע... וכן להבחורים שבאו ממרוקו, הנה ידוע מרז"ל אשר תינוק וכו' )ובמילא גם תינוק 

בידיעת התורה בכלל ותורת דא"ח בפרט( תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, ובפרט בהנ"ל יש להוסיף 

בהימין מקרבת ולמעט בהשמאל דוחה, כיון שהיותם בהישיבה תכשיר את הדרך אשר יתוספו עוד 

כאלו הן בהישיבה גופא או שבמקומות אחרים כיו"ב יתוספו, אשר במקומות ובזמנים אלו זהו ג"כ 

הצלה ממש מהחשך אשר בעולם אשר מביאים שם את המאור שבתורה זוהי פנימיות התורה וכמו 

הטשך בעטוד הבא

הטשך טעטוד הקודם
אגרות קודש



רפה

   

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר

           

              

              

      

   

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר

           

              

              

      

וגופא בתר רישא אזיל, ובמילא יש  שנתאחדה עם שכל האדם שחב"ד שבראש יהי' ממולאים בהם 

עכ"פ בזמן הראשון, נאכגעבען זיי בענין הזמן דלימוד נגלה וחסידות, ולעוררם בשעת התועדות, כמובן 

הנקראת  התורה  פנימיות  החסידות  לימוד  נחיצות  גודל  דבר  על  לפרטים,  בדבור  ולא  כללי  באופן 

נשמתא דאורייתא ואשר זה ממשיך ג"כ חיות בלימוד נגלה דתורה הנק' גופא דאורייתא, וקרוב לודאי 

שלהם  רצון  והשביעות  אחרים,  במקומות  חברי'  עם  מכתבים  בקישור  ממרוקו  הת'  הם  שעומדים 

תשפיע ג"כ על חבריהם הנמצאים מרחוק.

כ( בנוגע להת' ממרוקו, הנה ידוע עד כמה שפועל עליהם ומתרגשים מסיפורי צדיקים אשר זהו 

הדרך לפעול עליהם גם בשאר הענינים.

הרוב  ע"פ  הנה  על מכתבים,  מענתי  הפעם, שאם מתעכב  עוד  בזה  ואכתוב  כתבתי  כבר  כא( 

הרי הסיבה היא רק רוב הטרדות, ומדאורייתא אזלינן בתר רובא, ובמילא אין ללמוד בזה כל פשטים 

אחרים עד שלא בא הענין מפורש ממני.

הטשך טעטוד הקודם



רפו

     

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום
˙Â ˙‡ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ‰ÏÈÁ˙ .„ÈÓ˙ ÌÒÙ˙Ó‰ ˙˘‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊÏ ,‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó È˘È˘ ÌÂÈ
‰ÎÂÁ Ï ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ,‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ .˙˘‰ ˙Â ˙‡ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ÍÎŒÁ‡ ˜Â ‰ÎÂÁ‰

.˙Â˜„ 70 ˙ÂÁÙÏ Â˜Ï„È˘ È„Î  ÌÈ‚Â‰‰ ÌÈ˜„‰ ˙Â ‡ÏÂ ,˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ˙Â
˙˘‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÂÏÈ˜ ÌË˘ ÌÈ‚‰ ÌÈÏÂÎÈ  ‰ÎÂÁ‰ ˙Â Â˜Ï„Â‰˘ ÈÙÏ ˙˘ ˙Â ‰˜ÈÏ„‰ ‰˘‡‰Â ‰˜ Ì‡

.‰ÚÈ˜˘‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:336:368:278:309:039:069:569:5916:4116:4317:0917:1216:2317:23באר שבע )ח(

6:366:398:278:309:049:079:569:5916:3916:4217:0517:0816:1217:19חיפה )ח(

6:336:368:258:289:029:059:549:5816:4316:4617:0617:0916:0517:20ירושלים )ח(

6:356:388:278:309:049:079:5610:0016:3916:4217:0817:1016:2117:21תל אביב )ח(

7:407:438:548:579:439:4710:2710:3016:0116:0416:4016:4315:4516:58אוסטריה, וינה )ח(

5:535:558:458:479:329:3510:4810:5120:4120:4421:1321:1620:2621:30אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:367:398:558:589:429:4610:2710:3016:1116:1416:4816:5115:5517:05אוקראינה, אודסה )ח(

7:137:178:288:329:179:2010:0110:0415:3615:3916:1516:1815:2016:32אוקראינה, דונייצק )ח(

7:267:308:408:439:299:3210:1310:1615:4515:4816:2516:2715:3016:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:008:039:079:109:5910:0210:4110:4416:0316:0616:4416:4715:4717:02אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:547:579:009:039:529:5510:3410:3715:5515:5716:3616:3915:3916:54אוקראינה, קייב )ח(

7:588:019:219:2410:0710:1010:5210:5516:4416:4617:1717:2016:2817:34איטליה, מילאנו )ח(

6:066:098:358:389:069:0910:0910:1218:1418:1718:3818:4117:5918:51אקוואדור, קיטו )ח(

5:365:398:278:309:119:1410:2510:2820:0520:0820:3620:3919:5020:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:076:109:009:029:539:5511:1011:1321:1621:1921:5221:5521:0022:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:207:248:599:029:409:4310:2910:3216:4516:4817:1717:2016:2917:32ארה״ב, בולטימור )ח(

7:147:178:498:529:319:3410:1910:2216:3016:3317:0317:0616:1417:18ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:157:188:508:539:329:3510:2010:2316:3016:3317:0317:0616:1517:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:567:599:279:3010:1010:1310:5811:0117:0117:0417:3517:3816:4517:51ארה״ב, דטרויט )ח(

7:117:149:069:099:429:4510:3510:3817:2617:2917:5317:5617:1018:06ארה״ב, האוסטון )ח(

6:516:548:408:439:189:2110:0910:1216:4616:4817:1517:1816:3017:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:017:049:039:069:379:4010:3210:3517:3317:3618:0018:0317:1818:13ארה״ב, מיאמי )ח(

7:127:158:468:499:289:3110:1610:1916:2416:2716:5717:0016:0817:13ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:387:419:139:169:559:5810:4310:4616:5516:5817:2817:3116:3917:43ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:137:168:458:489:289:3110:1510:1816:2116:2416:5516:5716:0517:10ארה״ב, שיקגו )ח(

5:555:588:368:399:109:1310:1810:2119:0219:0519:2819:3118:4719:41בוליביה, לה-פס )ח(

8:428:459:459:4810:3810:4111:2011:2316:3516:3817:1817:2016:1917:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:408:449:459:4810:3710:4111:1911:2216:3716:4017:1917:2216:2117:37בלגיה, בריסל )ח(

5:155:188:018:038:378:409:479:5018:5518:5919:1819:2118:4019:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:055:087:507:538:268:299:369:3918:3718:4019:0419:0718:2219:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:018:059:039:079:5710:0010:3810:4115:5415:5616:3516:3715:4116:53בריטניה, לונדון )ח(

8:208:249:149:1710:1110:1410:5010:5315:5015:5216:3516:3815:3716:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:138:169:119:1410:0610:0910:4610:4915:5415:5716:3716:4015:3816:56גרמניה, ברלין )ח(

8:198:239:279:3010:1810:2211:0111:0416:2416:2617:0517:0716:0817:23גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:105:137:578:008:358:379:469:4819:0419:0719:2519:2818:4919:39דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:057:089:159:189:489:5110:4510:4818:0418:0718:3018:3317:4918:42הודו, מומבאי )ח(

7:007:039:119:149:439:4610:4010:4318:0118:0418:2718:3017:4618:39הודו, פונה )ח(

7:267:308:438:469:319:3410:1510:1815:5315:5616:3216:3415:3716:49הונגריה, בודפשט )ח(

7:197:238:548:579:369:3910:2410:2716:3316:3617:0717:0916:1817:22טורקיה, איסטנבול )ח(

7:357:389:169:199:569:5910:4610:4917:0717:1017:3917:4216:5217:54יוון, אתונה )ח(

7:457:499:039:069:519:5410:3610:3916:1616:1916:5416:5716:0017:11מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:037:069:139:169:469:4910:4210:4518:0118:0418:2618:2917:4518:39מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:354:387:257:278:288:319:499:5120:1620:1920:5621:0020:0121:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:486:518:478:509:229:2510:1610:1917:1217:1417:3917:4216:5617:52נפאל, קטמנדו )ח(

7:307:339:079:109:489:5110:3710:4016:5116:5317:2317:2616:3317:38סין, בייג'ין )ח(

6:597:029:279:309:5810:0111:0011:0319:0219:0519:2619:2918:4719:39סינגפור, סינגפור )ח(

7:417:448:408:439:349:3810:1510:1815:2415:2616:0716:1015:0816:26פולין, ורשא )ח(

5:405:428:178:208:508:539:569:5918:3018:3318:5418:5718:1419:07פרו, לימה )ח(

8:168:209:389:4110:2510:2811:1011:1316:5717:0017:3417:3716:4117:50צרפת, ליאון )ח(

8:398:429:519:5410:4110:4411:2411:2716:5616:5917:3417:3716:4117:52צרפת, פריז )ח(

5:576:008:228:258:538:569:549:5717:4817:5118:1218:1517:3318:25קולומביה, בוגוטה )ח(

7:467:499:139:169:5810:0110:4410:4716:4516:4817:1717:2016:2917:33קנדה, טורונטו )ח(

7:297:328:528:559:389:4110:2310:2616:1316:1616:4816:5115:5717:05קנדה, מונטריאול )ח(

6:476:508:348:379:129:1510:0310:0616:3616:3917:0617:0916:2017:20קפריסין, לרנקה )ח(

9:169:1910:0310:0611:0211:0511:4011:4316:2916:3117:1717:2016:1317:37רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:558:589:379:4010:3810:4211:1511:1916:0116:0316:4616:4915:4517:07רוסיה, מוסקבה )ח(

8:038:069:209:2310:0810:1110:5210:5516:3216:3517:1017:1316:1617:27רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:088:119:259:2810:1310:1610:5711:0016:4116:4417:1417:1716:2517:31שוויץ, ציריך )ח(

6:356:388:518:549:229:2510:2110:2417:5417:5718:1918:2117:3818:31תאילנד, בנגקוק )ח(

     

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום
˙Â ˙‡ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ‰ÏÈÁ˙ .„ÈÓ˙ ÌÒÙ˙Ó‰ ˙˘‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊÏ ,‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó È˘È˘ ÌÂÈ
‰ÎÂÁ Ï ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ,‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ .˙˘‰ ˙Â ˙‡ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ÍÎŒÁ‡ ˜Â ‰ÎÂÁ‰

.˙Â˜„ 70 ˙ÂÁÙÏ Â˜Ï„È˘ È„Î  ÌÈ‚Â‰‰ ÌÈ˜„‰ ˙Â ‡ÏÂ ,˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ˙Â
˙˘‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÂÏÈ˜ ÌË˘ ÌÈ‚‰ ÌÈÏÂÎÈ  ‰ÎÂÁ‰ ˙Â Â˜Ï„Â‰˘ ÈÙÏ ˙˘ ˙Â ‰˜ÈÏ„‰ ‰˘‡‰Â ‰˜ Ì‡

.‰ÚÈ˜˘‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ‰ÎÂÁ‰ ˙Â ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:336:368:278:309:039:069:569:5916:4116:4317:0917:1216:2317:23באר שבע )ח(

6:366:398:278:309:049:079:569:5916:3916:4217:0517:0816:1217:19חיפה )ח(

6:336:368:258:289:029:059:549:5816:4316:4617:0617:0916:0517:20ירושלים )ח(

6:356:388:278:309:049:079:5610:0016:3916:4217:0817:1016:2117:21תל אביב )ח(

7:407:438:548:579:439:4710:2710:3016:0116:0416:4016:4315:4516:58אוסטריה, וינה )ח(

5:535:558:458:479:329:3510:4810:5120:4120:4421:1321:1620:2621:30אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:367:398:558:589:429:4610:2710:3016:1116:1416:4816:5115:5517:05אוקראינה, אודסה )ח(

7:137:178:288:329:179:2010:0110:0415:3615:3916:1516:1815:2016:32אוקראינה, דונייצק )ח(

7:267:308:408:439:299:3210:1310:1615:4515:4816:2516:2715:3016:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:008:039:079:109:5910:0210:4110:4416:0316:0616:4416:4715:4717:02אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:547:579:009:039:529:5510:3410:3715:5515:5716:3616:3915:3916:54אוקראינה, קייב )ח(

7:588:019:219:2410:0710:1010:5210:5516:4416:4617:1717:2016:2817:34איטליה, מילאנו )ח(

6:066:098:358:389:069:0910:0910:1218:1418:1718:3818:4117:5918:51אקוואדור, קיטו )ח(
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6:516:548:408:439:189:2110:0910:1216:4616:4817:1517:1816:3017:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:017:049:039:069:379:4010:3210:3517:3317:3618:0018:0317:1818:13ארה״ב, מיאמי )ח(

7:127:158:468:499:289:3110:1610:1916:2416:2716:5717:0016:0817:13ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:387:419:139:169:559:5810:4310:4616:5516:5817:2817:3116:3917:43ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:137:168:458:489:289:3110:1510:1816:2116:2416:5516:5716:0517:10ארה״ב, שיקגו )ח(

5:555:588:368:399:109:1310:1810:2119:0219:0519:2819:3118:4719:41בוליביה, לה-פס )ח(

8:428:459:459:4810:3810:4111:2011:2316:3516:3817:1817:2016:1917:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:408:449:459:4810:3710:4111:1911:2216:3716:4017:1917:2216:2117:37בלגיה, בריסל )ח(

5:155:188:018:038:378:409:479:5018:5518:5919:1819:2118:4019:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:055:087:507:538:268:299:369:3918:3718:4019:0419:0718:2219:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:018:059:039:079:5710:0010:3810:4115:5415:5616:3516:3715:4116:53בריטניה, לונדון )ח(

8:208:249:149:1710:1110:1410:5010:5315:5015:5216:3516:3815:3716:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:138:169:119:1410:0610:0910:4610:4915:5415:5716:3716:4015:3816:56גרמניה, ברלין )ח(

8:198:239:279:3010:1810:2211:0111:0416:2416:2617:0517:0716:0817:23גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:105:137:578:008:358:379:469:4819:0419:0719:2519:2818:4919:39דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:057:089:159:189:489:5110:4510:4818:0418:0718:3018:3317:4918:42הודו, מומבאי )ח(

7:007:039:119:149:439:4610:4010:4318:0118:0418:2718:3017:4618:39הודו, פונה )ח(

7:267:308:438:469:319:3410:1510:1815:5315:5616:3216:3415:3716:49הונגריה, בודפשט )ח(

7:197:238:548:579:369:3910:2410:2716:3316:3617:0717:0916:1817:22טורקיה, איסטנבול )ח(

7:357:389:169:199:569:5910:4610:4917:0717:1017:3917:4216:5217:54יוון, אתונה )ח(

7:457:499:039:069:519:5410:3610:3916:1616:1916:5416:5716:0017:11מולדובה, קישינב )ח(
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